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WSTĘP

Celem nrnreyszel prognozy ooozratywanra na Srodowlsko jest mlędly lnnyml określenle
r ocena skutkow wplywu ustalen mlelscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dotyczącego ubszarow połoznnych w oprebach

- Dukl-Krusz - częścl dzlalek nr aso/3, 516. 47m 475, przeznaaone w dotyenezas

nbowlązulącym planre częśclcwo tako teren planowanycn zalesren (oznaczone symbolem

uszu,; na teren pod zalestenla oraz dzlalkl nr 41011 l410l2 przeznaczone laku teren do

wykorzystanra rolntqego na teren pop zalesrenra

- Kundrajec Szlaenecki - czescr uzralek nr 215 zta zzo. zu 223. 225 przeznaczone

wdotychczas abnwlązulącym planie jako teren po zalestenla (oznaczone symbulem

OBZLul, na teren do wykorzystana rolnrozego

- żeletnia , czesp' azratkr nr 96 przeznaczona w notyenozas obowiązującym planre tako

teren planowanych zalesren (oznaczona symbolem om.,y na teren w patosu pod

zalasrenra

Zakres przestrzenny upracowama opepnuye obszar okreslony w uchwale Nr

XXII/23312013 Rady Mlejsklel w Glinojecku z dnla 07 Ilstopada 2013 roku w spraw-e

przysląplenla do sporzaozenra mlelScowego planu zagospodamwama przestrzennego gmlny

Gllnoleck dla obszaru potomnego w opręoacn Dukt ~ KrusL Kondrayec Szlacheckl r Zeleznla

Uwzględnra rownlez powrazanra z sąsledmml lerenaml wzakresre zasobów rwalorow

przyrodnrczycn, cragtoscr powtazan ekoluglcznych oraz jakoścl poszczegolnych elementow

Śmduwlska

Szczególowy zakres zagaonren ktore powrnna zawlerac prognoza ouoztalywanra na

srooewrsko okresla art 51 ust 2 ustawy z dnla 3 pazdzlermka 2008 roku o udnslępmanlu

rnlonnaop o srudowisku r jego ocnronre udzlale spoleczenstwa w ochronre srooowrska oraz

eocenaen ooozrelywanra na środowlsku Dotyczy to wszystkron proyektow dokumenlnw

planrstyoznycn a takze mlelscowych planow zagcspadamwanla przestrzennego dla których

obecnle nre rna Juz odrebnych uregulowanw tym zakresre



Nlnlelsze opracowanle'
1) zawlera

al rnlormacle o zawanoscn glownycn oelaon prolekwwarlego dwkumentu oraz lego

powlązanlach z lnrlyml dokumentaml.
o) .nlorrnaoje o melooacn zasxosowanyon przy spomadzanlu prognozy
el prnpnzyqe dotyczące przewroymnycn metod anallzy skulkow realrzaon postanowlen

projektowanegodokumenru oraz częstotliwości yey plzeprowadzarllą
o) rnfonneqe o mozlrwyrn lransgranroznym wozralywanru na srooowrsko,

el slreszaeme sporządzone w lezyku mesoeqallslyoznym

2) okresla enallzule l emma
&) lstnlejący stan srodowlska oraz potenqalne zmlany tego stanu w przypadku braku

realrzacy prclsklnwanego dokumentu
o) slon srodowrska na abszarach ooyelyon orzewrdywanym znaczącym ooozrelywanrern

:) rslrnelace problemy oonrony slooowrska rslolne z punkru Wlazenla reallzacll

prolekmwanego dokumentu, w szczególnoscl dotyczące obszarow podlegalących

ocnrenie na pudslawle ustawy z dnla le kWIemie 2004 r o oonronle przyrody

d) cele oonrony srodowska uslanowrone na szczeblu mlędzynarodowym,

wspolnolowym lkraiowylm lslotne : ounklu wldzenla proleklowanego ookurnenlu

oraz sposoby w yakrcn le cele 1 mne problemy slodowlska zostały uwzgleomone

podczas opracuwywarlla ookurnenlu

e) przewldywane znaczące ooozralywanla w lyrn ooozralywanla bezposreonre

oosreome wlorne skumulowane krolkorerrnrnowe s'reonlolermlnowe

rulugolerrnlnowe slale lchwllowe oraz pozytywne i negatywne na oele . przeornrol

oonrony obszaru Nalura 2000 oraz rnlegralnos'o' lego obszaru a takze na srodowrsko

a w szaegńlnuścl na
roznoroonosć bloluglrlnąz

. ludzr,

- zwrerzęla
, rosliny
, wodę.
, oowrelrze
- powlelzchnlę Zleml.

- kralooraz
, klimat
, zasoby naturalne
- zabytki
, dobra malerralne
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a)

b)

2 uwzgięonieniem zaleznosci między tymi elementami srodowiska irnieozy

oooziatywaniarni na te elementy

edsiawia

rozwiązania maiace na ceiu zapobieganie ograniczanie lub Kompensaqę
przyroonicza negatywnych oodziatywan na srodowska mogacycn byc rezuitatern

reaiizacii proiaktowanego dokumentu w szczegoinoaci na ceie i przedmiot ocnrony
obszaru Natura 2000 oraz integrainosc tego obszaru
biorąc pod uwage ceie i geogranczny zasięg dokumentu oraz ceie i przedmiot

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnosc tego obszam - roniązania
aiiernatywne oo roniazan zawartych w oroiektowanyrn dokumencve wraz

: uzasaanieniern icn wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej oo tago

wybnru aioo wyjaśnienie oraku rozwiazan anernatywnycn, w tym wskazania

napalkanych lmdnuścl wynixaiącycn z niedostatków techniki lub mk we wsooiczesnei
Wieozy

Zakres i stopień szczegoiowosci opracowania zostai ulgodniuny z ekreślunymi

ustawowo organami Dia projektów inieiscowycn oianow zagospodarowania przestrzennego

organ arni uzgadniającyml są regionalny dyrektor ochwny środowiska i panstwowy

powiatowy inspeklor sanitarny





. okresienre,

- przeznaczen»a terenow oraz unii rozgraniczayacycr» tereny o roznym przeznaczeniu |ub
różnych zasadach zagospodarowania

, zasad ocnrony » ksztattowana iadu przestrzennego
, wymagan wymkayacycr» z potrzeb ksnanomma przestrzeni pubitoznyoi».
, zasad ocnrony srodowska przyrody I krajobrazu kulturowego
, parametrow | wskazn»kow ksztattowanra zabudowy | zagospudamwnia terenu w tym

imi. zabudowy gabarytow ob»ektow r wskaznkow »ntensywnoso»zabudowy»
- szczegotowyonzasad » warunkow scalania » podztatu nreruchomoscr
- szczegoinycn warunkow zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ian

uzyikowantuw tym zakaz zabudowy»
~ zasad modernizacji, rozbudowy I budowy systemow kcmunikaqi ! »nirastruktury

teonnmznei,

, sposobu I terminow tymczasowego zagospadamwamą urządzania » uzytkowan»a

terenow
, stawek procentnwych, na podstawe ktorych ustaia sie »ednorazowa optate : tytutu

wzrostu wartosci nrerucnomosct na skutek uchwalenia planu

Na obszarze objętym planem n»e zaonodza przestanki do okresienia- granic
»sposobow zagospodarowania terenow podlegających achmni ustalonych na padStawte

odrębnyob orzeo»sow - terenow gorniczyon zasad ochrony dzredzrctwa kulturowego

»zabytkow granic | sposobow zagospodarowania obszarow szozegoineoo zagrozenia
powodzią | obszarow osuwama s»ę mas ziemnych oraz zasad oottrony kuiturywspółaesne]

Podstawa merytoryczna rozwiązań funkcjanalnnrpuestmennych oraz »nnycn ustaien

zawartych w pro|ekcie planu z punktu w»dzema stanu »iunkqonowanra srodowiska, yego
wrazi»wosc» » odpornosc» na degradację„ zdolnosc» do regeneraq» walorow rzasobow byto

opracowanie ekoiizyogranozne Rozpoznanie uwarunkowarr przyrodniczych reanzacy»

okresionyon iunkoyr przestrzeni mozi»we byto rowniez dzteki przeprowadzonej szczegółowe;
w»zy terenu objętego projektem planu Wprooesie przygotowywania projektu pianu

uwzględniane zostaty ponadto dokumenty pianistyczno'prugramowe dotyrlące obszaru

onnny, pow-atu I woyewodztwa sa to nastepuyaoe dokumenty

1 Gminne

. Studium uwamnkowari » k»erunkowzagospodarowania przestrzennego miasta » gminy

Girnoyeck sporządzone na podstawre ustawy z dn»a 7 lipca 1994 roku

ozagospodarowaniu przestrzennym pnylęte zostato uonwata Rady Mieyskrei

w eunoyeoku Nr XXV/213/02 z dnia 26 czerwca 2002 roku
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man rozwoju lokajrrego s›uzy jako punkr odmeslema dja ozjaoar'r ocnarakrerze

rozwojowym, podejmowanych wyjąozme z zasooow srodkow wlasnym jak rownjez

pozweh okresljo wysokoso' rmerwarrcjr z lunduszy unrjnyon Stanowr kompłeksową

perspektychzną korroepcje okreslająca cere rozwoju oraz warunkk zasady jerapy jcn

osjagarria
Oba ww. dokumenty pyry w mjrrionyrrr okresje programowamagłównym jnsrrumenzamr

zarzadzanra rozwojem gmjny Stanowy komerlną programowa podstawę planowanra

budzelów | rok wrejolernrcn prognoz a rakze podejmowana dzlałam mwesxycyjnyon

samorzadu gmmy Byly rowruez mezoeone wprzygnluwamach oo pozyskjwama

!unduszy wsparora ze srodkow unjj Europejskiej

w czerwcu br opraoomny zosia! prujekl Strategu rozwoju gminy mjejsko - wrejskrej

Grrnpjeck do roku 2030. smada się z dwocn aescr
Czesc | obejmuje prezentację zagadnren krorymj są
, Uwarunkowama prawne oraz pjowne zasady prowadzema polrrykr rozwoju

samorzadu Miasta j gmjny Gurrojeok w lym podstawy prawno'orgamzacyjne
zarozenra programowe : marodyozne zakres przedmiotowy | glowne łunkcje

strategrk
, Dragnoza $mnu srodoszka przyrodnjozego oraz sytuacij gospodarczej

lspmecznej gmrny
, Dziarajnosc samorządu gmmy w zakresre programowama rozwoju

, Praszczyzrjy współpracy z samorządami sasjedojon gmjn oraz z samorządem

powraru cjechanowskiego

, Wspo|dzjajanjez samorządem wojewodzrwa mazowjeckreoo

Pogjeojonadragnoza sław j uwarunkowań rozwoju gmmy Gjrrrojeck przeprowadzona

analjza SWOT (szczegółuwe zesrawjeme macnych j sjaoyoh srrorr oraz okresjenje

szans j zagrozeń rozwoju w odnresrenju do czterech ooszarow prublemowych kaorraj

ludzkj. lerytonum ›rrvras1ruktura gospodarka) oraz mjejsoa j pozycj. gmmy Gjmojeck

wpowrecre oreonanowskrm oraz wojewodnwie mazowjeckjm pozwoma na

scormujowarue koncepcji rozwoju gmmy oraz wamnkk zasady jelapy jej reahzacjv

PozwoMa na okres'jerrje mrsjr wjzjj głównych kjerunkow rozwoju gmrrry jej celow

srrategrcznycn operacyjnych oraz proponowanycn dzjałań | zadań prioryrerowych

czesc || jesr zasadnrcza częśoą dokumentu,zawrerajaca
, BllanS svetegxczny gmmy
, Cele | pnorylsty rozwoju gmmy
A rnsrrumemy reaszaojj Strateg” oedaoe w dyspozycj samorzadu mjasta | gmmy

, Zewnętrzne jnsrrumemy wsparcla reałjzacjl Stralegjk

, Mommrowenle reajjzacjj srrareojj





Punkiem wyisoia do opracowania Strategii oyla analiza isinieiaeych i przewidywanych

uwarunkowań pomalu które mogą mieć isiorny„ belpcsredm lub puśvednl. wplyw na

iego rozwoy Analizę wykonano na podsiaWie dosiepnycn mareriaiow siaiysiyczriych

oraz maieriamw I dokumeniow yednosiek organizacyinyen samorządu poWiaiowego.

samorzadow gmin : iereriu poWiaru ciechanowskiego samorzadow sąsiednicn

poWiatow oraz samorządu woiewodziwa mazoWieckiego Szczegolowa diagnoza
sianu powiatu oraz jego uwarunkowari zewneirznycn zakoriozona analiza SWOT

pozwolila raoyonalnie okreslic glowne kierunki rozwoiu lego cele diugookresowe

isiiaiegiozne) lśredmoukresowe (operacyjney UszczegoloWieniem tych oelow lesi
wskazanie dzialan yakie zamieiza reallzawać samoizad oowiaiowy w okresie realizacli

strategii
Okresiona w Siiaregii Wizye rozwaju poWiaiu ciechanowskiego sireszcza nasio

„Ziemia Ciechanowska io oezpieozna i pizyiazria iudziom moja mala olczyzna iu

mozna godnie zyc i piaoowao'ń naiomiasi naczelna idee lego dokumeniu imisye)

okresla dązenie do uzyskania odczuwalna, spoier—zriie poprawy yakosoi lycra i pracy

mieszkańców Ziemi ciecrianowskiel„ poprzez realizacle przede wszysikim zadan

publicznych samorzadu powraiu ciecnanowskiego w dokumencie przyyeid ze zoiezne

iwspieraiace re ideę będą elekiy realizaoii polityk rozwoiu gmin mieiskicn iWiajskiori

z terenu poWiatu

Zgodnie z zawartym w Siraiegii zapisem doiyczaoym mcmtorowaniz ye] realizacii co

cziery lala sporządzany yesi raport z ewaluaoii posredniei przedkiaoany przez Zarzad

PoWiaiu pod debaię Rady PoWiaiu w zm roku po czlereen laraori od uchwalema

Strateglk opracowany zosial Raport o sianie realizeqi strategii rozwolu poWiaiu

ciechanowskiego do roku 2020 Rapon ooeymuie lala zima-zw, uwzglednia lówmez

dzialania podejmowane przez samorząd powiaiowy w roku 2012 calosciowy przegiad

dostępnych wskaznikow ilusriuyaoyori Strukturę spoieoznogoeoodaioza poynam

ciechanowskiegooraz ieoo onarakierysiykena ile kralu i woiewedziwamazowieckiego

znaiouie sie w zalacznikaondo lego raponu

3 Wolewodzkie

. Siraiegia rozwoju woiewodziwa malowlecklego do 2030 roku lnnowacyyne

Mazowsze sranoWiaca akluallzaqę Siralagii z roku 2000 plzy|ęta zosiaia Uchwala nr

ies/is Sejmiku Woiewddzwva Mazowieckiego z dnia zs paźdllemlka 2013 r

Wskazule glowne wyzwania oraz okresla cele siraregiczne rozwoiu Mazowsza

wperspektywle dlugookresowey do 2030 roku a iakze dzialania pizyporzadkowane

poszczegolnym celom rozwolu na lala 2014-2020 Jel isiora iesi wskazanie oelow

rozwoiowycn kierycri realizaqa zapewni uiizymariie irwalego rozwoiu
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Program Ochruny Srodowrska Wojewódzlwa Maznwleckregn na rara 2011-2014
z uwzględnieniem perspektywy do 2015 mku sranowr akluallzaqę dukumenlu : 2007
roku. Przyyery zosrar przez Seymrk Wojewódziwa Mazowreckrego Uchwaa Nr 104/12

zdnia 13 kwlelma 2012 roku Program uwzgredma narwaznrersze uwarunkowana
srodowiskowe wymkajacc z opracowan srraregranych, okresla kcmeczne

przedsrewzręcra oraz szacunkowe koszny nrezoedne do ron wykonana wskazdre

rearrzarorow poszczególnych dzraran a tym samym stanow polrryke ekologrozna

wojewodzrwa mazowreckiego Cel nadrzędny pohlykl ekorogrczner regionu okresrony

zosrar następująco „Ochruna srodowska naturalnegu na Mazowszu z zachowamem
zasad zrównowazonegu rozwom rako podstawa poprawy Jakosm zyora mleszkańców

regionu”. Prugram sporządzony zosra| w okradzre zolrzonym do ukradu Pomykr

ekmoglcznej państwa w laracn 200972012 : perspekrywa do roku 2015 Program yesr

sporny znadrzędnym dokumenrenr wytyczającym cele rkierunkr dziaoan w zakresre
pomykr ekalegianą worewodzrwa yakrm res: srraregra rozwonr worewadzrwa

mazowreokiego do roku 2020 | slannwl re. uszczegorowreme wodnresrennr do

zagadnren srodowiskowycn Na podstawe analrzy srano aktuamegn r uwarunkowań

wymkających z dokumemow programowycn dotyczacych ocnrony srodowiska w tym

raponow z rearrzaqr dotychczasowego programu ochrony srodowrska wnjewódzłwa

mazowreckrego wskazanycn została 5 obszarow pnoryrerowycn dla Mazowsza U

poprawa jakuścl srodowska raqonarne wykorzysranre zasubów narurarnycn ocnrona

przyrody. poprawa pezpreozensrwa ekosogrcznego edukacja ekorogrozna

spałeczeństwa Wramacn abszarów pnorytelowych wyszczegornrone zosrary ceie

sredniookresowe, krorycn wykoname bedzre mozlrwe za pomoca realizacyr dzraran

werych wharmonogramxa Program zawrera szczegółową analrze mecnamzmow

prawno-ekonomrcznych | ńnansowych sruzacycn skurecznemu zarzadzanm
srodowrskowemu oraz reairzacjr zaplannwanych przedslęvmęc. |sroma role odgrywara

rownrez wskaznikt dzrekr krorym w koleynycn latach moznwe oedzre okreslenre

kreronku zmran zachodzących w srodowrsku

Program zwiekszama Ieslsms'cl dla worewodzrwa mazowreckrego do raku 2020 _
uchwalony został przez Sermrk Worewodzcwa Mazowreokiego w omu 19 runego 2007

roku donwarą Nr 18/07 Wdrozenre Programu przyczym sre do osrągmęcra wskażmka

resrsroscr Mazowsza do okoro 25% w 2020 r Program Stanowi cenny marerrar

wyrscrowydo rozpoznana uwarunkowan przyrodnrczyoh r społeczno - gospodaruyon
nakres'la doceiową wrzre sysremd obszarow lesnycn regrono a rakze wskazule

konkrerna przesrrzeng w obrębie krorey samorządy gmmne modryoy roowrnny
vozwazaó zmrany przeznaczema grunmw w tym klerunku
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Celem Planu Jest okresienie polityki przestrzennej dia woyewodztwa nrazowreckieoo.

poiegayacey na-

, rozmieszczeniu w przestrzeni inwestycii celu publicznegn o znaczeniu

ponadtokainyrn zgodnie z kierunkami potityki przestrzennei w oparciu o ceie
i zasady zagospodamwanla przestrzennego woiewaztwe:

, ukierunkowaniu dziatah dotyczacyon rozwoiu gospodarczego postępu

oywuizaoyihego kuttury I ochrony srodowska poprzez uwzględnianie

uwarunkowan szans I zagrozeri wynikających ze zroznicowenycncech przestrzeni

wojewodztwa.

, wptywarriu na zachowania przestrzenne podmiotowi gospodaruiacych

w przestrzent tak aoy oyiy one zgodne z ogolnymi celami rozwoiu woyewodztwa

:. intornraoja o metodach zastosnwanych przy sponądlaniu prognozy

Podstawowym oetern ninieyszei prognozy yest okrestenie wprywu reatizaeii ostaten

proyektu rniersoowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy GHHOJECK dia

opszaru poiozonego w oorepaoh Dukt-Krusz (części dziatek nr Aso/3, 516 47m 475)

kohdrayeo Sztacnecki tczesci dziatek nr 215 219. zzo 22t„ 223 225) I Zeiezhia tozęso

dziatki nr 95) na srodowiskoprzyrodnicze oraz na zdrowte i warunki zycia ludzi w prognozie

opracowywane] równoaeśnte : projektem pianu zastosowano przede wezystkrrri metode

opisowa, ktora wykorzystano enaiizując giowhie stah srodowiska na obszarach opietych

przewroywahynr znaczącym oddziaiywanienr sxan srodowreka w wielu przypadkach

admesiono do poziomu gminy Głinojeck, powratu ciechanowskiego lub woiewodztwa

mazowreokieoo przy wykorzystaniu dostępnych danych statystycznych (BDL- Bank Danych

Lokatnych) Pizy ocenie moztiwych przemian elementow środowiska zatozono petna

reatizacye ustaleń piano. Punkt o prognozy (stan srodowiska na obszarach ooyetych

przewrciywanyrn znaczącym oodziaiywanienr) zawiera pizewrdywahe zachowania ireakqe
srodoWiska wwyniku reaiizaqi uetaleri pianu

Przy sporządzaniu prognozy jaka stan odniesienia orzyieto charakterystyke stano

iiunkqonowania srodowiska przyrodniczego zgndme ze sporządzonym wcześnie)

opracowaniem ekotiziograhcznym'

' Owa-:mame ekotiziogranozneyest ookunrentaqa sporządzana przed przystąpieniem do prac pianistycznycir
„na smzyc uwzotednrentu uwarunkawari ptxyrodnimch w konstruowaniu piano zagospodarowania
przestrzennego w oetu zapewnienia trwatoser podstawnwych pkreesow vnymdntczych oraz odnawiatnosa
zasotrow srodowrska tnionnacie zawarte w opracowaniu ekonzyograncznym stanowią istotna czesc danych
weisciowycn do pianaw zagospodarowania przestrzennego rdzrryen szczeoti i powinny oyc wykurzyslymriena
etapie tworzenia koncepei. pianu o do ksztattowanra struktury mnkcmrialnurpnesvzennq cbueru uhtetege
piarrern Informacię zawarte wopraoowanru ekonziograncznym stanowia rowniez podstawę do oceny stanu
ttonkqonowania srpoonnska ,eoo wraztrwoser r odpornosc ha degradacie zooinoser do reqerieraqt oraz oceny
watorow r zasubw srodowska w prognozie oddziatywahra na sroddwrsko pro,ektow tycn pianow
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Skutkt roahzaqt ustaten proyektu planu mozna analtzawac' bezposrednio poprzez
reyestrowanie wntoskow dotyczacych sporządzenia zmtany tuz uchwatonego planu

wzakrsste obszaru tak › tunkcn ktorych antyozytaby proponowana zmiana w oatszet

porspekcywre aasowe] tstotne hymny rówmez prowadzenie cykhcznyoh obserwaqr

dnxyczących uzytkowanra gruntow (zmaszcze w zekresle uoztatu uzylkow rotnycn i lasow

wogotney powisrzotrrn gmrrry) przy spotządzaniu ooerry aktuatnosct planów mteiscawych ':

przynaymrnej 1 raz na 4 maa Anattzy jakośct poszczegotnych kompvnenmw srodowiska

(powtarza wody gleby kttmat akustyczny) mogtyby byc prowadzone w oparctu ooane
uzyskane zpaństwowego momtonngu środowtska oraz na podstawe, sporządzanych

wcyktu 2 tetntrn, raponńw z wykonanta Programu ochrony środowiska dla mtasta t gminy

Gllnqeckb Aktuatrzaqa na tata 2011-2014 z perspektywą oo zme roku

4. Inlormacja o transgranicznym oddziunywaniu na śradowlskn

Oddztaływanle na środowrsko me będzte wykraczato poza obszar gmmy Ghnojeck

proyekt ptanu me wprawadza zadnych tunkqt. które mogłyby polenqalme transgrantozme

oddztaływać na Środcwlsko.

5. Istniejący stan śmdowiska oraz potancjatne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizaqt projekmwanegodokumentu

5 | charakterystyka stanu t (unkqonowama środowtska

Wykonana na etapie przys1aprerrta do spurlądzenta protektu ptanu. opracowan-e

okonztorgramcznaa zawtera szczegotowy opis stanu | tunkqonowama srooomska

przyroonrczego na obszane obyętym planem oraz w odmestemudo makrorych komponentow

srooowtska — rownroz na terenach sąstsomob. w prognozts przeprowadzono przede

wszystkrrn anatrzę zrawrsk rtanoarton ktore były Pomocne w prognozowamu stanu

srooawrska na obszarach obtętyoh przewtdywanym znaczącym oddzratywanrem Okrestono

rowntez problemy ochrony środowtska tstotne z punktu wrdzama reahzaqi ustater'r planu

w szczególnuśct dotyczace obszarów poutegataoyoh achmrue na podstawie ustawy z dma

16 kwtelnla 2004 roku o ochrorna przyrody

; Zgudme : zm 32 ust tt ust 2 ustawy z dma 27 marca 2003 r O ptanwemu lzagoapodamwsmu przesmenrwm
w „uu oceny akruanbso matura . planów mtqsmwych war burmtsnz abo pvszydertt masu dnkanqe artahzy
zmian w zagospadarowamu przestrzennym anny wana pasrępy w aniawwywamu „tamm mtqscuwych
wprawne wtetoietnte Druglsmy ten sporządzana w "awtązamu ub ustatsn „barum zuwquęumemem
aaayzn zamteszczonych w .aasuasn oraz wnmskuw w sprawe spumądzema tub zmteny planu mtejscwwegn
won bmmtstrl artm brazyaant mtasta pvzekezute radzte gmmyWynn z tych anata po uzyskano apart ghana.
tus „nat Masowa. kcmtsp „mansrycznoarcnttaktmmq co nanna. rezw waste kadenqt rady

6 zakres oprawwama akaruagranoznago vegmqe anpmządzeme mat-tra Srodowtska z auta 9 wrześmamoz
raku w sprawe Dpvawwan ekańztugvańcznycn
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Do budowy geologiczner rrzezby terenu uzaleznlorle resl występuwanle prerwszego
przypowlerzcnnrowego poziomu woo gruntowych oraz lego zasobnosc r glebokosc zleganra
Jest ro warsxwa wadmlnśna barozo zmrenna r nrecragla Na okolo oolowre powrerzcl'lrll

obszaru gmrny zwrerciaolo łych wod zalega płycel niz 1 m o pr Na lokalnych wznresrenrach

oraz rm bardzlel na zachod od Wkry r oo Slawnlcy rym zwrercraulo woo grunrowych

wysrepure glębleL do powyzey 3 m p pr plyrko zalegqące wody grunrowe wysrepuya przeoe
wszysrkrm w dolinach rzecznych ] nbnlzerllach rerenowycn

Pad względem byorogralrcznym analrzowane leleny polozone sa w dorzeczu Wkry -
prawobrzeznego coprywu rzekr Narwr Teren oblely mlelscowym planem zagospodamwanla
przestrzennego w rnrelscowos'cr Kondlalec Szlacheckl, znaroure sre w ley zlewnr

bezposreunrer gozre naumrar woo upadowycll odprowadzany lest za posrednlctwem gosc
oborze wykszraloonei slecr lrnn koneenrracyr sprywb oo najbrzey polozonycb dolinek rzecznych
r abnlzeń lerenuwych Rzeka Wkra plynaca generalnre z krerunku polnocnego na poluonre
przez leren gmrhy Gilnuleck przeprywa na odcinku długoścl okolo 31 W z czego od km

79900 do 834500 rzeka la slanowr wschodnrą granrce obrebu geodezyjnego Konorarec
Szlacheckr W wyniku mewlelklego spadku una oolrny na cale] swel dlugoscr rzeka

meandrule rworząc na zewnelrznych brzegach charakterystyczne slrorne kraweozre

Przecrwlegry brzeg jest przewaznre plaskr r zabagnrony Przy bardzo wysokrch stanach woo

«, w czasre wrosennycn rozlopow narmzey polozone pame ona oolrny sa okresowo zalewane
wooamr powouzrowymr przy czym okresowe wylewy nre wykraaalą poza obręb lalasu

zalewowego Nalwyzsze stany Woo w mew mara mlejsce glowme w okres-e zrrnowym

narnrzsze zas przewaznre w lecre przy czym wahanla zwrercraola wody w clągu roku

wynosza średnio okolo 15 m Teren obrely rnrelscowym planem zaguspudarowanla

przestrzennego w Kondralcu Szlacheckim polozony |esl poza obszarem szczegolnego

zagrozenra powogzra o prawdopodobleństwlewysraprema 1% wyznaczonym ola rzekr Wkry

w opracowanym wzuo4 roku „sruorum dla obszarow nreobwalowanych nalazonycn na

mebezpreczensrwopowoozr — obszary zagrozema powoozrowego - rzekaWkra '

Poza bezposreonra zlewnra Wkry polozone sa lereny obrele mrelsoowym plonem

zagospodarowanla przesrrzennego rr w mlelscuwos'u DukHKlusz . Zelez'nra przeoslawrone
na rysunku planu zalaczmku nr l-l r lez Znaldulą sle wzlewnr nlewlelklel rzekr Slawnlcyr

prawobrzeznego doprywu rzekr Łydynl Slawmca o calkowrrer ologoscr 125 km | powrerzchnl

zlewnl541 km2 ucnouzr oo Lyoynr na «3,5 km bregu rzek. w lelume Mlocka w gmime orrzen.
Na calel rrasle przeplywu Slawnlca zasrlana les! wooarm mewielkicn crekow bez nazwy

Lokalny ozral wodny Wkry lLydynl znayobye się na rereme plaskrego | rozleglego sanbru

o gesrer srecr crekow oraz woo sragnuracycnw bagnach r ooornoklos'cracn

calkowa crugosc rzekr Wkry wynoslm l km a powlelzcrlrlxa zlewm 5322 km1
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- v klasy pomlacyrner du zalesrenla czesclowo . sroolesne enklawy rpolenklawy

o powrerzchnr oo 2 ha w reonyrn konlurze lub w uzasaonrcnych lokalnre przypadkach

przy epelnlenlo okreslonych warunkow (szerokasc mreozy brzegaml lasu oo 150 mr

rezelr odlegmść od lych grunlow oo obecnych lub perspeklywrcznych sreorrsk

gospooarslw rolnych wynosr ponao 5 km„ arch nachylenre przekracza 12").

lv klasy oonllaoyyney oc zalesrenra w sporadycznych przypadkach - mugące s(arlowrc'

ozupelnraracy sklaonrk ekosyslernu lesnego
Lukalllacla zalesren oowrnna zapewnrac zmmelszenle rozorohnrenra | rozproszenra

kompleksow lesnych. sprzylac rworzenro lwartege syslernn przyroonrczego lacznre

z rnnymr obszaraml o lonkcyach ekologrcznych oraz uwzględnlac Morzenrc korylarzy

ekologrcznych pomręozy nuzymi kompleksem lesnynnr Docelowa powrerzchnrc

kompleksu leśnego nie powinna byc rnmeyeza nlz 5 ha

palllykl gmlrly Glinoreck okresloney w Sludlum owarnnkowah lklemnku'w

zagospodaroWanla przeslrzennego nnasla r ornrny elrnoreck przyrele uchwalą Raoy

Mrerskrey w Gllrlolecku Nr xxvrzla/oz z onra 26 czerwca 2002 roku. w oparcru o kloreoo

uslalenla badana |esl zgadnssc sporządzanych rnrelscowych olanow lagospcdamwama

przeslrzennego Zgodnle z tym ooknmenlem, anallzowane lereny przeznaczone oo

zalesrenra w ohreore DuktrKrusz i Zeleznra polozone sa w slrefre nz - rozwolu funkcjl

lesno - rolnych, obejmuyacer obszary omrny charakleryznjace sre mnlej korzyslnyrnr

uwamnkowanlaml glebowymr roln-czey orzeslrzenr pradukcyme; (a lynn sarnyrn

planowanych poo doleslenia) r wrekszym udzlalem powrerzchnr lesnych r zaduewlonych

w wyznaczone] slrelre D - rozwoju łunkql lesne , rolnych wrooąca lunkcyą obszaru resl

lesnrawo r rolnlorwo a glównyml kiemnkaml ozralan są mreozy rnnymr

- zwrekszenie walorow przyroonrczych terenu popnez prowadzenre zalesren

w bezpośrednim sasleozlwre rslnleyących roz powrerzchnl lesnych przeznaczayac na

len cel grunly nreprzyoalne ola rolnrclwa (nleuzytkh enklawy lesnel oraz lakre na

klorych prooukcra rolna resl hreoplacalna lorunly narslapsze iakoscrowo — kl VI . Vlz)

- ochrona oolrn rzecznych r obnrzen lerenowych (clągl ekologiane. uklady

wenlylacyyne | ndwadnlalące) poprzez pozostawleme lych terenow

woolychczasowym uzylkowanlu yako ląkr r paslwrska wolnych od poprzecznych

przegród ulroonraracych rch orzewrelrzanre oraz sprzyyalacych morzenro slę

lokalnych zaslorsk chloonego r wrloolnego powrelrza

- wykorzyslanle urbanrslycznych r ouoowlanych srodków ochrony przed halasem

lzanleqyszczenrarnr lakrch rak zadrzewlerlla r zakrzaozenra ekrany « orzegrooy

akuslyczne w reronre wezla drogowego na orzec-ecru dróg krajowych nr 7 Warszawa

, eoansk oraz nr eo - Kumu , Flack - Crechanow - Oslrow Mazowrecka



zr

- oplynialne wykorzystanie uwarunkowan przyrodniczych dla rozwoiu produkcli rolneli

w lym z prelerenqą rolniciwa ekolngianega I produkcia zywnoscr :: wysokich

paramelraoh laknściowych. lzw zdrowe] zywnośch

, ochrona glep o najwyzszych wanosciach bunilacylnych przed zmianą przeznaczenia
na cele nierolnirze poprzez ograniczanie rozpraszania zabudowy

- zalesianie grunlow slabych iakoscrowo › malo przydainych ola upraw ralniaych
› wspieranie gospodarstw zmienialących profil dzialalnosci z gospodarsrw rolnych na

lesno - rolne (pomoc prawna Drganizacylriali

. lworzenie warunkow dla rozwolu agroturySlyki (promaq's. uslugi rekreacylnel oraz

podniesienie slandardu zabudowy zagrodowey szczegolnie w rejurlle sasiaduiacym
za sirela E,

Zgodnie ze siudrum lokalizaqa zalesień powrnna zapewnrac zmnieiszenre rozdrobnienia

irozproszenia kompleksow lesnych oraz lwor—zenre korylarzy ekologicznych pomiedzy

duzymi kompleksami lesnymi Zalesianre gruniow porolnych powinno rowniez spizylac
iworzeniu zwanych kompleksow lesnych. a iakze iworzeniu zwanego syslemu
przyrodniczego lacznie z innymi obszarami o lurikclach ekologicznych

Uwzględniayąc powyzsze nalezy stwierdzić, ze prognozowane zmiany w s'rodowrsku

przyrodniczym w zwiazku z dolychczasowym uzyikowaniem i mozliwyrn potenclaInyrw

zagospodarowaniem (li w przypadku oraku realizacii proyeklowanego dokumentu) nie poda

mialy charakieru gwahownych przeksziaicen Przewiduje się ze w narolizszych larach nadal

nalwlękSzym problemem będzle zanieczyszczenie powielrza pyiern Pivilo Wynika io przede

wszyslkim ze specynkr lego zanieczyszczenia oraz wrelu zrodel jego emisyi @ ile

slosunkowo łatwo moze zosiac' ogranlaona emrsia punktowa z duzych zrodel ro ernisia

rozproszona z niskich zrodel iesl nallrudnreisza do ograniczenia a na lei Wielkosc isrolny

wplyw wywiera jakość paliw s(osnwanycłl przez uzylkownrkow indywidualnych

Powszechnym zlawiskierrr lesi spalanie wegla niskrel lakosu oraz spalanie odpadow

wpaleniskach Szansy na poprawę rego sranu nalezy upalrywac w edukaqi ekwluglcznel

mieszkancow gmlny systematycznym zasiepowaniu wegla innymi pardziel ekologicznymi

nosnrkami ciepla (gaz oleik zmianie syslernu ogrzewania domow i mieszkan oraz

powszechnie realizowanych lnweslyclach (termomodemlzaqa budynkow) mających na celu

leclonallzzclę zuzycia energii

Ponlewaz glownym zrodlem zanieczyszczeń powlelma poza energeryka creplna les!

lranspori samochodowy dialego rez wazna dla poprawy sianu srodowska gminy Gllncleck

iesi modernizacja drogi krajowey nr 7 relacir Warszawa - Gdansk wramach doslosowania
iel drogi do parameirow drogi ekspresowej na terenie gminy elirroyeck przeWiduye sie

oudowe drugiei lezdnk likwidacle kolizyinych skrzyzowan oraz realizaqe wezla Dreglin
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Zastosowane zostana Środki techniczne ograniczayaae negatywne oddziatywania na

srodowisko w tym ekrany przeciwhatasowe pasy zielem poprawa stanu nawierzchni iezdni
ktore wznaozacy sposob wptyna na zmnieiszenie zanieczyszczeń powietrza oraz naprawą
klimat akustyczny terenow otaczaiacycti

w przypadku wod powterzchninwych I podziemnych mozna w nayplizszym czasie
otzekiwac' poprawy ich jakości Podstawę takich prognoz dają dotychczasowe I planowane
inwestycie gminne zWiazane przede wszystkim z realizaoia inlrastruktury wodnmscnekowel

oraz dzialari w ubszarze sztzegdlnie narazonym OSN Wkra (ktorego tragment znaiduie sie

na terenie gminy Glinoieck) okreslonych w programie dzialan wprowadzonym na okres 4 lat

Rozpw'ządzemem Nr 7/2013 Dyrektora RZGW w Warszawre z dnia & maia 2013 r (Dz. Urz

Woy Maz z dn. at rnaia 2013 r. poz sm z pozn zmianami) Ogranlczenlu negatywnych
oddziatywari na srodoWisko przyrodnicze ma sluzyc realizacya określonych wprogramie
opoWiazkowyoh srodkow zaradczych w zakresie praktyki rolniczei skierowanych do

stosowania przez prowadzących dziatalnoso' rolnicza na OSN

s. Slan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddzialywaniem

w wyntku uchwalenia planu zrnnieyszenru ulegną tylko tereny uzytkowane rolniczo

kosztem terenow przewrdzianycri do zalesienia i ewentualnei zabudowy zagrodowei

Zabudowa ta dopuszczane Jest tylko w ramach terenu oznaczonego na rysunku planu

symbolem mu o powierzchni okoto 590 na przeznaczonego pod uprawy rolne I zielen

nieurzadzona I uwarunkowana apetnieniern szeregu ustateri planu, wtym miedzy innymi

minimalna powierzchnia wydzielanej dzialki budowlanei , 3000 m'»
teren siedliska pod wzgledem dopuszczalnego poziomu halasu nalezy traktowac iako

teren zabudowymleszkanlowo-uslugcwel„
~ intensywnośćzabudowy i wskaznik zabudowy , maksimum (ma
- dopuszcza się lokalizacje obiektow gospodarczych zwiazanych z hodowla (mozllwos'c'

produkoyi zWierzecey do 40 DJP) i produkcya rolna. w tym mozliwosc lokalizacyi nowych

siedlisk rolniaych dla gospodarstw wielkosci powyzei sredniey w gminie

Odpowiednie proekologiczne zagospodarowanie analizowanego terenu ooyetego

planem poprzez zachowanie wymagań dotyczących ochrony przyrody I ochrony Środowiska

oraz respektowanie ustaler'i szczegotowych określonych w rozdziale lll. @ zai pozwoli

ograniczyc do minimum ewentualne negatywne oddziatywania planowanego

zagospodarowania na tereny sasiednie I umoz I rozwoy gospodarczy gminy Zaktadanemu

w projekCle planu zagaspodawwanlu izainweslowaniu towarzyszyc pędzie zatem

nieznaczne wykorzystanie zasobow i walorow środowiska (oddziatywariie na srodowrskol
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W celu ochrony srodowska prawidlowego guspodamwanla zasoham» przyrody oraz
zachowanra zdrow»a » bezpieczeństwa Iudzh ustala sle następujace nakazy : zakazy
, zakaz lokal»zaqi ubiekmw » urzadzen oraz prowadzenia dzialalnoscl mogacych

powodowac prlekmrlsnla obowiązujących s(andatdów jakoścl srodowska (w tym

dopuszczalnych poz»ornow halasu, wlbracll » zanieczyszczenla powretrza
atmoslerycznego), poza terenem dzralk» budowlane» na które] sa wymarzane »do

ktorej »nwestcr poslada tylut prawny
- przy zagospodarowanlu terenow ubowiązek stosowana norm dopuszczalnych

pozlnmów halasu w srodowrsku zawanych w przep»sach odrebnych,
- ogramczenle ucrazl»wosc» akustycznych pochodzacycn ze zrodel hałasu o nalezenw

ponadnprmatywnym, glown»e na obszarach zamieszkalych, poprzez zabezpleczenle
lechmane lub zmiana technolog" » mzadzen

Dla terenu Rl zachowame adlegmści mlnrrnum 500 m od naybllzsze. zabudowy
rmeszkanmwel w przypadku reallzaql s»edl»sk z produkqą zw»erzeca powyzej 40 DJP„

Smsowame w nowych . przebudowywanych op»ektacn„ wysokosprawnych.
pmekulnglcznych systemow clenlnych. o mskrch am»syach zanreazyszozen do srodowska
Zakaz odprowadzama screkow do gruntu, crekow wodnych wod pow»erzchn»owych ldo
urzadzen melioracyjnych Odprowadzenle screkow sanrlarnych do gmlnnego systemu
kanallzaql sanllame] Jako rozwrazan»e tymczasowe ;edynle do czasu reallzaql
kanal»zaql sanllsme], dopuszcza se funchnowame bezcdpływuwycn szczelnych
oprozn»anych okresowo zorornrkow sc»ekow lub przydomowych (»ndyw›dualnych lub

zespolowych) nqyszczalnl s'orekdw

Obcwląlek zgodnego z zasadami ochrony środnwlska unieszkodllwlanla odpadow ,
gromadzerue odpadów na puseslach w urządzamach przystosowanych do »oh

gromadzenia zgodnie z obowlązulącyml plzeplsaml odrębnym.
Ochrona ›stnieyacych ciekaw wodnych | urządzen mellcracylnych Wszelkre dllalanla

zwrazane z przebudową. przykryc»em„ przekroczen»em drogam» lub l»n»owyrn»

urządzenlaml inlrastmklury techmcznej rpwow nalezy przeprowadza: zgodme
z Ubawlązulącyml przeorsarn» odrebnyml
Sposob zagospodarowanla terenow mus» uwzględnlac przeprsy odreone w szczegolnoso»
w zakresle drog pożarowych oraz przeciwpozarowegnzaopatrzerllaw wodę
Ochrona » utrzymamew maksymalnym swpmu l$tnlelących zadrzew»en„ zakrzewren grup
zlelsnl . puledynclych drzew oraz odrworzenra ztelem w mieyscach komeoznego ley

usun-ęcra przy wrzglednremu podstawowe, lunkq» terenow.
W przypadku niezbedney wyclrlkl drzew , wprowadzanle nasadzen ktore zrekompensula
uhytk» w drzewostan»e„
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. Ochrona | otoczenre opreka starodrzewu (okazałych starych drzew lub zespolow grup
drzew › krzewów o wysokrej wanoscr przyrodnrczej r krajobrazowej wstępujących np

przy zagrodach, drogach crekach wodnych rtp )„

. Mrnrmalny udzral terenów brologrcznre czynnych w powrerzchnr dzralkr budowlanej zostal
okreslony w ustalenrach szczegolowych

5. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym i krajowym
oraz sposoby ich reallzacjl w projekcie planu

Na obecnym pozrornre cywrlrzacyjnyrn'7mozlrwy jest rozwoj lrównowazony to jest takr
rozwoj w ktorym potrzeby obecnego pokolenra moga byc zaspokojone bez umnrejszanra
szans przysztych pokolen na rch zaspokojenia zasada zrdwnowazcnego mzwoju ktora

nawiązuje do ustalen pnyjetych podczas kcnlerencjr Narodow zjednoczonych „środowrsko

rRozwcj' w Rro de Janeno w 1992 roku„ jest przyjęta w konstytucjr RR wrodaca zasada
polrlykr ekolcgroznej panstwa lstcta zrownowazonego rozwuju jest rownorzedne traktowanre
racjr spolecznych ekonomlahych ›ekologrcznych lj lakie stymulowanre procesow
gospodarczych r spoleqnycn aby zachować walory r zasoby srodowrska w stanre

zapewnrajacym mozlrwcscr korzyslanra z mch zarówno przez obecne jak r przyszle
pokolenra

Opracowywany projekt mlejscowego planu zagospodarowanra przestrzennego gmrny

Glrnojeck dla obszarow polczonych w obrębach DukleKrusL Kondrajec Szlacheckr

|Zelez'ma, w slerze ochrony srodcwrska zawrera ustalenra zgodne z celami ochrony
srodowrska ostancwronymr na szczeblu mredzynarodowym krajowym r lokalnym

Przede wszyslkrrn zawarle w rozdzrale II (Ustalenla dalyczące calego obszaru pojętego

planem) w @ lo projektu planu uslalenla dolyqace ochrony srcddwrska przyrody

rkrajobrazo kulturowego sluzą zmnlejszenlu presjr wynrkajacej : lunkcjcnowanra terenow

przewroywanych do zarnwcstowama oraz poprawre standardów jakoscl srodowiska (gleb
wod powrelrzaj a takze walorow krajobrazowych sa wrec zgodne z klemnkaml dzralan dla

slrely D , rozwoju funkcjr lesno , rolnych obejmującej obszary gmrny charakteryzujące sle

more, korzystnymr uwarunkowaniami glebowyrnr rolnrczcj przestrzenr produkcyjnej (a lym

samym planowanych pod doleslema) r wrekszym ddzralern powrerzchnr lesnych

lzadrzewionych Strela ta ooejrnuje obszary, w dwdch kompleksach
- m - rejony wsl Dreghn kondrajec panskr r Kondrajec Szlacheckr (w tym teren objety

planem)

” ooecnre cywlrzacja osracncta pazrorn dublubylu mozlrwy do otqyrrranra pod warunklem odpowreonreoo
gosmamwama Menel lamer ouspooarkr zakrada adpooreonro r swreoonrre ukszlahowane relacje pomrędzy
wzrosrem gospodarczym doatoscra o srodcwrsko rnre rylko plzymńmcze ale takze szulczne _ wyrworzone
przez czlcwreka) oraz zdrpwrerrr czlowreka
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W srudrum okreslone zosxary nuęozy rnnymr cele rozwqu gmlny wymkaiące ze
wskazanycn mozlrwos'ci r probiemów rozwoju gminy. w spolządzanym pranre (. sludrum)
uwzgreonrona zosrara zasada zrownowazonego rozwoju poprzez okreslerue wrelu usraren
(wskazame wlelu dzraran') zmierzayącycn do zacnowanra «unqu ekorogrcznycn srooowrska
kułturowego r przyroanraego r yego wanoscr ora przyszlych pokoren oraz poprawy warunków

zyora mieszkancówgrnrny Gllnojeck

9, Przewidywane xnanzące oddziaływania

Anzhu oddziaływania na śmduwlsko została przeprowadzona w stosunku do

wszysrkronwyznaczonychw plame terenów ry:

- rerenu upraw rolnycn r zrelenr nreurząozoney z dopuszczeniem realrzaqr zabudowy
zagrodowey oznaczanegc na rysunku pranu symborem mur

- terenów lasów oznaczonych na rysunku planu symbalamr D1ZL, nzzp
- rerenow przeznaczonych oo zalesrenra oznaczonyon na rysunku pranu syrnooranu

man |»an num oazm
, terenu drog pumioznycn . droge wokalna klasy L, oznaczone na rysunku planu symoorern

(HKDL.

Anarrza przedsmwrona został: w ponizsze) !abeh ngnozowane ooozrarywanre na

poszczegolne orernenry cnarakreryzuyące środow/sku zycra luazr (zorowre ruuzr zooyrkr

mama marerrarne) r śrudowrSka przymdmcze (pawrerrze, krajobrzL oowrerzonnra zremr.

koparrny wody, klrmar, nora r «auna obszary owysokrcn waroracn przyroumczyonk przy
zasrosowanrupomzszych oznaczen

Tabela Rodza] ananzowanycn oddzrarywan

r , nrmrrnarnewozrarywanre pozytywne

, minrmarne ouazrarywame negaywne,

- oaozrarywanre niezauwazalne (bez znaczenia)

Tabela Progncszene odozrarywanro na poszczegolne eremenry onarakreryzuyące
srooowrsko zycia Iudzr r srooawrskopuymdmcze
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T Prognozowaneoddlia'ywanie

5332123? srodowiskopnymduicze

in. %
Symbol ': = „ :" = %
terenu me"" ? E € 5 5- i 35 :(na) ; = : A; E = % % $:?- ~ „ _ 3 « o : ugg% 5 #35 m 5 ; ; „e; ;E : - :: a 5

%

maz aso ? T

D1ZL 005 T T T T T T T

DŻZL pos T T T T T T T T

01ZLD uns T T T T T T T

ozzu: 052 T T T T T T T

uszu) 0.23 T * * T T T T '

04m) 2.85 T T T T T T T

DTKDL om J. T „

z przeprowadzonej anallzy wynika ze reallzaqi Wlększoścl przewmywanyen w planre
zamlerzen lowalzyszyt będą pozytywne oddzlaTywania na srodowska (T) zwrązane

zpoprawa warunków lunkcypnawan-a srodowska przyrudnlczego poprzez wzmocnienle

ochrony lslmelących terenów leśnych w kempTeksach DTZL l uzZL. stanwlących Tragmenly
wlekszYCh kompleksów lesrlycn oraz z zalesieniaml na !erenach 01ZLD, uzzm 032LD
TDAZLD. zaadaptowane w planre lereny lasów wraz leahzaqą plannwanych zalesen
slanowrc' będą wazne ognlwo wsyslemle ppwrązan przymdniczych któregw sprawne
funkcyonowanle
_ umoleWla swobudną mlglaqę "Dry I fauny
, zapewma powTązame obleklów przyrodmaych w skal; mrejseowey
- zapewnra utrzymanle równowagr bTaIcglczne].

Tereny te oprócz lunkCiT ekaloglcznei pemlą lunkcje spoleczne q sluza kszlanowanru

kprzyslnypn warunków zdrowotnych lrekreaeyynycn ula sppleczeńslwa alakze rozwoyuwl

edukaql ekologlczne] oraz padnaszą walory krayoprazowe regTOnu Fnzytywnych ełeklów

nalezy lez slę spodzlewac w zwnązku : mrlymanlem znacznych pomerzcnrn mlnlczych
terenów ulwarlyen uznaczonych w planre symbolem mru Minrmalne puazlalywama

negatywne (LT lowarzyszyc będzle realrzaqr rnlreslrumry komunrkaeyyney , teren 01m.
przeznaczony na ulządzenle drOgT publiczne| (poszerzeme) w clągu dmgT powralpwey nr

Tzalw relacyl Glmqeck - Zeleźma
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Ze względu na czas. w takim odczuwalne beda skutkr realrzacn pvszczegolnych
ustalerr planu w aspekcre horyznnm czasowego mozna wyroznro nastepulace
oddzratywanra.

. oddzratywanra krdtkoterrntnowe zmtany struktury krajobrazu w wynrku prowadzonycn
zalesten ttereny DIZLD - luzm w obręble Dukt-Krusz . Zeteznrat:

- oddzratywanra sredntoterrnrnowe poprawa warunkow funchtnowanla srodowrska

przyrodntczego poprzez wzmocnrenre ocnrony terenow otwartycn (lasy zalesrenra
tereny uzytkowane mlntczv)„ lokalne pogorszenle warunkow aerosanrtarnycn w wynlku
realtzaql dopuszczanycb w planre w obrebte terenu 01R.Z w Kondraycu szlacheckrm
cbrektow gospodarczych zwrazanycn z hodowla (mozlrwosc produkqi zwterzecer do
40 DJP) r produkqą rolną

. oddztatywanra dlugutennrnowe wzrost plesn na tereny cenne pnyrodnrczo
modemlzacja r sukcesywna poprawa stanu tecnnrcznego dreg.

Skala oddziatywanra będzle zroznrcowana w zaleznoscl od elementu srodowrska

przyrodnrczego, etapu realtzacll dopuszczonych w plame lnweslyql (etap budowy etap
rnwestycyl) Ze względu na czas trwanra uddzlalywan będą to oddziatywanra bezposrednre
(mln zmnieyszanre powrerzcnnr obszarów rolnrczycn zwlększanie powrerzcnnr terenow
lesnycn zanreozyszczente powretrza spalrnarnr pylenre z powterzcnnr odkrytych oraz
zmtelsc sktadowania rnatenalow sypklch podczas budowy obrektowl posrednre
(zwlększenle pres|l na tereny cenne przyrodnlczo r krajubraznwu)„ stale (zmrany
uksztattcwanra powterzcnni terenu r struktury krarobrazu zmrany lokalnycn wanrnkow

klrmatycznycm oraz cnwtlowe (mecnanrozne przeksztatcenra gruntów pouczas prowadzema
prac zlemnych, zwlekszente natezenra rucnu komunrkacyynego)

Dla zapewnrenra prewldlowego lunkqonowanra srodowrska przyrodnrczego yako

catos'cr przeanalizowano oddzralywama/zagrozenraw stosunku do wanos'cl przyrodnrczyctr
rne tylko obszaru obyętego planern obszarów sąstednlch (w tym lesnycn) ate rownrez

potozonycn na terenre sasrednrcn powratow (mtawskrego r ptońsklego) w odlegloscl okolo

18km - 24 km od obszaru specjalnel ocnrony otakcw Natura 2000 Dollrly Wkry r Mlawkt

(PLB 140008) oraz specyalnego obszaru ocrrrony sledllsk Natura 2000 Alera Pacnnrcowa

(PLHMODSM Pcnlewaz tereny cbrete planern potozone sa w duze] ndleglcścl od

narblrzszego obszaru Natura 20m w odmtennycn warunkach srodowrskowycn ustalenra

planu w zaden sposob rue wplyna negatywnre na sredltska przyrodmcze l gatunkl, dla ktonycn

ocnrony obszary Natura 2000 zostaty wyznaczone. Przewidywana poprawa warunków

tunkclonowanra srodowrska przyrodnrozego w zwrazku z realrzacra planowanych zalesren

ograntczy Slę od polnocnego lragrnentu gmmy Gllrlnjeck a zatem nre przewrduje Slę równlez

pozytywnego wptywu ustalerr planu na lunkcronowante ww obszarów Natura 2000
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10.Rolwlązanla mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodnlczą negatywnycn oddzialywan na srodowisko

Jak wykazala analiza przeprowadzona w punkcie 9 prognozy proponowane
w prorekcie piano zagospodarowanie przestrzenne w roznyrn stopniu wptywa na srodoinisko
i poszczegolne yego komponenty Ustalenia planu maiace na celu zapobieganie.

ograniczanie lub kompensacrę plzymdnlczą negatywnych oddziaiywan na srodowisko

okreslone zostaty glownie w Rozdziale || w 5 10. (Zasady ocnrony srodowiska, przyrody
ikraioorazu kulturowego) znardwa się ponadto w Rozdziale lll zawierającym ustalenia

szczegolowe dotyczące wyznaczonych terenow

Tapeta Rozwlązanla mające na celu zapobiegame, ograniczanie lub kompensacre
przyrodnicza negatywnyon oddziaiywan na Śfcdowlsko

proponowane w planie rozwlązanla/ dzialaniaCel
- - Mie'sced l 1ma" zaplsu Opis/charakterozlaian

7510 ust i . dla terenowooretycn planem zakaz lokalizacji
pkt 1, pkt 2 , na terenie Rz ~ przedsięwziec mogących zawsze oddziatywac'

znacząco na srodowrsko okreslonycn w przepisacn
odrębnycn

, przedsięwzięc'„ ktore nie speinialą wymogów przepisow
odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania
w ooszarze cnronionego Kralubrazu, za wyiatkiem drog oraz
sieci | urzadzeń inlrastruktury lechrllaneli

-s io. ust. 2 . zakaz iokalrzacri obiektow i urządzen oraz prowadzenia
pkti dzialalnosci mogacycn powodowac przekroczenia

obowraziwacycn standardow Jakvścl Środowiska (w tym
dopuszczalnych poziomow naiasw wroracii i zanieczyszczona
powietrza atmosierycznego). poza terenem dzialki podowlaney
na ktore; są wytwarzane i do której inwestor poSlada tytui prawny

,5 10 „się 5 - zakaz odprowadzania sciekow do gruntu. cieków wodnycn wod
powreizcnnicrwycn i do urządzen melioracyrnycn. Odprowadzenie
sciekow sanitarnycri do gminnego systemu kanalizaqi sanitarne,
Jako rozwrazanie tymczasowe yedynie do czasu realizacri
kanalizaqi sanitarner dopuszcza sie Iurikcloncwanle
oezodplywowycn. szczelnycn oproznlanycnokresowo zoiornikow
sciekow lub przydomowych tindywrdualnycn lub lespmowych)
oczyszczalni sciekow

-ś io. „5. 7 . ocnrona istnieracycn ciekow wodnych i urządzeń melioracyynycn
Wszelkie dziatania zwrazane z przebudową, przykryciem
przekroczeniem drogami lub liniowyrni urzadzeniami
infrastruktury tecnniczner rowow nalezy przeprowadzac zgodnie :
obowrazwącymi przepisami odrębnymi.
koniecznosc uwzględnienia Nadwkrzanskiego Obszaru
Chronionego krayoorazn zgodnie z rozporządzeniem Worewody
Mazowreckrego nr 24 z dnia to kwietnia 2005 roku w sprawre
Nadwkrzanskiego ooszaru Chronionego Krajobrazu. Dz Urz
Wn] Maz Nr91 z 2005 r poz z455)„zpoznieiszymizrnianarnr

zapobieganie

szkodliwym

oddziaiywaniom

na

środowisko

eęia
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Cel Proponowanew ptanle rozwiązanta/ dziatania

dzialan ""eisce
zapisu Opis/charakter dzialari

ych

oddziatywar'r

na

Śmdnwisko

ograniczanie

szkodl

›510 USLA

.sm USLS

›514 ust 2
pkte
-515 ust 7

7515 ustB

7515 ust 9

7515. ust 11

.«gts ust.15

7515 ust 18

7515 usl.3
pkn

7519. ust 4
pklŻ
7519 ustA
pkt 3

stosowane w nowych r przebudowywanych oprektacn
wysokosprawnycn proekologicznych systemow creplnych o
nisklch ernrsrach zanteczyszczen do srodowska
obowrazeh zgodnego z zasaoanu ochrony środowlska
unreszkodlrwranta odpadow ammadzenle odpadow na
posesjach w urządzemach przystosowanychdo lch gromadzenra
docelowo wypcsazenre w kanatlzaqe deszczowa

odprowadzente wod opadowych , wcdy opadowe z powlerzchnt
utwardzonych na terenach zabudowanych oraz : terenow ulrc

nalezy odprowadzro' do systemu kanallzaql deszczową zgodnle
z abwwlązującymt przeplsarnt cdrębnyrnr Zrzuty wod

deszczowych mala byc wyposazone w urzadzenra
podczyszczające na wylotach
na terenach zabudowy mleszkanlowel rednorodzlnney r uslug nle
powodujących zanleczyszczenla wod opadowych dopuszcza sle
powletzchnlnwezagospodarowane woo opadowych w granlcach
wlasne; dztam budcwlarley„ zgodne z obowlazującyrm przeplsaml
odrębnymh
obowlązek zneutratrzowanra substanqi ropopochodnych lub

chernrcznych w ramach terenu do Którego rnwestor postada tytul
prawny
odprowadzenre śclekow sanitarnych docelowo poprzez lblurczą
srec kanallzaqt sam(amel reallzowaną wzdluz tstnreyacych r

planowanych drog dc gmtnnego systemu kanałlzaql sanllarnel .

do nayblrzszer uczyszczalnl sc.el<ow„ zgodnte z obuwtązulącyml
przeplsamt odrebnymt Do chwrlr reallzaqt srecr kanatrzacyyney
Jako rozwlazanre tymczasowe dopuszcza Slę rnczlrwosc
odprowadzanra seteków sanrtarnych do oezodptywowych
szczelnych okresowo oproznranych zblornrkow (sclekl wywozone
wozarnr asenlzacymyml do narblrzszeoo punktu zlewnego) lub

przydomowych (indywrdualnych lub zespolowych) nczyszczeint
screkow tc tte pazwatalą na to warunkl grunmwe) z chwrta

wybudowana Slem kanaltzacyyneh ustala się ebowlązek
odprowadzanla do rne, Scleków sanltarnych oraz laka:
Vunkclolwwanta bezodptywowych thcrmków screhow
zaopatrzenre w crepto : indywrdualnych zrodet : zaslosuwarllem
wysokosprawnycn proekologlcznych rozwrazart o nl$klch

ernrsyach zarlleczyszrleń do s'rodowrska
mozllwośc' lohaltzowanta zabudowy w odlegloscr nre rnnlerszey mz
5 m od gramcy rowu 1

dla terenu utlu dopuszcza ste Iokallzaqę oblektów
gospodarczych zwrazanych z hodowla (mnzhwosć orodukcyr

zwlelzęce] do 40 mp) r produkcya rolna w tym rnozlrwcsc
Iokaltzaql nowych sredlrsk rolnrczych dla gospodarstw wrelhoscr
powyzel sredntel w gmtnle
dta nowych sreolrsk rolniczych ustalente mrnrmalner powrerzchm
wydzrelaney dzralkr budowlane] ~ 3000 nr?,

teren stedltska pod względem dopuszczalnego pozrornu halasu
nalezy traktować jako teren zabudowymleszkanloworustugowey !
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eel Proponowanew planie rozwiazaniai dzialania

ma'” ma:? Opis/charakter dzialari

-510 ust 9 . octirona i utrzymanie w maksymalnym stopniu ISUHEJąCyCh
zadrzeWien zakrzewien grup zieleni i poyedyriczycn drzew oraz
ndtworzema zieleni w nneyscacri koniecznego iei usunięcia przy
uwzględnieniu podsiawowei lunkcii terenów w przypadku
niezbedney wycinki drzew . wprowadzanie nasadzeń. które

% zrekompensuyaubytki w drzewostanie:
; .510 get to. ocnrcna I otoczenie opieka starodrzewu (okazatycni starych; drzew lub zespolow i grup drzew i krzewow o wysokiej wanoścl
3; przyrodniczei i kralobrazcwel, wystepuiacycn np„ przy zagrodacb
g drogacn ciekacnwodnycn itp ›„

.: 2 .; io ust ii . minimalny udzial lerenow biologii—znie czynnycri w powierzchni; % dzialki budowlanei okreslony w ustaleniacn szczegółowych
a 7520 ust 4 . dla nowyon siedlisk rolniczych co naymniey 40% owieizcnni

u 'a p
_ę 9 pkt 5 dzialki budowlane. rnusi stanowić teren biologicznie czynny;
:w .sis ust i . przeznaczenie podstawowe - lasy i zadrzewienia oraz drogi
.a 2 wewnętrzne
% ~51B „si z . utrzymanlelstmejątych kompleksowtesnych,
% -518 ust 4 . int-zymameislriieyacycn oczek wodnych i lak srodlesnycn.
o ki3
E ,219 „5. 1! . przeznaczenie podstawowe , pod zalesienre wyznaczonych
& 521 „sy ' gnrniow rolnycn o naynizszycn klasacn bonltacyinych I

nleuzylków
.520 „s, 3 . mozliwosc lokalizaqi zprornikowwodnyctiiurzadzer'imelioracii,
pkiz
, 20 „sie . mozliwosc lokalizacyi terenow zieleniiogrodkow dziatkowycn5k 3pt

11. Rozwiazania alternatywne do rozwiązań zawarlycti w proiektowanyrn dokumencie
wraz z uzasadnieniem ion wyboru oraz opis metod dokonania oceny prawadxącei
do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiazan alternatywnych - biorac pod
uwagę cele i geograficzny zasieg dokumentu oraz cele i przedmiol ochrony
obszaru Natura zona oraz integralność

Projekt niieyscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzany dla

obszarów polozonycn w oprepacn Dukt-krusz kondraiec Szlachecki i Zeleznia

szczegolowo tormuluye warunki | wymagania w zakresie istotnym dla praw-dtowege

ksztaltowania przestrzeni ty ladu przesirzennego i ocnrony śmdowlska oraz rakosci zycia
Nie wystepuie wiec zagrozenie naruszenia lokalnego ladu przestrzennego ziownowazony

rozwa] zapewniony rest poprzez godzenie wymagan spolecznych i gospodarczych
zekologicznymi lunkciam'i przestrzeni, przy jednoczesnym tworzeniu wywazonego
wielkoprzesirzennegoporzadku zagospodarowania
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Opracowywany nneysoowy ptan zegospodarowama przestrzennego obejmuje tereny
oroznyrn uzylkowantu r zagospodarowamu (tereny zaresrem lasow oraz użytkowane

rowem) polozone w Naowkrzansknn Obszarze Chromoneoo Krajobrazu z tego względu
poostawowe znaczeme rna promematyka ochrony średnwrska i w tym zaklese w prooesre
sporządzania manu byte wspctdzraoanre | wskazywame rozwtązań ahernatywnyoh

Zaproponowano takr sposob zagospadamwama terenow aby ogranrozyo' do mrnynurn

negatywne ooozratywanra na srooowrsko rownrez w skah wokalne, Przy wyborze rozwrązan
zawartych w proyekluwanym ookurnencre przeanahzowano rnredzy rnnyrnr roznoroone

zagrozema dla najbhżey potozonycn obszarow Natura zoom którym są.
. obszar specyalnej ochrony otakow Natura 2000 onazwre Dohny Wkry . Mrawkr

PLEWADDOB , o tączney powrerzcnnr 257515 ha potomny na terente gmrn wojewodztwa

mazowreokiego Lubowroz Luwcm trpowieo kosorelny Radzanow Szreńsk Wls'mewo

mezon. Sremratkowo | Zurornrn oraz na lererue gmm województwa warmmskoa

mazurskrego Lrozbark Dzratdowo » Płosmca

Obejmoye przetornowy odcinek Wkry. gdzie rosna oozostatos'oi meoo przeksztatoonyon
lasow teoowych › gradow , rodzayow sredhsk z Załączmka » Dyrektywy Rady 92/43/EWG

. saeqatny obszar ochrony sredhsk Natura 2000 Ałeja Pachnlcowa PLH140054 ~

o powrerzehnr ma na | dmgosor w krn„ który obejmuje 730 rn tragrnent drogr powratowey
lelaqt Szpondowo › Slrachowo - Poczemm z poboczarnr między mreyscowoscrarnr

Szponoowo | Delanowekw gnnnre Ftonsk
Wzdtuz poboczy drogi stanow-acey os obszaru rosna 94 wrerzby z ktorych az w 35

znatezrono slady obecnosc» pachmcy dębowej - bezkręgowce wyrntenronego

w Załączmku " Dyrektywy Rady ema/EWG
Anahza zrdentynkowanych zagrozen dla wyzey wyrnrenronycn obszarcw Natura 20m

polozonych w duzey odlegmśct od terenow objętych mrelscowyrn manem zaguspodamwama

przestrzennego 115 km -24 km). w oornrennycn warunkach srodowtskowycn pozwala na

smrerdzenre ze ustalenra planu w zaoen sposob rue wptyna negawwme na sredhska

przyrodmcze rgatunkr. dta ktorych ochrony w obszary Natura 2000 zostaty wyznaczone
oraz me pogorszą ron rntegratnoscr am mh powiazan z www obszaram-

12. Streszczeniew języku nlespecjalistycmym

setem nrmelszey prognozy odozratywanra na srodowrsko jest przede wszystknn

określenie | ocena skutkow wpływu ustalen mreyscowego planu zaguspodamwama

przestrzennego dotyczącego obszarow porazonyoh w obrębach DuktaKrusz (częśm azratek

nr Aso/3 516„ 47119, 475 oraz działkt nr 410/1 wto/zy Kundralec Szlacheckv (częśct (wałek

nr 215, 211ŻZQ221„223,225)IZEIezma(częsćdztamnr 96)
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Podstawa prawna l wykorzystane rnaterlaly

Uslawa z dnra : pazdziernrka zune roku o udoslępnranru lnlormaql o środowisku r lego
ochrone udzlale spoleczenstwa w ochronie smdowlska oraz o ocenach oduzratywanra
na Środowlsko (Dz u zzooar Nr 199, poz 1227z pożn zrn ›.

stawa z dnia 27 kwielnra 2001 roku - prawa ochrony srcdowrska (Dz. u, z 2005 r Nr

25„ poz. 150 z późn zm)
ustawa zdnla 15 kwretnra 2004 r o ochronre przyrody (Dz u 2 2009 r Nr 151„ poz 1220

z pozn zm)
Ustawa z dora 27 rnarca 2003 r o planowanru lzagospodarowanlu przestrzennym (Dz
U z 2012 r Nr 0„ poz 647 z pózn. zm)
Rozporlądzenle Rady Minrstrow z dnia 9 lrslopada 2010 roku w sprawre przedsręwzrec
mogacych znaczaco oddzralywac' na srodowrsko (Dz u Nr 213„ poz 1397) ze znnanarnr
, Rozporządzenle Rady Mlnistrow z dnia 25 ozenrrca 2013 roku zmienlające
rozporządzenle w sprawle przeosręwzręc mogących znaaąco oddzlatywac na

srodowrskolnz u Nr 0, poz sm
Ustawa 1 ma 3 lulego 1995 r a ochronre grunlów rolnych | lesnych (Dz u z 2013 r

poz 12052 pozn. zm)
Ekspertyza lechnrczna warunkow nzyogranqnych do planu zagospodarowana
przestrzennego gmlny elrnoyeck wo] crechanowskie- za PolskregoZwrązku lnzymerow
lTechnlków BudownlclwaZespol RzeczoznawcowBudowlanych ,Warszawa 1951 r

Glrnoreck , mlasto . gmlrla (nd czasow dawnych oc wspolczesnych) - Edward

Lewandowskl , Ghncleck 1995 r

Problemy ocen srodowrskowych - kwartalnrk 200372001 m rn — o powrerzchnr

blokoglcznie czynne] w rozporządzenrn planach mlelscnwych lw praktyce proreklowey ,
przemyslew Wolskl Wybrane zagaomenra z metod opracowan ekonzrograhcznych

w planach zagospodarowana przeslrzennege obszarow r regronow - Jaroslaw Zlenkn

Prch Tokarskh Elzorela Slewku

Program Ochrony Srodawlska dla rnrasla r gmlny Glrnoyeck Aklualrzacya na lata 20117

2014 z perspektywą do 2015 r - dr inz. Agnreszka Khmek ,Warszawa 31 05 2011r

Raport :: oouzrakywaniu na śmdowlsko , Sludlum technrczno- ekonomrczno -
srodpwrskowe oraz materlary do wnrosku do decyzrr o srodcwrskowych

uwarunkowanrach rozbudawy drogl krelowel nr 7 do pararnelnaw drogr ekspresowe] na
Ddctnku od granicy wm wannrnskernazurskrego do poclątku obwodnlcy Ptonska - Blum

planowania RozwoyuWarszawy 5 A _ Warszawa ma] 2005 r.

Studlum uwarunkowań | Klemnków zagospodarowana przestrzennego mlasta | gmlny

Glrnoreck przyjęte uchwala Rady Mlelsklel w Glrnoyecku Nr xxwzwoz z dnra 28

czerwca 2002 roku
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Zakres przestrzenny opracowanta obejmuje obszar o rocznej powierzcnnt okolo 8 ha

okreslony w ucrrwale Nr xxll/zaalzots Rady Mrejskrej w Glrnojecku z dnia 07 listopada zm
roku wsprawre przystapienra do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Glrnojeck dla obszaru potomnego w obrębacn Dokt-krusz koodrajec
Szlachecki. Zeleżmaa Uwzptedma rownrez powrazanra z sasrednrmr terenamr wzakresie
zasobow rwatorow przyrodniczyctt ciąglcśc'l powrązan ekologrcznycn oraz jakoscr

poszczegolnych elementow srodawlska w granrcacn obszaru objętego planem wyznaczone
zostaty tereny upraw rotnyctt r zieleni nreurzadzonej z dopuszczenrem realrzacjr zabudowy
zagrodowej (oznaczony na rysunku planu symbolem RZL lasow (ZL); przeznaaone do

zalesrenra (zm) oraz tereny orog puotrcznycn , droga lokalna klasy L, oznaaona na

rysunku planu symbolem KDL

Wprooesre pnygotowywanla projektu planu uwzgleonrone zostaly dokumenty

płanlSlyCzno-prugramowe dotyczące obszaru wojewodztwa mazowreckrego pow-atu

crecnanowskrego oraz mtasta ? gmlny Glinojeck w tym podstawowy dokument programowy
gmrny tj Sludlum uwarunkowan r krerunkow zagospodamwanla przestrzennego mrasta

lgmmy Glrnojeck przyjete uchwałą Rady Mrejsktej w elrnojecku Nr xxvrztaioz z dna 25

czerwca 2002 roku Wprognozre opracowywanej rownoczesnre z projektem planu

zastosowano przede wszystkim metode oprsowa ktora wykorzystano analizując gtownre

stan srodowiska. Przy ocenie mozlrwycn przemran elementow srodowtska zatozono pelna
realizacje ustaleri planu istotna czesc danych wejscrowycn oo opracowywanego planu

zagospodarotrmnla przestrzennego stanowrly rntormacje zawarte w opraoowanru

ekotrzjograttcznym Opracowanie to zawrera szczeootowy oprs stanu r iunkcjonowanra

srodowrska pnymdmczego na obszarze objętym planem r terenach sasiednrctt w prognozte

przeprowadzono przede wszystkim anatrze zjawrsk ttendenqi, ktore byty pomocne

woroonozowanru stanu srodowiska w przypadku braku realrzacjr ustaten planu Okreslono

rówmez problemy ochrony srodowrska ›stotne z punktu wrdzenia realizacjr ustalen planu

wszqegolnoscr dotyczace obszarów podlegających ocnronre na podstawre ustawy

o ocnronte przyrody Charakterystyka stanu rlonkcjonowama srodowiska zawarta

w orognozte obejmuje zatem zasoby przyrodnrcze oraz jakosc srodowiska zwrazana przede

wszystkim z presja ze strony cztowreka

w prognozre przeprowadzona zostaja ocena potencjalnego oddzralywanra na

komponenty środowrska przyrodntqego rzasoby kulturowe w odnresrenru do wszystkrcn

wyznaczonycn w planie terenow z analrzy tej wynika ze realrzacjr wlększascl

przewrrtywanych w ptanre zamrerzen towarzyszyc beda pozytywne oooztalywama na

srodowrsko zwlązane z planowanymr zalesremamr oraz poprawa warunkow tunkcjoncwanra

srodowtska przyrodnrczego poprzezwzmocntenre ocnrony rstnrajacyctt terenow lesnych.


