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1. Wprowadzenie 
 

Zgodnie z obowiązującą Ustawą 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. 2016 nr 0 poz. 353) przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko wymagają projekty koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, plany zagospodarowania 
przestrzennego oraz strategie rozwoju regionalnego (Art. 46 ust. 1). Prognoza oddziaływania na 
środowisko jest integralną częścią procedury oceny oddziaływania na środowisko. Zakres 
merytoryczny prognozy określony został w Art. 51 w/w. ustawy. Opracowanie niniejsze pozwala na 
zidentyfikowanie zagrożeń dla środowiska, jakie potencjalnie mogą zaistnieć w wyniku realizacji 
ustaleń projektowanego planu oraz określenie działań mających ograniczyć ewentualne negatywne 
skutki środowiskowe. Analiza ustaleń planów na etapie ich powstawania jest zgodna z zasadą eliminacji 
zagrożeń u źródła, co przynosi pozytywne efekty społeczne, gospodarcze, a przede wszystkim 
środowiskowe. 

Zmiany zagospodarowania przestrzeni zazwyczaj odbywają się kosztem środowiska. Powstające w 
Polsce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego muszą z jednej strony spełniać wymagania 
z zakresu środowiska, z drugiej zaś powinny realizować potrzeby społeczno-gospodarcze. Stąd wynika 
konieczność wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju, na stałe wpisanej w politykę planistyczną 
i gospodarczą państwa. Zachowanie tej zasady stanowi gwarancję ochrony niezwykle cennych zasobów 
przyrodniczych, tworzących struktury o zasięgu ponad krajowym, krajowym i regionalnym. 
Zapewnienie dobrego stanu środowiska i jego niezakłóconego funkcjonowania powinno być  
dominującym kierunkiem w opracowywanych programach, strategiach, planach i innych dokumentach 
sporządzanych na wszystkich szczeblach struktur administracyjnych, w tym międzynarodowych. 

1.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy prognozy 

Opracowanie obejmuje obszar w granicach określonych uchwałą Rady Miejskiej Mogielnicy nr 
XLVII/204/2017 z dn. 6 września 2017 r. Analizowany obszar Miejscowości Izabelin Teren A położony 
jest ok 1,5 km na północ od rynku w Mogielnicy, w południowo-wschodniej części sołectwa Izabelin. 
Jest to teren, który ograniczają: 

 Od północy wzdłuż linii granicy oznaczonej literami a – d: fragment ul. Spacerowej (dz. ew. nr 
335/3) oraz dz. ew. nr 138/1, 139, 140, 141, 149, 150, 157, 162. 

 Od wschodu wzdłuż linii granicy oznaczonej literami d – e: dz. ew. nr 167, 168, 169, 170, 171, 
172. 

 Od południa wzdłuż linii granicy oznaczonej literami e – k: dz. ew. nr 137/39, 137/9, 137/8, 
137/7, 137/6, 137/5, 137/4, 137/3, 137/2, 137/40. 

 Od zachodu wzdłuż linii granicy oznaczonej literami k – a: oś drogi powiatowej nr 1630W (dz. 
ew. nr 319) 

Ponadto w niezbędnych przypadkach nawiązano do stanu istniejącego i planowanego 
zagospodarowania terenów w bezpośrednim otoczeniu granic projektowanego planu, rozszerzając 
zasięg opracowania zgodnie z prognozowanym zasięgiem oddziaływań zagospodarowania obszaru. 

Przedmiotowy teren objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego obszaru o nazwie „Teren A - Izabelin” położonego w sołectwie Izabelin, gmina 
Mogielnica uchwalonego przez Radę Miejską Uchwałą nr XLIX/289/2009 z dnia 2009-12-22. Zmiana 
części tego planu jest przedmiotem niniejszego procesu planistycznego. 
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Obszar zajmuje powierzchnię ok. 8,7 ha. Na chwilę obecną użytkowany jest ekstensywnie pod uprawy 
sadownicze – ten rodzaj zagospodarowania obejmuje w niemal 95% powierzchnię przedmiotowego 
terenu. 

 

Ryc. 1: Lokalizacja obszaru objętgeo projektem zmiany planu (źródło kartograficzne: maps.google.com) 

Granice projektowanego planu miejscowego usytuowane są w znacznej odległości od ważnych pod 
względem przyrodniczym terenów sieci Natura 2000: 

 Doliny Dolnej Pilicy PLB140003, stanowiącej obszar specjalnej ochrony ptaków. 
 Doliny Pilicy PLH140016, będącej obszarem z Dyrektywy Siedliskowej 

Obszar w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przewidziano 
jako rezerwę pod rozwój zabudowy mieszkaniowo-usługowej „Izabelin A”. Celem zmiany planu 
miejscowego „Izabelin A” jest: 

 wprowadzenie regulacji planistycznych umożliwiających uporządkowanie i uzupełnienie 
zabudowy;  

 wyznaczenie nowych standardów przestrzennych i wskaźników zabudowy dla terenu 
inwestycyjnego na obszarze. 

1.2. Podstawy formalno-prawne prognozy 

Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma 
na celu dokonanie oceny skutków realizacji ustaleń planu w odniesieniu do poszczególnych 
komponentów środowiska przyrodniczego, wskazanie potencjalnie uciążliwych lub korzystnych dla 
środowiska ustaleń urbanistycznych i powinna stanowić integralną część opracowania planu i podawać 
rozwiązanie poprawiające istniejący i planowany sposób zagospodarowania.  

Podstawą dla opracowania prognozy są: 
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 Uchwała Nr XLVII/204/2017 Rady Miejskiej Mogielnicy z dnia 6 września 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miejscowości 
Izabelin TEREN A”. Opracowanie planu obejmuje także Prognozę oddziaływania na 
środowisko; 

 Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj. Dz.U.2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2017 poz.519 z późn. 
zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2016.2134 z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2017.1073) 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U.2016.71), 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych 

warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca 
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 197, poz. 1667) 
(nieaktualne), 

 Pismo (uzgodnienie zakresu prognozy) RDOŚ w Warszawie, znak WOOŚ-III.411.352.2017.JD z 
dnia 11 października 2017r.; 

 Pismo (uzgodnienie zakresu prognozy) PPIS w Grójcu, znak ZNS.700.17.2017 z dnia 18 września 
2017r. 

1.3. Metodyka 

Zakres opracowania uwzględnia wymagania określone w art. 51 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. Zgodnie z ustawą dokonano oceny wpływu ustaleń 
miejscowego planu na poszczególne komponenty środowiska. Przy analizie zakłada się, że przyjęte w 
projekcie planu ustalenia zostaną w pełni zrealizowane. Oznacza to maksymalizację powstałych 
oddziaływań pozytywnych i negatywnych oraz realizację wszystkich ustaleń służących ochronie 
środowiska. 

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko rozpoczyna się od ogólnej analizy stanu 
środowiska. Za podstawowy materiał źródłowy na tym etapie służy opracowanie ekofizjograficzne. W 
nim dokonano szczegółowego opisu środowiska przyrodniczego i oceny jego stanu. Niezbędne są wizje 
lokalne, pozwalające na określenie: 

 Aktualnych cechu przedmiotowego obszaru, 
 Procesów zachodzących aktualnie na obszarze, 
 Stanu środowiska, 
 Odporności środowiska na degradację, 
 Możliwych zmian przy zachowaniu dotychczasowych form użytkowania. 

Wiedza wynikająca z analizy powyższych zagadnień jest podstawą do przewidzenia kierunków, skali i 
okresu trwania możliwych oddziaływań. Na potrzeby prognozy analizuje się ponadto istniejące 
problemy ochrony środowiska – w celu ewentualnego wprowadzenia do planu zapisów wykluczających 
lub amortyzujących niektóre z występujących uciążliwości. 
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Najważniejszym etapem opracowania jest prognoza potencjalnego oddziaływania ustaleń projektu 
planu na poszczególne komponenty środowiska, w tym m.in. na środowisko gruntowo-wodne, faunę, 
florę, ludzi, obszary chronione, powietrze. Identyfikowane są zagrożenia, które mogą powstać oraz 
możliwości nasilenia lub osłabienia istniejących. 

Etapem końcowym jest sformułowanie wniosków zawierających wskazania zmian, których 
wprowadzenie w planie przeciwdziałać będzie presji jego ustaleń na środowisko; lub też wskazania 
uzupełnień do ustaleń o zapisy pozwalające zmniejszyć lub zlikwidować zagrożenia, a których 
projektanci nie wzięli pod uwagę. 

Prognoza składa się z części tekstowej i załącznika graficznego. W prognozie wykorzystano wymagania 
aktów prawnych związanych z ochroną środowiska i innych przepisów szczególnych. Zanalizowano 
następujące materiały planistyczne i specjalistyczne: 

 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miejscowości Izabelin 
TEREN A”, gm. Mogielnica; 

 „Ekofizjografia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Mogielnica wraz z fragmentami terenów sołectw Izabelin-Górki i Miechowice”, S. Dzira, Kielce, 
listopad 2003; 

 „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mogielnica – 
Nr LVII/253/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica”; 

 „Opracowanie Ekofizjograficzne na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gm. Mogielnica”, A. Rybka i S. Dziura, Kielce, 2016; 

 „Prognoza oddziaływania na środowisko do Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mogielnica”, Jacek Skorupski - Pracownia Ochrony 
Środowiska, Warszawa, listopad 2017; 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjęty przez Sejmik 
Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 180/14  na posiedzeniu 7 lipca 2014r.; 

 Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Mazowieckiego, MBPRW, Warszawa – Ciechanów 2014;  

 Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z 
uwzględnieniem perspektywy do 2018r.; 

 Program  ochrony środowiska dla powiatu grójeckiego na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2017-2020; 

 Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy 
dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu, Uchwała Nr 
164/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28października 2013r. 

 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2015 – 2025; 
 Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został 

przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu, Uchwała Nr 184/13 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 25listopada 2013r. 

 Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2014, WIOŚ 
2015; 

 Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych w województwie mazowieckim, WIOŚ, 2002;  
 Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998. 
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 Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych wymagających szczególnej ochrony 
1:500 000 wraz z opisem, 1989, Kleczkowski A. red.; 

 dane i opracowania dostępne na stronach internetowych: http://www.pgi.gov.pl/; 
http://natura2000.mos.gov.pl/; http://maps.geoportal.gov.pl/; http://www.gios.gov.pl/; 
http://www.wios.warszawa.pl; 

 Baza danych geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego. 
 M. Kistowski, Metodyka sporządzania opracowań ekofizjograficznych – ocena odporności 

środowiska na degradację oraz jego zdolności do regeneracji., Gdańsk, 2003.  

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono przy zastosowaniu metody indukcyjno - opisowej, 
polegającej na charakterystyce istniejących zasobów środowiska oraz łączeniu w całość posiadanych 
informacji o dotychczasowych mechanizmach funkcjonowania środowiska i wskazaniu, jakie 
potencjalne skutki mogą wystąpić w środowisku w wyniku realizacji ustaleń planu. Posłużono się 
również metodą porównawczą, wykorzystując wiedzę o funkcjonowaniu środowiska jako całości. 

Skonfrontowano zaproponowane rozwiązania planistyczne z istniejącymi uwarunkowaniami 
środowiskowymi. Prognozę oddziaływania na środowisko przedstawiono w zakresie, jaki umożliwia 
obecny stan dostępnej informacji o środowisku oraz w tym kontekście – stopień ogólności ustaleń 
planu. 

2. Cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania oraz sposoby, w 
jakich zostały uwzględnione podczas opracowywania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

 

Ochrona środowiska na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym realizowana jest przez akty 
prawne, w tym ustawy i rozporządzenia. Jednym z najważniejszych jest 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. 2017 poz. 1405 z późn. zm.). Należy 
mieć na uwadze, że ustawa ta jest między innymi wynikiem ustaleń na szczeblu międzynarodowym - 
Konwencja o Różnorodności Biologicznej sporządzona w Rio de Janeiro w dniu 5 czerwca 1992 r., w 
Artykule 14 wprowadza odpowiednie procedury wymagające wykonania oceny oddziaływania na 
środowisko projektów, które mogą mieć istotne negatywne skutki dla różnorodności biologicznej. 

Zagospodarowanie zaproponowane w analizowanym projekcie zmiany planu miejscowego nastawione 
jest na wynikające z obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mogielnica zapewnienie miejsca dla terenów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej „Izabelin A” i „Kozietuły Nowe” MU2 oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
MN2. Zasadniczo nie odbiega ono od obowiązujących dotychczas na terenie regulacji planistycznych 
szczebla lokalnego. Obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru o 
nazwie „Teren A - Izabelin” położonego w sołectwie Izabelin, gmina Mogielnica (Uchwała 
XLIX/289/2009 z dnia 2009-12-22) przewiduje zagospodarowanie w postaci zabudowy o funkcji 
mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Zmiana planu przewiduje 
głównie przekształcenia organizacji przestrzennej obszaru, natomiast ingerencja w środowisko jest 
nieznaczna w stosunku do ustaleń dotychczasowych. 

Niniejsze opracowanie jest sporządzone z uwzględnieniem Koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju 2030. W dokumencie tym ważnym aspektem jest zintegrowane podejście do 
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zagadnień rozwoju – przyjęto m.in. założenie, że „przestrzeń kraju widziana jest jako obszar 
różnicowania przebiegu i efektów procesów społeczno-gospodarczych, środowiskowych i 
kulturowych”. Jednym z celów polityki przestrzennej zagospodarowania kraju jest kształtowanie takich 
struktur przestrzennych, które mają za zadanie wspierać utrzymanie wysokiej jakości środowiska 
przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. Głównym założeniem Koncepcji jest sprostanie 
między innymi następującym wyzwaniom: 

 Zaspokojenia bieżących potrzeb rozwojowych społeczeństwa, w drodze najmniejszych 
konfliktów ekologicznych i społecznych, 

 Zabezpieczenia możliwości dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o 
zachowane w dobrym stanie zasoby naturalne, kulturowe i lokalne walory środowiska, 

 Zapewnienia racjonalnego powiązania rozwoju społeczno-gospodarczego z ochroną zasobów 
wodnych i  ich dostępnością. 

Istotna jest przy tym zasada zrównoważonego rozwoju, o której mówi Konstytucja RP w art. 5 – 
„Rzeczpospolita Polska (...) zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego 
rozwoju”. Pojęcie zrównoważonego rozwoju może być różnie definiowane. Przy opracowaniu niniejszej 
prognozy przyjęto, że oznacza ono sposób gospodarowania, który z jednej strony ochroni zasoby 
środowiska, a z drugiej zapewni rozwój danego obszaru.  

Najważniejszymi ustaleniami w zakresie ochrony środowiska na szczeblu państw członkowskich Unii 
Europejskiej są dyrektywy, wśród których należy wymienić:  

• dyrektywę 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa (potoczna nazwa: Dyrektywa Ptasia);  

• dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory (potoczna nazwa: Dyrektywa Siedliskowa).  

Obie dyrektywy są podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000, której celem jest zachowanie 
zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy. 
Prognozuje się, że ustalenia zawarte w analizowanym planie nie będą oddziaływać negatywnie na 
obszary Natura 2000. 

Oprócz ww. aktów prawnych na uwagę zasługują także: 

• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w 
sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko;  

• dyrektywa Rady nr 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.  

Cele ochrony środowiska określane na wszystkich szczeblach, także tych lokalnych powinny być 
uwzględniane w projektowanych dokumentach planistycznych. Przyjęte w analizowanym planie formy 
zagospodarowania są efektem kompromisu społeczno-gospodarczo-środowiskowego. Plan umożliwia 
inwestowanie w formach nie godzących w najważniejsze struktury przyrodnicze.  

3. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji ustaleń 
projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

W myśl art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. 2016 r. Nr 0, poz. 778) wójt, burmistrz lub prezydent miasta, przynajmniej raz w czasie kadencji rady, 
ma obowiązek dokonać analizy zmian zagospodarowania przestrzennego. Analiza skutków realizacji 
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ustaleń projektu planu może być wykonywana w ramach oceny aktualności studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, dokonywanej przez burmistrza Mogielnicy. Istotna jest analiza realizacji planu w 
zakresie kształtowania zieleni oraz jej ochrony. Przestrzeganie zapisów dotyczących zachowania 
powierzchni biologicznie czynnej jest tu priorytetowe. 

Dodatkowym instrumentem analizy skutków realizacji projektowanego planu jest monitoring 
środowiska prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Organ ten 
wykonuje zadania wynikające z Państwowego Programu Monitoringu Środowiska oraz innych zadań 
określonych w odrębnych przepisach prawa. Wyniki oceny stanu środowiska publikowane przez WIOŚ 
mogą być jedną z metod analizy skutków uchwalenia projektu planu obrazującą zmiany parametrów 
jakościowych opisujących stan wód, powietrza, gleb, fauny, flory itp. 

4. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko oraz 
oddziaływaniu na obszary Natura 2000 

 

Ze względu na wynikająca z ustaleń projektu zmiany planu skalę zagospodarowania oraz jego formę, 
nie prognozuje się oddziaływań transgranicznych i negatywnego wpływu na obszary włączone do sieci 
Natura 2000.  

Sam obszar opracowania nie stanowi kluczowego systemu powiązań środowiskowych o znaczeniu 
ponadlokalnym. Granice projektowanego planu miejscowego usytuowane są w znacznym oddaleniu 
od terenów sieci Natura 2000. Niemniej jednak w bliskim sąsiedztwie, na południowy-zachód od 
obszaru, w odległości jedynie 50-200 m, znajduje się granica zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Dolina Rzeki Mogielanki”.  

Zespół został utworzony decyzją Wojewody Mazowieckiego w 2002 r. na powierzchni 415 ha. Wśród 
rzadkich gatunków występuje: bocian biały, błotniak stawowy, jastrząb, krogulec, myszołów, 
kuropatwa, przepiórka, wodnik, derkacz, puszczyk, zimorodek, dudek, dzięcioł, świergotek, kopciuszek 
itp., które potencjalnie mogą migrować na teren obszaru. „Dolina Rzeki Mogielanki” jest obszarem 
najbliżej położonym w stosunku do granic planu i niekorzystne oddziaływania w jego kierunku 
potencjalnie mogłyby być największe. Ponadto, jako że jest to system wodny, w/w. oddziaływania 
mogą się rozciągać na dalsze połączone z nim układy przyrodnicze. Jednak uwzględnione projektem 
planu zagospodarowanie nie stanowi znacznego zagrożenia – szczególnie wziąwszy pod uwagę 
kultywowany obecnie na terenie rodzaj działalności w postaci monokultury sadowniczej, która, choć 
stanowi ważne środowisko bytowania zwierząt, to jednak wiąże się z erozją gleby i skażeniem 
agrotoksynami łatwo przedostającymi się do wody.  

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki” oddalony jest o ok. 6,4 km. W jego 
obrębie ustalona jest lokalizacja obszarów Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy i Dolina Pilicy. Dolina Dolnej 
Pilicy PLB140003 stanowi obszar specjalnej ochrony ptaków, natomiast Dolina Pilicy PLH14016 jest 
obszarem z Dyrektywy Siedliskowej. Występuje w nich 11 gatunków umieszczonych w polskiej 
Czerwonej Księdze Zwierząt i 100 gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem. Dolina Pilicy jest 
ważnym korytarzem ekologicznym dla migrujących ptaków wodno-błotnych i ostoją ptasią o randze 
krajowej K68. Na terenie ostoi stwierdzono 56 lęgowych gatunków ptaków związanych z siedliskami 
wodnymi i bagiennymi. W okresie lęgowym obszar zasiedla 7-10% populacji krajowej sieweczki 
obrożnej, 5-10% populacji krajowej brodźca piskliwego, ok. 5% krawodzioba, 2-4,5% dudka, ok. 2% 
rycyka, a także min 1% populacji krajowej następujących ptaków: batalion, bączek, bąk, błotniak 
staowy, cyranka, czernica, gąsiorek, lelek, nurogęś, podróżniczek, rybitwa białoczelna, rybitwa czarna, 
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rybitwa rzeczna, sieweczka rzeczna, trzmielojad, zimorodek. Dość często również, w stosunkowo 
wysokim zagęszczeniu, występuje: błotniak łąkowy, bocian biały, bocian czarny, krzyżówka, derkacz, 
jarzębatka, kropiatka, lerka, świergotek polny, zaucznik. Gleba w Dolinie Pilicy pod względem składu i 
wilgotności charakteryzuje się silnym zróżnicowaniem. Ekstensywne wykorzystanie użytków zielonych 
przyczyniło się do powstania ciekawych, mozaikowatych układów siedlisk i roślinności: od typów 
kserotermicznych po bagienne. Występują tu duże kompleksy łąk, pozostałości naturalnych lasów 
„spalskich” z cennymi płatami starych dębów i lasy łęgowe.  

 

Ryc. 2: Lokalizacja obszarów chronionych w otoczeniu obszaru projektu zmiany planu miejscowego (źródło kartograficzne: 
http://mogielnica.e-mapa.net) 

Dolina Rzeki Mogielanki 

Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki, 

Dolina Pilicy, Dolina Dolnej Pilicy 

obszar projektu planu 
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Z obszaru Doliny Pilicy podawanych jest 6 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Od 1984 
r. Dolina zasiedlona jest przez bobry, a od 1990 przez wydry. Tereny te są bogate pod względem 
florystycznym. Sama rzeka Pilica stanowi ważniejszy element ochrony ichtiofauny. 

Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 w głównej mierze ma za zadanie ochronę siedlisk 
przyrodniczych o znaczeniu unijnym, którymi są m.in. zadrzewienia łęgowe, ekstensywnie użytkowane 
łąki świeże, ciepłolubne murawy napiaskowe, ziołorośla, eutroficzne starorzecza. Spośród zwierząt 
stwierdzono np. obecność wydry, bobra europejskiego, kumaka nizinnego, trzeplę zieloną, minoga 
strumieniowego, głowacza białopłetwego, kozę. 

Odmienność krajobrazu i przyrody na obszarze objętym planem w stosunku do Doliny rzeki Pilicy oraz 
znaczne oddalenie powoduje, że oddziaływanie na obszary Natura 2000 jest bardzo mało 
prawdopodobne. Teren zlokalizowany jest na uboczu pasa zadrzewień i mokradeł zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Rzeki Mogielanki”, stanowiącego układ siedlisk pozwalający na 
migrację zwierząt w stronę Pilicy. Zmiany i skala nowego sposobu zagospodarowania wynikające z 
ustaleń projektu zmiany planu nie powinny wpłynąć na cele, dla jakich ustanowiono sąsiadujące z nim 
obszary Natura 2000. Dyrektywa Siedliskowa nie określa sposobów ochrony poszczególnych siedlisk i 
gatunków, ale nakazuje zachowanie tzw. właściwego stanu ich ochrony. W odniesieniu do siedliska 
przyrodniczego oznacza to, że: 

• Naturalny jego zasięg nie zmniejsza się, 
• Zachowuje ono specyficzną strukturę i swoje funkcje ekologiczne, 
• Stan zachowania typowych dla niego gatunków jest właściwy. 

W odniesieniu do gatunków właściwy stan ochrony oznacza natomiast, że: 

• Zachowana zostaje liczebność populacji, gwarantująca jej utrzymanie się w biocenozie przez 
dłuższy czas, 

• Naturalny zasięg gatunku nie zmniejsza się, 
• Pozostaje zachowana wystarczająco duża powierzchnia naturalnego siedliska gatunku. 

Zbadanie wpływu ustaleń projektu planu na obszary Natura 2000 wymaga także analizy w kierunku 
zachowania spójności. Należy przez to rozumieć identyfikację czynników mających wpływ na 
zachowanie lub odtworzenie we właściwym stanie wszystkich chronionych w ramach sieci gatunków i 
siedlisk przyrodniczych w całym ich naturalnym zasięgu. Ingerencja w środowisko wynikająca z 
realizacji ustaleń omawianego projektu zmiany planu nie powinna wpłynąć negatywnie na spójność 
sieci Natura 2000. Ze względu na skalę zmian i położenie obszaru opracowania nie prognozuje się 
ingerencji w siedliska, a potencjalny wpływ na populację zwierząt (w tym ptaków) nie wystąpi. 

Z powodu znacznego oddalenia terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania od granic 
Państwa, nie przewiduje się występowania transgraniczego oddziaływania na środowisko również pod 
tym względem. 

5. Stan i funkcjonowanie środowiska 

5.1. Położenie geograficzne i administracyjne 

Obszar objęty opracowaniem położony jest w Województwie Mazowieckim, w powiecie Grójeckim, w 
centrum gminy Mogielnica – na obrzeżach granicy administracyjnej miasta Mogielnica. Granicami 
zewnętrznymi gminy są: 

 Od strony południowo-zachodniej, gm. Nowe Miasto n. Pilicą, 
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 Od strony północno-zachodniej, gm. Błędów i północnej Belsk Duży, 
 Od strony południowo-wschodniej, gm. Goszczyn, 
 Od strony południowej w dolinie białobrzeskiej są to gminy: Wyśmierzyce, Promna i Goszczyn 

powiatu białobrzeskiego. 

Ogólna charakterystyka struktury społeczno-gospodarczej gminy przedstawia się następująco:  

 Powierzchnia gminy (km2): 141,65 
 Ludność: 8861 
 Zaludnienie (na 1km2): 63 

Obszar opracowania położony jest zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Kondrackiego J. na 
terenie podprowincji 318. Niziny Środkowoeuropejskie, w makroregionie 318.8 Wzniesienia 
Południowomazowieckie i mezoregionie 318.83 Wysoczyzny Rawskiej. Wysoczyzna Rawska 
zbudowana jest glin morenowych i piaszczysto-żwirowych ostańców moren czołowych związanych z 
recesją stadiału Warty zlodowacenia środkowopolskiego. Formy rzeźby terenu podlegały silnym 
procesom peryglacjalnym w czasie ostatniego zlodowacenia. 

Na obszarze planu naturalne deniwelacje terenu są niewielkie. Powierzchnia terenu osiąga wysokość 
oscylującą nieznacznie wokół 166 m n.p.m. Taki brak zróżnicowania morfologicznego powierzchni jest 
typowy dla Wysoczyzny Rawskiej, w centralnej części gminy Mogielnica. Z pośród naturalnych 
procesów morfogenetycznych, oddziaływujących na powierzchnię terenu całej gminy, a mających 
wpływ również na ukształtowanie obszaru planu można wymienić procesy eoliczne i erozję wodną 
gleb. Powodują one wymywanie czynnej substancji organicznej z gleb i są tym silniejsze, im bardziej 
monokulturowe pokrycie terenu roślinnością. 

5.2. Budowa geologiczna 

Pod względem geologicznym obszar Mogielnicy leży w obrębie dwóch jednostek: 

 Południowo-zachodnia część w dolinie Pilicy, w obrębie antyklinorium „kujawsko-
pomorskiego”, 

 Północna (obejmująca obszar opracowania), w większości usytuowana w obrębie niecki 
warszawskiej, wypełnionej utworami trzeciorzędowymi, w podłożu których zalegają kilkuset 
metrowej miąższości osady kredowe. 

Na obszarze gminy i w granicach opracowania rozpoznano i udokumentowano utwory jury górnej, 
kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu. 

Utwory jury górnej – kimerydu – nie odsłaniają się na powierzchni ziemi. Nawiercono je m.in. w studni 
Mogielnica-Belweder, ok 800 m na południe od obszaru objętego projektem planu, na głębokości 75,9 
m przy głębokości studni 91,4 m ppt. Zbudowane są z wapieni białych, miejscami skrzemionkowanych 
oraz z częściami marglisto-mikowymi. Stratygraficznie osady te zaliczane są do kimerydu. Nad osadami 
kimerydu zalega kompleks trzeciorzędowy (51,8-75,9 m ppt) i czwartorzędowy (0,0-51,8 m ppt). 

Utwory kredy górnej na północ od krawędzi doliny Pilicy zalegają na większych głębokościach pod 
przykryciem trzeciorzędu i czwartorzędu na zróżnicowanej głębokości. I tak też na wysoczyźnie jest to 
70-114 m ppt, w dolinie Mogielanki (ujęcie wody) 15-40 m ppt. Osady kredy górnej wykształcone są w 
postaci wapieni, gez, margli i piaskowców. 
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Osady trzeciorzędu reprezentowane są przez miocen i pliocen, nawiercony m.in. w studni Mogielnica-
Górki. Zalegają na głębokości 34-76 m ppt. Powierzchnia utworów trzeciorzędowych wykazuje ogólnie 
nachylenie ku północy. 

Utwory czwartorzędu zalegają pokrywą na utworach trzeciorzędowych osiągając maksymalną 
miąższość w tym rejonie rzędu 73,4 m. Czwartorzęd reprezentowany jest na tym obszarze głównie 
przez plejstocen – obejmujący osady wysoczyznowe i częściowo dolinne Mogielanki. W głębszych 
wierceniach studziennych można miejscami zaobserwować główne poziomy glin zwałowych: 

 najniższy w przelocie głębokości 22-78 m ppt, związany ze zlodowaceniem krakowskim; 
miąższość kompleksu ok 3-27 m; 

 środkowy cechuje dwudzielność, zaliczany jest do zlodowacenia krakowskiego, stadiał 
Radomki; miąższość rzędu 5-25 m; 

 najwyższy zalegający często od powierzchni terenu do głębokości 12-18 m ppt, jest niekiedy 
dwudzielny, odpowiadający stadiałowi Warty.  

Generalnie gliny zwałowe w rejonie Mogielnicy są najbardziej rozpowszechnionym osadem 
plejstoceńskim, osiągając miąższość 3-27 m. Utwory okruchowe wieku plejstoceńskiego zajmują 
znaczne powierzchnie obszaru, zalegając na glinach zwałowych wysoczyzny, jak i w dolinach rzecznych, 
w ich strefach krawędziowych. W obrębie przedmiotowego terenu są to przede wszystkim piaski i żwiry 
sandrowe: 

 Piaski pochodzenia wodnolodowcowego, starsze tzw. międzymorenowe występują na 
omawianym terenie w kilku poziomach; odsłaniają się na powierzchni terenu w strefie 
krawędziowej doliny Mogielanki i Pilicy. Litologicznie są to piaski drobne i średnie, wyraźnie 
warstwowane, 

 Piaski i żwiry pochodzenia zwałowego, litologicznie wykształcone jako piaski ze żwirem i 
kamieniami, osiągające miąższość 1-3 m,  

 Piaski wodnolodowcowe powierzchniowe mają związek genetyczny ze starymi ciągami dolin 
wód roztopowych; litologicznie są to piaski drobne i średnie osiągając miąższość do3m. 

Z osadów czwartorzędowych holocenu zaobserwować można na niewielkiej części terenu namułu i 
piaski humusowe – utwory bagienne.  

Z punktu widzenia osadnictwa należy stwierdzić, że budowa geologiczna wysoczyzny jest na tym 
obszarze korzystna – większą część terenu pokrywają grunty nośne. 

5.3. Rzeźba terenu 

Deniwelacje w obrębie planu są niewielkie. Powierzchnia wysoczyzny jest ogólnie nachylona w 
kierunku południowym i wschodnim – przeważającym na obszarze objętym zmianą planu, gdzie 
obserwuje się łagodny spadek w tym kierunku nie przekraczający względnie 2 m na całej długości 
obszaru.  

5.4. Gleby 

Pod kątem oceny glebowo-rolniczej, gmina Mogielnica dzieli się na część południową i północną, do 
której przynależy analizowany teren. Część północna położona jest na wysoczyźnie, o przeważającej 
funkcji rolniczej, bazującej na glebach wysokiej bonitacji, ze znacznym udziałem sadów. Grunty orne 
mają przydatność rolniczą 2 i 4, są zwykle zbielicowane lub brunatne wyługowane o prawidłowych 
stosunkach wodnych, dające grunty orne w klasie IIIa – IIIb.  
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W granicach planu występują grunty:  

 orne klasy IIIa, IIIb, IVa 
 zadrzewione Lz IIIb, IVa,  
 nieużytki N.  

5.5. Stosunki wodne 

5.5.1. Wody powierzchniowe 

Teren objęty planem cechują stosunki wodne charakterystyczne dla gminy. Nie występują na nim duże 
zbiorniki wodne. Formą występowania wód powierzchniowych jest niewielki staw o charakterze pół-
naturalnym we wschodnim fragmencie obszaru opracowania. Największym ciekiem wodnym w okolicy 
jest znajdująca się ok 650 m od obszar urzeka Mogielanka. 

Cały obszar gminy Mogielnica znajduje się w zlewni rzeki Pilicy, będącej fragmentem dorzecza Wisły. 
Głównym elementem sieci hydrograficznej tego terenu jest lewostronny dopływ rzeki Pilicy – w/w. 
rzeka Mogielanka. Mogielanka płynąc w kierunku południowym, przepływa przez centralną część 
gminy, gdzie w km 56 +900 (wg IMGW), już w powiecie białobrzeskim uchodzi do rzeki Pilicy. 
Mogielanka jest rzeką meandrującą III rzędu o powierzchni zlewni zajmującej 232 km2. W 
przeważającej długości płynie wąską doliną o stromych zboczach, wcięta głęboko w podłoże 
wysoczyzny. 

5.5.2. Wody podziemne 

Według podziału hydroregionalnego Polski obszar planu leży w obrębie południowomazowieckiego 
regionu hydrogeologicznego. W obrębie gminy wyróżnia się trzy piętra wodonośne: 

 kredy górnej, 
• trzeciorzędowe/neogeńskie- miocen, pliocen, 
• czwartorzędowe/neogeńske – holocen, plejstocen 

 

 

Ryc. 3: Zasięg Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 73 i numery profilów w jej zasięgu. Objaśnienie symboli: Q - wody porowe 
w utworach piaszczystych Ng (miocen) - wody porowe w utworach piaszczystych Cr3 - wody szczelinowe w utworach 
węglanowych, na głębokości poniżej 80-100 niewodonośne (szczeliny zaciśnięte) Cr1 – wody porowe w utworach piaszczystych 
J3 – wody szczelinowo-krasowe w utworach węglanowych J2 – wody szczelinowo-porowe w warstwach piaskowców z 
przewarstwieniami mułowców, iłów i iłowców J1 – wody szczelinowo-porowe w warstwach piaskowców z przewarstwieniami 
mułowców, iłów i iłowców. [źródło: charakterystyka zweryfikowanych JCWPD http://www.psh.gov.pl]. 
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Wody poziomu trzeciorzędowego na obszarze planu należą do głównych zbiorków wód podziemnych: 
GZWP nr 215 „Subniecka warszawska”, GZWP nr. 2151 „Subniecka warszawska (cześć centralna)”. 
Fragment północno-wschodni gminy jest obszarem wysokiej ochrony OWO. W związku z 
implementacją Ramowej Dyrektywy Wodnej osiągnięcie celów w zakresie ochrony i poprawy stanu 
wód podziemnych oraz ekosystemów zależnych od nich bezpośrednio i celów w zakresie zaopatrzenia 
ludności w dobrą wodę, mają zapewnić działania w jednostkowych obszarach gospodarowania wodami 
podziemnymi, tzw. jednolitych częściach wód podziemnych (JCWPd). Według aktualnie 
obowiązującego planu podziału na lata 2016-2021, obszar położony jest w zasięgu JCWPd nr 73. W jej 
granicach, oznaczone czarnymi cyframi na Ryc. 3, zlokalizowane są 2 profile. Najbliżej obszaru 
projektowanego planu znajduje się profil nr 3. 

Za wyjątkiem wód poziomu trzeciorzędowego, część obszaru, w której ujmowane są wody z utworów 
kredowych, nie jest objęta specjalnymi, a tylko zwykłymi formami ochrony. Poszczególne poziomy 
zwykłych wód podziemnych znajdują następujące zastosowanie użytkowe na terenie gminy: 

 Wody czwartorzędowe – zarejestrowane w 10 studniach, m.in. Mogielnica (szkoła) - Q ekspl. 
4 m3/h przy S = 0,1 m  

 Poziom trzeciorzędowy – utrzymujący się w warstwach piaszczystych wśród iłów, zalega na 
głębokości ok. 4-70 m ppt. i zarejestrowany jest w 2 studniach na terenie gminy. 

 Poziom kredowy – utrzymuje się na spękanych marglach i opokach na zróżnicowanej 
głębokości; charakteryzuje się zróżnicowaną wydajnością, m.in. Mogielnica (studnia publ.-
wodociąg, otwór 2011r.) - Q ekspl. 25 m3 /h przy S = 1,5 m  

 Jurajski poziom wodonośny - utrzymuje się w stropowej części wapieni białych spękanych; są 
to wody typu szczelinowego: Mogielnica - Belweder – otwór 1921r., Q ekspl. 2,5 m3 /h przy S 
= 2,8 m. 

Jakość wód podziemnych i powierzchniowych monitoruje Wojewódzki Inspektora Ochrony 
Środowiska, a wykonawcą pomiarów jest Państwowy Instytut Geologiczny. Ocenę stanu chemicznego 
wód podziemnych w jednolitych częściach wód (JCWPd) i w poszczególnych punktach badawczych 
dokonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. nr 143, poz. 896)1, które wyróżnia pięć klas jakości: 

• klasa I – wody bardzo dobrej jakości, 
• klasa II – wody dobrej jakości, 
• klasa III – wody zadowalającej jakości, 
• klasa IV – wody niezadowalającej jakości, 
• klasa V – wody złej jakości 

oraz dwa stany chemiczne wód: 

• stan dobry (klasy I, II i III), 
• stan słaby (klasy IV i V). 

                                                           
1 powyższy akt prawny ma status uznany za uchylony. Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 
2016 poz. 85). Monitoring jakości wód podziemnych w województwie mazowieckim, w obrębie granicy 
jednolitych części wód podziemnych nr 73 (ówcześnie 82) realizowany był na rok 2012, w czasie obowiązywania 
wcześniejszego rozporządzenia.  



Strona | 17  
 

Na ryc. 4 przedstawiono lokalizację punktów badawczych i wyniki monitoringu jakości wód 
podziemnych. 

 

Ryc. 4: Jakość wód podziemnych w 2012 r. (według badań PIG) [źródło: 
http://www.wios.warszawa.pl/ftp/dokumenty/zalaczniki/lokalizacja_studni_2012.jpg 

Tabela 1: Stan chemiczny i klasy jakości punktów zlokalizowanych w JCWPd nr 82 (73) [źródło: Monitoring wód podziemnych 
w województwie mazowieckiem za 2012 rok.] 

JCWPd Liczba 
punktów 
ogółem 

Liczba 
punktów w II 
klasie 

Liczba 
punktów w III 
klasie 

Liczba 
punktów w IV 
lub V klasie 

Wskaźniki 
decydujące o 
IV lub V klasie 
punktu 

Stan 
chemiczny 
JCWPd 

82 (obecnie 
73) 

3 1 2 - - Dobry 

 

Tabela 2: Ocena jakości wód JCWPd nr 82 (73) [źródło: Monitoring jakości wód podziemnych w województwie mazowieckim 
w 2012 roku] 

Miejscowość/ nr 
otworu 
obserwacyjnego 

Powiat Klasa wód w 
roku 

Wskaźniki w zakresie stężeń 
odpowiadających wodzie o 
niskiej jakości 

Klasa wód w roku 

2007 IV V 2010 2012 
Michałów 
k/Warki/241 

grójecki III Fe - III III 

Białobrzegi/2028 białobrzeski I - - II III 
Kazimierki/ 2317 grójecki II - - III II 

Największe znaczenie dla zaopatrzenia w wodę ma czwartorzędowy poziom wodonośny. 

Z badań w 2012 roku wynika, że ogólny stan chemiczny wód JCWPd 82 (73) jest dobry. W jednym 
punkcie pomiarowym odnotowano wodę w klasie II, w dwóch w klasie III. Wskaźnikiem w zakresie 
stężeń odpowiadających wodzie o niskiej jakości było żelazo. Oznacza to, że w dla wody w punkcie 
pomiarowym, w którym stwierdzono klasę II, wartości niektórych elementów fizykochemicznych są 
podwyższone w wyniku naturalnych procesów. Wpływ działalności człowieka jest niewielki lub nie 
występuje wcale. Wody w punktach pomiarowych o klasie III są wodami o zadowalającej jakości, przy 
czym podejrzewa się słaby wpływ oddziaływania człowieka na wartości elementów fizykochemicznych. 
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5.5.3. Wody gruntowe 

Zwierciadło I-go poziomu wód gruntowych kształtuje się na opracowanym terenie przede wszystkim w 
zależności od budowy geologicznej i rzeźby terenu. Wody gruntowe w strefie głębokości 0-2 m ppt, 
przy uwzględnieniu średniorocznych wahań rzędu 1 m, mają istotny wpływ na warunki lokalizacji i 
sposobu posadowienia budowli - czyli czynnika kwalifikującego teren pod zabudowę. 

W tym aspekcie terenami nieadekwatnymi do zabudowy będą: 

 Obszary den doliny i zagłębień terenu, gdzie wody gruntowe o zwierciadle swobodnym 
zalegają stale płycej niż 1 m; wody te mają kontakt hydrauliczny z wodami w rzece, a ich 
wahania zależą od wahań wody w rzece; 

 Obszary, gdzie wody gruntowe tworzą ciągły poziom wód o charakterze swobodnym w 
utworach przepuszczalnych o dobrej filtracji; głębokość występowania wód do 2 m ppt. 
Wahania zwierciadła wody wynoszą 1-1,5 m ppt. Głębokość zalegania tego poziomu zależy od 
wahań lustra wody w ciekach i intensywności opadów atmosferycznych; 

 Obszary dolinek nieckowatych, wąwozów np. ,,Stegny" w Mogielnicy charakteryzują się 
gwałtownymi zmianami warunków wodnych-zasilanych z opadów atmosferycznych i wód 
roztopowych. W miejscach trudno przepuszczalnych istnieje możliwość stagnowania lokalnego 
wody; 

Obszary o czasowym występowaniu wód podtopieniowych w osadach piaszczystych, podpartych 
płytko występującymi utworami nieprzepuszczalnymi (gliny zwałowe); głębokość zalegania 1-2 m ppt. 
z głównym zasilaniem wodami opadowymi i roztopowymi. Obszary takie występują na wysoczyźnie, 
gdzie zasadniczy poziom wód gruntowych występuje poniżej 3 m ppt. Płytkie wody zwane 
„wierzchówkami" są rejestrowane w Izabelinie. 

5.6. Warunki klimatyczne i aerosanitarne 

Gmina Mogielnica plasuje się na pograniczu dwóch regionów klimatycznych (według podziału Polski 
na regiony klimatyczne opracowanym przez W. Wiszniewskiego i W. Chechłowskiego zamieszczonym 
w Atlasie hydrologicznym Polski): wielkopolsko-mazowieckiego i łódzko-wieluńskiego. Region 
wielkopolsko-mazowiecki wyznaczony jest na północny zachód od rzeki Kraski, natomiast region 
łódzko-wieluński przebiega zgodnie z doliną rzeki Pilicy.  

Nad tym obszarem ścierają się wypierając nawzajem różnorodne masy powietrza, głównie 
pochodzenia atlantyckiego i kontynentalnego. Stany pogodowe charakteryzują się dużą zmiennością 
zarówno w ciągu roku, jak i w okresie wieloletnim. Na klimat, prócz warunków ogólno cyrkulacyjnych 
wpływają również lokalne czynniki, między innymi: rzeźba terenu, wysokość bezwzględna i stopień 
zurbanizowania.  

Według regionalizacji klimatycznej Wosia, teren ten wchodzi w zasięg oddziaływań regionu XXI- 
wschodniomałopolskiego, charakteryzującą się stosunkowo małą liczbą dni z pogodą , umiarkowanie 
ciepłą, z dużym zachmurzeniem i opadami. Zgodnie z regionalizacją klimatyczno-rolniczą R. 
Gumińskiego, obszar planu znajduje się w dzielnicy środkowej, której cechą charakterystyczną są jedne 
z najniższych rocznych opadów w skali kraju - średnio około 550 mm, przy czym maksimum opadów 
jest w lipcu, a minimum w styczniu. 

• Na okres wegetacyjny przypada około 65% ogólnej ilości opadów w roku. 
• Średnia roczna temperatura waha sie miedzy 7 st. C a 8 st. C 
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• Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (średnia temperatura 18,2 st. C), a najchłodniejszym luty 
- średnia temperatura -3,4 st.C). 

• Średnia temperatura półrocza letniego wynosi około 14,5 st. C, natomiast półrocza zimowego 
0,5 st.C. 

• Około 35-40 dni w roku stanowią dni gorące, w których temperatura przekracza 25 st. C. 
• Pod koniec maja rozpoczyna się termiczne lato i trwa do pierwszych dni września (czyli około 

90 – 100 dni). 
• Wg objaśnień do mapy środowiskowej okres wegetacyjny trwa od 210 do 220 dni, wg 

opracowania ekofizjograficznego na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania Gminy Mogielnica z 2016 roku, przy temperaturze powyżej 50 okres 
wegetacyjny trwa 170 – 180 dni. 

• Zima rozpoczyna się w pierwszej dekadzie września i trwa ok. 90 dni  
• Dni z przymrozkiem stanowią od ok. 40 dni w roku.  
• Pokrywa śnieżna zalega przeciętnie przez 50-80 dni w roku. Poniżej przedstawiono 

charakterystykę parametrów wietrzności wg pomiarów lokalnej stacji meteorologicznej w 
Nowym Mieście n/Pilicą:  

• Przeważają wiatry z sektora zachodniego (14,5% przypadków) i południowo zachodnie 
(12,4%).  

• Wiatry silne (prędkość > 10 m/sek). występują 16 – 19 dni w roku. Najczęściej notowane są w 
miesiącu styczniu – 2,1 dnia.  

• Wiatry bardzo silne (prędkości >15 m/sek) występują, bardzo rzadko: 4 – 5 dni w roku.  
• Cisze atmosferyczne stanowią ca 25% ogólnej liczby przypadków. Parametry wilgotności tego 

obszaru można porównać do danych ze stacji meteorologicznej w Warce, według której:  
o średnia roczna wilgotność powietrza przekracza 80%,  
o najwyższe wartości wilgotności względnej powietrza w układzie dobowym notowane 

się nocą,  
o najniższe wartości wilgotności obserwuję się popołudniu,  
o najwyższa wilgotność względna powietrza w skali roku rejestrowana jest w listopadzie 

(88%) i grudniu (87%), natomiast najniższe w maju i czerwcu (około 73%). 

Warunki wilgotności powietrza przekładają się na częste występowanie mgieł. W ciągu roku 
odnotowuje się 36 dni z mgłą. W opracowaniu ekofizjograficznym postawiona została teza, iż w 
obszarze gminy Mogielnica, szczególnie w Dolinie rzeki Mogielanki nie występują tereny szczególnie 
narażone na silniejsze nawietrzanie, co przekłada się pośrednio na warunki przewietrzenia 
zanieczyszczeń. W centralnej części gminy, gdzie blisko powierzchni dominują utwory piaszczyste, 
panują odmienne warunki anemometryczne. W okresie letnim w przypowierzchniowej warstwie 
powietrza niekiedy obserwuje się podwyższone wartości dobowe amplitudy temperatur. Ma to 
bezpośredni związek z niskim przewodnictwem cieplnym utworów piaszczystych. Utwory te 
nagrzewają się w ciągu dnia i silnie ochładzają w nocy, co skutkuje wzrostem dobowych amplitud w 
znajdujących się nad nimi masami powietrza. 

Według oceny poziomów substancji w powietrzu w strefie mazowieckiej (zgodnie z art.89 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska; Dz. U. z 2016r. poz. 672) wykonanej przez 
Wojewódzki Inspektora Ochrony Środowiska 40% mieszkańców województwa mazowieckiego 
narażonych jest na zbyt dużą ilość dni przekraczających normy pyłu PM10, a 2% na ponadnormatywne 
stężenie średnioroczne. Poziom dopuszczalny i docelowy dla strefy mazowieckiej dla pyłu PM2,5 został 
przekroczony (klasa wynikowa C), w związku z czym niezbędne jest zaplanowanie i wdrożenie działań 
mających na celu obniżenie tego zanieczyszczenia, a także wykonanie Programu Ochrony Powietrza. 
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Obowiązek ten wynika z art. 91. pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. z 2016r. poz. 672). 

W obszarze analizy oraz bezpośrednim sąsiedztwie nie zarejestrowany istotnych źródeł emisji hałasu. 
Głównym źródłem hałasu w tym rejonie jest droga powiatowa nr 1630W, lecz natężenie ruchu nie jest 
bardzo znaczne, wpisując się w ogólny charakter tła związanego z ruchem pojazdów, obejmującego 
również ciężki sprzęt rolniczy użytkowany w okolicy. 

5.7. Szata roślinna 

Na niemal całość szaty roślinnej przedmiotowego terenu składają się uprawy sadownicze – tj, 
roślinność pochodzenia antropogenicznego. Towarzyszą im nasadzenia przydrożne – aleja jaworowa 
wzdłuż drogi 1630W, a także zadrzewienia związane ze znajdującym we wschodniej części terenu 
stawem – o charakterze olsu.  

Nie występują tu taksony znajdujące się pod ochroną. Roślinność pochodzenia naturalnego jest 
generalnie rzadkością. Roślinność na terenie planowanych inwestycji należy jest pospolita i szeroko 
rozpowszechniona w skali kraju. Niemniej jednak występujące na obszarze zadrzewienia – w tym aleja 
przydrożna - powinny być chronione, są bowiem niezwykle ważne dla zachowania równowagi 
ekologicznej i różnorodności biologicznej terenu, poprawy cyrkulacji powietrza itp. 

5.8. Świat zwierząt 

Świat zwierzęcy jest typowy dla nizinnych obszarów kraju, choć obserwuje się też wpływ Doliny 
Mogielanki, której bliskość rzutuje też na faunę przedmiotowego terenu. Generalnie, z gatunków 
charakterystycznych związanych z siedliskiem rzecznym Mogielanki obserwuje się:  

 Bezkręgowce: owady, pajęczaki, wije, stawonogi, mięczaki - odznaczają się generalnie skrytym 
trybem żerowania; widoczne są latające (w określonych okresach) motyle: bielinki, rusałki i 2 
gatunki zagrożone - czerwończyk fioletek i czerwończyk nieparek, ważki, szabla zwyczajny i 
krwisty, paź królowej.  

 Ptaki - stwierdzono w dolinie Mogielanki reprezentację ok. 100 gatunków ptaków lęgowych; 
poza gatunkami gniazdującymi na tym terenie obserwuje się gatunki w okresach sezonowych 
migracji lub rzadko zalatujących, np. bielik, kanię czarną, rybołowa oraz orzechówkę. 
Wyszczególniono gatunki: Rz - rzadkie, L - liczny i R - rozpowszechniony wg wyszczególnionego 
wykazu: 

o Rz: Bocian biały, Błotniak stawowy, Jastrząb, Krogulec, Myszołów, Kuropatwa, 
Przepiórka, Wodnik, Derkacz, Puszczyk, Zimorodek, Dudek, Dzięcioł, Świergotek, 
Wróbel, Słowik rdzawy, Kopciuszek, Paszkot, Wrona, Gil, itp.,  

o L: Strzyżyk, Piecuszek, Łozówka, Bogatka, Szpak, Trznadel,  
o R: Łysak, Czajka, Samotnik, Sierpówka, Kukułka, Strumieniówka, Krętogłów, 

Skowronek, Świergotek, Pliszka żółta, Pokrzywnica, Rokitniczka, Trzcinniczek, Piegża, 
Świstunka leśna, Muchówka szara, Ramuszek, Pełzacz ogrodowy, Gąsiorek, Sroka, 
Kulczyk, Makolągwa, Dziwonia, Grubodziób.  

 Ssaki - stwierdzono 35 gatunków ssaków reprezentowany przez: 
o Nietoperze - stwierdzono 5 gatunków nietoperzy: nocek duży, nocek wąsaty, nocek 

rudy, mroczek późny i nocek brunatny; wszystkie gatunki nietoperzy podlegają 
ochronie ścisłej. 

o Ssaki: dzik, sarna, lis, kuna domowa, kuna leśna, tchórz, łasica; 
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o Ssaki ziemnowodne: bóbr, wydra, piżmak; 
o Gryzonie: szczur, mysz zaroślowa i inne. 

Ze względu na niewielkie zalesienie i antropogeniczny charakter flory, na badanym terenie rzadko 
spotkać można dziki, czy sarny. Z drapieżników występują m.in. lisy, kuny i łasice. Spośród innych 
ssaków najczęściej spotykane to: zając, dziki królik, jeż, ryjówka i kret.  

5.9. Walory środowiska przyrodniczego, obiekty i obszary chronione 

Sam teren objęty zmianą planu prezentuje przeciętne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Monotonny 
charakter zagospodarowania pod uprawy sadownicze oraz pewna bliskość strefy zurbanizowanej 
powodują, że nie jest on wyjątkowo chętnie odwiedzany przez dzikie zwierzęta. Nie stwierdzono w 
granicach opracowania występowania gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną 
gatunkową, a także zagrożonych wyginięciem lub rzadkich. 

Miejscowość Izabelin i jej okolice reprezentują krajobraz typowy dla całego powiatu grójeckiego. Poza 
obszarami zabudowań o charakterze podmiejskim rozciągają się tereny rolnicze intensywnie 
wykorzystywane oraz rozproszone zabudowania zagrodowe. Największy wpływ na krajobraz mają 
sady. Duże znaczenie dla podtrzymania funkcjonowania biologicznego na tych obszarach mają nawet 
niewielkie formy, jak np. przydrożne aleje drzew.  

Na południe od obszaru objętego zmianą planu charakter krajobrazu jest bardzo odmienny w związku 
z obecnością obszaru Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Rzeki Mogielanki” - ok 50-200 m 
w linii prostej od analizowanego terenu. Jest to cenne zbiorowisko leśno-wodne o wysokim stopniu 
naturalności, ale też tradycyjnego zagospodarowania. Szczególnym celem ochrony Zespołu jest 
zachowanie fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego doliny rzeki Mogielanki.  

5.10. Odporność na degradację i zdolność do regeneracji  

Odporność środowiska na antropopresję oznacza trwałość systemu (np. fragmentu środowiska) w 
warunkach niezmiennego otoczenia oraz zdolność do powrotu do stanu oryginalnego po zakończeniu 
oddziaływania zakłócających czynników zewnętrznych. Odnosi się do konkretnego rodzaju 
oddziaływania na środowisko, w związku z czym środowisko może być równocześnie bardzo odporne 
na działanie jednego czynnika, a mało odporne na wpływ innego. Przeciwieństwem odporności jest 
wrażliwość. Do oceny odporności środowiska na działalność człowieka bierze się pod uwagę jego 
strukturę i funkcjonowanie, aktualny stan zagospodarowania i użytkowania terenu, a także skutki 
działalności człowieka. Cała przeprowadzona ocena pozwala ustalić, które elementy środowiska są 
najmniej odporne, dzięki czemu łatwiej jest podjąć odpowiednie środki ochrony. 

Drugim istotnym pojęciem jest zdolność środowiska do regeneracji, czyli powrotu do stanu zbliżonego 
do tego, który występował, zanim pojawiła się presja. Znajomość przeszłych reakcji środowiska na 
antropopresję jest kluczowa, jeżeli chce się z dużym prawdopodobieństwem ocenić zdolność 
środowiska do regeneracji.  

Poniżej zestawiono odporność poszczególnych elementów środowiska w obszarze opracowania: 

 Szata roślinna – na omawianym terenie nie występują chronione gatunki roślin. Na terenach 
przeciętnych pod względem przyrodniczym, tj. użytków porolnych, przekształconych 
antropogenicznie terenach zainwestowanych: roślinność jest odporna.  

 Fauna – świat zwierząt charakteryzuje się zróżnicowaną odpornością, w zależności od 
indywidualnych wymagań konkretnego gatunku. Gatunki o większej tolerancji dostosowują się 
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do zmieniających się warunków. Wrażliwość gatunków chronionych jest natomiast dużo 
większa. Zdolność do regeneracji w przypadku fauny również jest kwestią złożoną, uzależnioną 
też od zdolności siedlisk do regeneracji. 

 Gleby – w przypadku powstawania nowej zabudowy jest to element mało odporny, a 
regeneracja w zasadzie jest niemożliwa. Gleby narażone są również na negatywne 
oddziaływanie w sąsiedztwie dróg. Odporność gleb na przenikające do niej zanieczyszczenia 
jest ograniczona, a czas regeneracji jest uzależniony od ilości i charakteru emitowanych 
substancji, a także typu gleby. 

 Klimat akustyczny – charakteryzuje się średnią odpornością, szczególnie w bezpośrednim 
sąsiedztwie ważniejszych ulic lokalnych – Armii Krajowej i Spacerowej. Należy podkreślić, że 
klimat akustyczny ma wysoką zdolność do regeneracji, niezależnie od źródła, a także czasu 
trwania oddziaływania. 

 Powietrze – obszar opracowania pozostaje pod ograniczonym wpływem zanieczyszczeń, m.in. 
komunikacyjnych lub pochodzących z niskiej emisji. Jednak w przypadku ustania czynników 
negatywnych powietrze wraca dość szybko do stanu pierwotnego. 

 Wody – zagrożenie dla wód związane jest przede wszystkim z zanieczyszczeniami 
pochodzącymi z ciągów komunikacyjnych. Zdolność wód do regeneracji zależeć będzie przede 
wszystkim od ilości i rodzaju występujących zanieczyszczeń. 

 Mikroklimat – jest wrażliwy przede wszystkim na ograniczenie powierzchni biologicznie 
czynnej. Jej zmniejszenie skutkuje wzrostem temperatury w przyziemnej warstwie atmosfery. 
W przypadku ustąpienie działania czynników wpływających na zmiany mikroklimatu, może on 
dość szybko ulec regeneracji. 

 Krajobraz – największe zmiany w zakresie krajobrazu może przynieść pojawienie się nowej 
zabudowy (nie ma wtedy w zasadzie możliwości regeneracji), a także zmiany w szacie roślinnej 
(które są w większym stopniu odwracalne). 

 Ukształtowanie terenu – obszar opracowania charakteryzuje się niewielkimi spadkami i małym 
zróżnicowaniem terenu, w związku z czym jest to element bardzo odporny. Teren nie jest 
również zagrożony wystąpieniem ruchów masowych, które mogłyby zmieniać jego 
ukształtowanie. 

6. Powiązania przyrodnicze i funkcjonowanie środowiska 
 

Korytarz ekologiczny to obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt i grzybów. Główną funkcją jaką 
pełni jest umożliwienie przemieszczania się organizmów między poszczególnymi siedliskami. Obecność 
ww. struktur przyrodniczych decyduje o zasilaniu biologicznym danego obszaru, zachowaniu jego 
różnorodności biologicznej i powiązaniu z otoczeniem aktywnym biologicznie.  

W sąsiedztwie projektowanego planu najważniejsze są powiązania między lasami a terenami pastwisk 
i łąk. Najbliższym i najistotniejszym korytarzem ekologicznym jest dolina rzeki Mogielanki wraz z 
towarzyszącemu jej kompleksem leśno-wodnym Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Rzeki 
Mogielanki”. Rzeka Mogielanka jest z kolei dopływem Pilicy, ponadlokalnego korytarza ekologicznego. 
Dolina Pilicy stanowi jedną z najważniejszych w centralnej Polsce ostoi lęgowych ptaków wodno-
błotnych związanych z siedliskami doliny rzeki średniej wielkości. W dolnym odcinku znajduje się obszar 
Natura 2000 Dolina Pilicy PLH140016, która pokrywa się w większości z siedliskowym obszarem Natura 
2000 Dolina Dolnej Pilicy PLB140003. Na ich obszarach występuje 11 gatunków umieszczonych w 
polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt i 100 gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem. 
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Analizowany obszar nie wchodzi w skład obszarów Natura 2000 – zarówno Dolina Dolnej Pilicy 
PLB140003, która stanowi obszar specjalnej ochrony ptaków, jak i Dolina Pilicy PLH14016, stanowiąca 
obszar z Dyrektywy Siedliskowej, znajdują się w oddaleniu (7 km). Znaczenie i możliwość oddziaływania 
na obszary chronione omówiono w rozdz. 4 „Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu 
na środowisko oraz oddziaływaniu na obszary Natura 2000”. 

Analizowany w niniejszym opracowaniu obszar powiązany jest przyrodniczo z otoczeniem poprzez 
otaczające go tereny rolne, głównie sady. Z ekologicznego punktu widzenia obszar ten, wraz z 
podobnymi terenami użytkowanymi rolniczo, stanowi jednolity ekosystem, graniczący z niewielkim 
kompleksem leśnym na północy i zespołem doliny rzeki Mogielanki na południu. Efekty zmiany 
projektu planu potencjalnie mogą oddziaływać na rzekę Mogielankę i jej ekosystem, ponieważ jej 
dolina sąsiaduje z planem. Powiązania pomiędzy innymi terenami przyrodniczymi są zaburzone przez 
obecność dróg powiatowych i gminnych otaczających obszar planu.  

7. Istniejące problemy ochrony środowiska 
 

Dotychczasowe zmiany stanu środowiska wynikają głównie z aktywności ludzi, która niekiedy 
stymuluje procesy naturalnie zachodzące w ekosystemach. Większość analizowanej przestrzeni ma 
charakter rolniczy, gdzie głównym sposobem wykorzystania gruntów jest ich uprawa. Przekłada się to 
na fakt, iż teren ten jest od dawna sukcesywnie wylesiany. Sytuacja wygląda podobnie na terenie całej 
gminy Mogielnica, gdzie lasy zajmują ok. 8% jej powierzchni. 

Wody powierzchniowe są elementem o dużej wrażliwości na zanieczyszczenia, zarówno ze strony 
osadnictwa, jak i gospodarki rolnej. Woda szybko przenosi zanieczyszczenia. Skażenie wody oznacza 
szybki zanik różnych gatunków, a regeneracja wód jest trudna i długotrwała. Dlatego ważna jest 
ochrona zespołu doliny Mogielanki, sąsiadującego z planem.  

Pod względem czystości wód, rzeka Mogielanka do 2003r. była monitorowana w 4 punktach 
pomiarowo-kontrolnych; wyniki archiwalnych badań wskazują na pozaklasowy charakter tych wód 
k/Błędowa i poniżej Mogielnicy na ujściowym odcinku. W świetle badań WIOŚ (2012) w sprawozdaniu 
WIOŚ Mazowiecki za 2014r. rzeka Mogielanka była badana w pkt Mogielanka- Borowe (ujście do Pilicy), 
gdzie stwierdzono: IV kl (b – klasa elementów hydromorfologicznych) i I kl (h - klasa elementów 
biologicznych). Interpretacji pomiaru z 2012r. dokonano już w oparciu o nowe przepisy z dnia 20 
sierpnia 2008 w sprawie sposobu kwalifikacji jednolitych części wód powierzchniowych. 

Głównymi czynnikami zanieczyszczającymi wody powierzchniowe są zanieczyszczenia 
mikrobiologiczne związane z wykorzystywaniem rzek jako odbiorników ścieków komunalnych i 
hodowlanych oraz zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych. Czynnikiem negatywnie oddziałującym na 
jakość wody w rzece może być spływ powierzchniowy wód zanieczyszczonych środkami ochrony roślin, 
związanymi z intensywną gospodarką sadowniczą. Na czystość wody może też wpływać 
zanieczyszczenie wód gruntowych. 

Zasadnicze znaczenie dla zaopatrzenia w wodę ma czwartorzędowy poziom wodonośny, występujący 
stosunkowo płytko – szczególnie na obszarze doliny Mogielanki. Dlatego też ważnym zadaniem jest 
ochrona tego poziomu przed zanieczyszczeniem. Pierwsza warstwa wodonośna zasilana jest 
bezpośrednio z powierzchni i nie posiada warstw izolacyjnych. 

W stanie istniejącym, analizowanego obszaru mogą dotyczyć przede wszystkim zagrożenia wód 
podziemnych związane ze stosowaniem środków ochrony roślin i nawozów. W celu poprawy stanu 
wód – zarówno podziemnych, jak i powierzchniowych – należy rozwijać sieć wodociągową i 
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kanalizacyjną oraz budować nowe oczyszczalnie ścieków i propagować oczyszczalnie przydomowe w 
przypadku zabudowy rozproszonej. 

Stan środowiska przyrodniczego analizowanego obszaru planu można ogólnie określić jako dobry. 
Spośród czynników wywierających negatywny wpływ na środowisko należy wymienić: intensywną 
gospodarkę sadowniczą, niewielką ilość zadrzewień. Korzystnym zjawiskiem jest zaś duży udział 
powierzchni biologicznie czynnej, istniejące zadrzewienia i podwyższona bioróżnorodność związana z 
obecnością zarastającego stawu. 

Podsumowując stwierdza się, że w granicach projektu zmiany planu jak dotychczas nie doszło do 
istotnych zmian środowiska, które radykalnie wpłynęłyby na jego jakość i funkcjonowanie. 
Dotychczasowe przekształcenia nie odbiegają charakterem od występujących na innych obszarach 
wiejskich na Mazowszu.  

8. Prognoza zmian przy braku realizacji ustaleń MPZP 

8.1. Zmiany naturalne 

Największy udział w obszarze mają sady – tereny niezabudowane, na których naturalnym procesem – 
szczególnie w przypadku porzucenia dotychczasowego zagospodarowania – jest sukcesja wtórna. 
Proces ten jest rozłożony w czasie, jego pierwszym stadium jest spontaniczne zastępowanie upraw 
zbiorowiskami ruderalnymi oraz zaroślami złożonymi z podrostów drzew o niskich wymaganiach 
siedliskowych i szybkim wzroście. Różnogatunkowa i różnokolorowa roślinność ugorów pozytywnie 
kształtuje krajobraz, będąc też zdecydowanie bogatszymi gatunkowo w stosunku do sadów. 
Perspektywicznie, na przestrzeni lat porzucony sad ulegnie samoistnemu przekształceniu w las. 

Niewielki udział ma też teren zieleni nieurządzonej – zarośla i zadrzewienia charakterystyczne dla 
terenów podmokłych stawu przy wschodniej granicy obszaru objętego analizą. Tu również naturalnym 
procesem jest sukcesja wtórna – zarastanie zbiornika i przekształcenie w siedlisko bagienne. 

Zmiany naturalne mogą następować również wskutek zdarzeń ekstremalnych (huragan, pożar), 
których prawdopodobieństwo jest jednak ograniczone. 

8.2. Zmiany antropogeniczne 

Ze zmianami antropogenicznymi związane są dwa potencjalne scenariusze. Pierwszy z nich 
zakłada, że dotychczasowe zagospodarowanie pod uprawy sadownicze nie zmienia się, np. w 
skutek braku woli inwestycyjnej. W tej sytuacji zachowane zostaje status quo, również pod kątem 
przyrodniczym – utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie i nie przewiduje żadnych 
nowych inwestycji na obszarze. 

Drugi scenariusz zakłada zabudowę całości lub części analizowanego terenu. Ponieważ prawie dla 
całości terenu obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Teren A 
- Izabelin”, nie przewiduje się chaotycznego rozwoju zabudowy. Realizacja dotychczasowego planu 
może spowodować lokalnie:  

 wzrost emisji z systemów grzewczych, 
 wzrost ilości wytwarzanych odpadów, 
 zwiększenie ilości ścieków sanitarnych, 
 zanieczyszczenie gleb wskutek emisji spalin samochodowych oraz hałas w otoczeniu nowych 

ciągów komunikacyjnych, 
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Są to typowe skutki związane z osadnictwem, których łagodzenie przewidziano odpowiednimi 
zapisami planu miejscowego, dotyczącymi realizacji infrastruktury bytowej. Niemniej jednak część 
ustaleń obowiązującego dotychczas planu zdezaktualizowała się w momencie przyjęcia nowego 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mogielnica. W tej 
sytuacji opieranie terenu na dotychczasowym mpzp może skutkować brakiem uwzględnienia 
niektórych proekologicznych parametrów i ograniczeń, regulujących zasady zainwestowania na 
obszarze Planu.  

Ponadto, pewne ustalenia dotychczasowego mpzp nie uwzględniają niektórych realiów lokalnych, nie 
mogąc być realizowanymi w myśl projektu z racji na niekorzystne podziały własnościowe. To z kolei 
może spowodować fragmentację krajobrazu poprzez wybiórcze uzupełnianie zabudowy i 
infrastruktury na danym terenie. W tej sytuacji nie można też liczyć na naturalną sukcesję roślinności, 
która może być hamowana poprzez jej trzebienie przez właścicieli terenów, pilnujących, aby te tereny 
nie zostały przekwalifikowane na tereny leśne. W przypadku braku nadzoru właścicielskiego należy się 
liczyć z możliwością zaśmiecania poszczególnych obszarów. 

Podsumowując, stwierdza się, że niewprowadzenie projektowanej zmiany planu miejscowego 
przyniesie skutki pozytywne: 

• zachowanie rolniczo-sadowniczego mozaikowego krajobrazu obszaru, 
• zachowanie nielicznych zadrzewień i pojedynczych drzew, 
• zachowanie dotychczasowych powiązań z aktywnym biologicznie otoczeniem, 
• możliwość sukcesji środowiska, 
• zachowanie dostatecznego stanu agroekosystemu, 
• realizacja części ustaleń funkcjonalno-przestrzennych obowiązującego dotychczas planu 

miejscowego; 

oraz skutki negatywne: 

• brak kompleksowej realizacji założeń obowiązującego planu miejscowego w zakresie 
kształtowania przestrzeni, przeznaczenia terenów, infrastruktury, 

• lokalny brak realizacji potrzeb społecznych i gospodarczych (inwestycyjnych), 
• fragmentacja krajobrazu – wybiórcze uzupełnianie zabudową z niepełnym dostępem do 

infrastruktury (zanieczyszczenie środowiska), 
• nadmierne nawożenie przekładające się na spadek jakości wód podziemnych, 

powierzchniowych i gleb, 
• ryzyko porzucenia dotychczasowego zagospodarowania i powstawania nielegalnych wysypisk 

śmieci. 

9. Podstawowe uwarunkowania dla zagospodarowania wynikające z opracowania 
ekofizjograficznego 

 

Uwarunkowania związane z położeniem przedmiotowego terenu przedstawiają się następująco – 
teren położony jest na obrzeżach miasta Mogielnica i sołectwa Izabelin, ośrodkach gdzie przenikają się 
głównie funkcje mieszkalne, usługowe i rolnicze. Ponad 95% powierzchni obszaru objętego zmianą 
planu miejscowego, na terenach nieutwardzonych znajduje się roślinność synantropijna. Dużą część 
terenów stanowią tereny użytkowane rolniczo. 

Zagospodarowanie obszaru objętego planem powinno odbywać przy uwzględnieniu następujących 
ograniczeń i uwarunkowań: 
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• w zakresie gospodarki ściekowej powinno się wprowadzić zorganizowany sposób 
odprowadzania ścieków i pełnoprofilowe ich oczyszczanie; nie dopuszcza się odprowadzania 
nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, wód gruntowych i gruntu; 

• w przypadku ważniejszych inwestycji infrastrukturalnych (drogi, kanalizacja, linie 
elektroenergetyczne, stacje bazowe) wymagane lub może być wymagane jest sporządzenie 
raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami szczególnymi; 

• kształtowanie układu funkcjonalno – przestrzennego powinno uwzględniać stan środowiska 
oraz ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz założeń zieleni i zieleni 
przyulicznej; 

• dla nowej zabudowy nie powinno się dopuszczać instalacji grzewczych powodujących znaczące 
zanieczyszczenie środowiska – proponuje się wykorzystanie proekologicznych i odnawialnych 
źródeł energii dla celów grzewczych, ewentualnie podłączenie od sieci ciepłowniczej; 

• dla terenów zabudowy należy określić minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 
poziomie co najmniej 20% powierzchni działki, które mogą tworzyć kompleksy zieleni wysokiej 
i niskiej; 

• zabudowę na obszarze planu mogą utrudniać płytko zalegające wody „wierzchówkowe”. 

10. Ustalenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego istotne z punktu 
widzenia niniejszego opracowania 

 

Skala i siła oddziaływań na środowisko wodno-gruntowe, powietrze, klimat, faunę, florę i krajobraz 
zależą od projektowanych w planie funkcji i ich rozmieszczenia. W omawianym opracowaniu 
wprowadzono następujące tereny funkcjonalne: 

• MW/U – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług; 
• MN/U – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług; 
• MN – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
• ZP – zieleni urządzonej; 
• KDw – dróg wewnętrznych; 
• KDZ – ulic (dróg publicznych) klasy zbiorczej; 
• KDL – ulic (dróg publicznych) klasy lokalnej; 
• KDD – ulic (dróg publicznych) klasy dojazdowej. 

Dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego istotne są zawarte w ustaleniach ogólnych 
dotyczących zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz w ustaleniach szczegółowych dla 
poszczególnych terenów wskaźniki minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki 
budowlanej. Od stopnia pokrycia terenu nieprzepuszczalnymi warstwami zależeć będą (lokalnie) 
kierunki i tempo spływu powierzchniowego, przepuszczalność wody w głąb gruntu, zachowanie 
bioróżnorodności i stopień zachowania aktywności biologicznej. Minimalne ustalone w planie udziały 
powierzchni biologicznie czynnej w poszczególnych terenach wynoszą: 

• MW/U – 30% 
• MN/U – 30% 
• MN – 40% 
• ZP – 80% 
• KDw – 0,1% 

W projekcie planu największy udział w przeznaczonych pod zabudowę gruntach mają tereny zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Przyjęte wartości min. PBC 
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są racjonalne i pozwalają na pogodzenie potrzeb społeczno-gospodarczych i ochrony przyrody, o ile 
właściwie egzekwowane. 

Kluczowe dla niniejszego opracowania są ustalenia panu dotyczące zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu – zawarte w rozdziale 6 projektu planu, wraz z rozdziałem 8 – zagospodarowanie 
miejsc i przestrzeni publicznych; rozdziałem 10 - Zasady modernizacji, rozbudowy lub budowy 
systemów infrastruktury technicznej; gdzie wprowadzono szereg zakazów i nakazów mających na celu 
zabezpieczenie środowiska: 

• wyznaczono teren zieleni urządzonej, gdzie ustalono zasadę ochrony i pielęgnacji zieleni  
wysokiej i niskiej. 

• dla terenów dróg publicznych i wewnętrznych nakazano m.in.  
o nasadzenia szpalerów drzew zg. z rysunkiem planu;  
o ograniczenie emisji i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń poprzez stosowanie 

dostępnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych;  
o obowiązek odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi po wstępnym 

podczyszczeniu. 
• dla terenów budowlanych obowiązuje m.in. 

o nakaz ochrony i pielęgnacji istniejącego drzewostanu;  
o nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych w pierwszej kolejności w 

obrębie działki;  
o zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń, które mogą powodować przekroczenia 

dopuszczalnych standardów jakości środowiska, przekroczenia dopuszczalnych norm 
w zakresie emisji szkodliwych substancji, promieniowania elektromagnetycznego, 
hałasu, wibracji itp. poza działką budowlaną, na której są zlokalizowane, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;  

o zakaz lokalizowania: stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi 
pojazdów, myjni;  

o zakaz stosowania indywidualnych kotłów opalanych paliwem stałym. 
• dla wszystkich terenów w zakresie obsługi infrastrukturą obowiązuje: 

o obsługa w oparciu o miejskie systemy infrastruktury technicznej; 
o zaopatrzenie w wodę wszystkich obiektów budowlanych z miejskiej sieci 

wodociągowej; 
o odprowadzanie ścieków sanitarnych ze wszystkich obiektów budowlanych w systemie 

rozdzielczym do miejskiej sieci kanalizacyjnej, ustala się budowę kanalizacji z 
uwzględnieniem ochrony istniejących stosunków gruntowo-wodnych; 

o stosowanie istniejących bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe tylko na 
potrzeby istniejących obiektów budowlanych. Dopuszcza się budowę nowych 
zbiorników na nieczystości ciekłe wyłącznie dla obiektów budowlanych w zabudowie 
jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej, tylko w przypadku braku dostępu lub braku 
możliwości technicznych podłączenia obiektu do miejskiej sieci kanalizacyjnej, pod 
warunkiem, że nie będą one miały negatywnego oddziaływania na wody podziemne; 
po wybudowaniu miejskiej sieci kanalizacyjnej dającej możliwość odprowadzania 
ścieków z obiektu budowlanego zakazuje się budowy i użytkowania bezodpływowych 
zbiorników na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków; 

o retencja wód opadowych i roztopowych na terenie objętym projektem zmiany planu. 

W planie ustalono sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 
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1. Dopuszcza się dotychczasowe użytkownie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z 
przeznaczeniem ustalonym w planie; 

2. dopuszcza się zagospodarowanie w formie terenów zieleni urządzonej nie wymagających 
zainwestowania kubaturowego, do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem; 

3. dopuszcza się zabudowę tymczasową placu budowy do czasu zagospodarowania terenu 
zgodnie z planem; 

4. dopuszcza się poprowadzenie sieci tymczasowych na wypadek awarii, remontów, wymiany, 
przebudowy. 

Na terenach ZP i KD wprowadzono szereg zasad mających na celu kształtowanie przestrzeni publicznej, 
takich jak: 

• dostosowanie przestrzeni publicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 
• nakaz spójnej formy estetycznej i stonowanej kolorystyki umeblowania miejskiego, 
• zakaz wygrodzeń wewnętrznych w obrębie tych terenów. 

W planie poruszono wiele aspektów związanych z ochroną środowiska. Ustalenia dotyczące przestrzeni 
publicznej są istotne ze względu na dobro mieszkańców oraz estetykę i funkcjonalność przestrzeni. 
Należy również wspomnieć o zapisach narzucających stonowaną kolorystykę dachów i elewacji, co 
również ma wpływ na estetykę krajobrazu. 

Z punktu widzenia dbałości o środowisko przyrodnicze, zawsze interesujące są ustalenia planów 
miejscowych dotyczące infrastruktury technicznej, szczególnie odprowadzania ścieków i pozyskiwania 
wody. W analizowanym projekcie planu miejscowego generalnie nałożono obowiązek uzbrojenia 
obszaru w media służące jego obsłudze. Jedynie do czasu realizacji infrastruktury, warunkowo 
dopuszczono możliwość poboru wody z własnych ujęć oraz gromadzenia ścieków bytowych w 
szczelnych zbiornikach bezodpływowych. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną dozwolono 
na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, w celu poboru energii elektrycznej, w stopniu 
pozwalającym na obsługę terenu.  

W zakresie komunikacji ustalono, że układem drogowym dla ruchu kołowego, który będzie zapewniał 
komunikację oraz łączył obszar planu z układem komunikacyjnym zewnętrznym mają być drogi 
publiczne klasy: powiatowa nr 1630W 1KDZ oraz ul. Spacerowa 1KDL. Są to drogi bezpośrednio 
przylegające do zachodniej i północnej granicy obszaru, a wiec de facto zlokalizowane poza jego 
obrębem. 

11. Przewidywane skutki wpływu ustaleń planu na środowisko 

11.1. Analiza i ocena wpływu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych na 
środowisko 

Przyjęte ustalenia nie wpłyną w znaczący sposób negatywnie na środowisko. Plan zakłada modyfikacje 
w terenie obecnie użytkowanym rolniczo przez człowieka, a docelowo – zgodnie z obowiązującym 
stanem prawnym i planistycznym – predestynowanym do urbanizacji. 

Istniejące problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji planu związane są z 
faktem, że otoczenie projektu planu jest w dużym stopniu przekształcone przez człowieka. Problemy 
jakie już wcześniej powstały to: 

 przekształcenie krajobrazu i szaty roślinnej; 
 przekształcenie gleb; 
 erozja gleb, spływ powierzchniowy wód zanieczyszczonych; 
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 hałas drogowy. 

Na stan aerosanitarny niekorzystny wpływ mogą wywierać: 

 komunikacja samochodowa w obrębie sąsiedztwa projektu planu z uwzględnieniem emisji 
spalin i hałasu do środowiska; 

 indywidualne źródła zasilania w ciepło szczególnie podczas okresu grzewczego. 

11.2. Analiza i ocena wpływu na poszczególne komponenty środowiska we 
wzajemnym powiązaniu 

11.2.1. Wpływ na gleby i powierzchnię ziemi 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi związane jest zwykle z czynnościami budowlanymi związanymi z 
posadowieniem budynków. Przedmiotowy teren planuje się zagospodarować w znaczącej mierze 
poprzez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Najbliższe otoczenie obszaru jest w części podobnie 
zainwestowane, tak więc nie przewiduje się dodatkowego, zwiększonego wpływu na gleby i 
powierzchnię ziemi. Niemniej jednak dla działek budowlanych ustalenia nakazują zachowanie 
odpowiedniej powierzchni biologicznie czynnej. 

Z punktu widzenia ochrony warunków podłoża, przy prowadzeniu prac ziemnych, konieczne jest 
zachowanie terminów tych prac, wykluczając fundamentowanie w okresie długotrwałych deszczy i 
roztopów wiosennych. 

W kontekście konieczności eliminacji ze środowiska czynników powodujących pogorszenie jego stanu, 
w tym również pogorszenie jakości środowiska gruntowo-wodnego, będzie istotny sposób 
prowadzenia gospodarki odpadami na poszczególnych terenach. Zakłada się wzrost ilości odpadów 
komunalnych w granicach analizowanego obszaru, poza terenem ZP, gdzie zakłada się powstanie 
terenu zieleni publicznej. 

W trakcie eksploatacji odpady będą powstawać głównie w związku z użytkowaniem i utrzymaniem 
budynków. Zasady gospodarowania odpadami określają przepisy odrębne, w tym ustawa o odpadach, 
stąd w projekcie planu nie ma ustaleń odnoszących się w sposób bezpośredni do tych zagadnień. 
Niemniej jednak ustalenia projektu pozwalają na prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami na 
poszczególnych terenach. 

Został zapewniony dostęp działek budowlanych z przyległych dróg. Parametry kształtowania 
zabudowy, ustalone w projekcie planu, pozwalają na wyznaczenie na każdej działce budowlanej miejsc 
na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów. Prowadzenie gospodarki odpadowej we 
właściwy sposób pozwoli na ograniczenie możliwości zanieczyszczenia podłoża gruntowego, w tym 
również zasobów wód podziemnych, substancjami niebezpiecznymi, przedostającymi się do gruntu na 
skutek niewłaściwego składowania odpadów. 

11.2.2. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Ustalenia planu określają sposób odprowadzania ścieków komunalnych. Generalnym założeniem jest 
wykorzystanie do tego celu kanalizacji sanitarnej, a jedynie warunkowo – w razie braku innych 
możliwości – szczelnych podziemnych pojemników bezodpływowych zlokalizowanych w obrębie 
własnych nieruchomości. 

Zakłada się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w obrębie terenów funkcjonalnych 
(własnych nieruchomości), a jedynie warunkowo – w razie braku innych możliwości – do kanalizacji 
deszczowej. Takie działanie będzie miało długoterminowe, pozytywne i pożądane skutki dla 
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środowiska. Lokalne retencjonowanie wody na działkach przyczynia się do bezpośredniego zasilania 
wód gruntowych danej zlewni oraz do racjonalnego gospodarowania zasobami wody poprzez 
zużywanie wód opadowych i roztopowych do pielęgnacji terenów zielonych. Realizacja sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej spowoduje oddziaływanie krótkoterminowe, bezpośrednie i chwilowe na 
środowisko, ale w konsekwencji pozytywne dla ochrony wód gruntowych i podziemnych. 

Na terenie planu nie występują wody powierzchniowe (oprócz fragmentu w części wschodniej, gdzie 
występuje niewielki staw) , nie ma ujęcia wód podziemnych i nie występuje zagrożenie powodziowe. 
Potencjalne inwestycje nie spowodują ponadnormatywnego zapotrzebowania na wodę. Dla ochrony 
wód powierzchniowych i gruntowych przewiduje się w projekcie planu nakaz odprowadzenia ścieków 
bytowych do kanalizacji sanitarnej. 

Ustalenia projektu planu nie generują oddziaływań ponad normę negatywnie oddziałujących na wody 
powierzchniowe i podziemne. Możliwe są jedynie oddziaływania negatywne słabe wynikające z poboru 
wód oraz odprowadzania ścieków w terenach budowlanych w przypadku nie dostosowania rozwiązań 
gospodarki ściekami, w tym wodami opadowymi z terenów utwardzonych, do warunków 
hydrogeologicznych. Ze względu na rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, 
ustalenia planu wykazują brak prawdopodobieństwa oddziaływań negatywnych znaczących na jakość 
wód podziemnych i powierzchniowych. Zagrożenie w tym aspekcie mogą stwarzać natomiast 
dotychczasowe, warunkowo dopuszczone pod rygorem tymczasowości tereny rolnicze oraz 
przypadkowe skażenia. Czynniki te nie mogą być w pełni regulowane ustaleniami projektu planu 
miejscowego i są trudne do przewidzenia. 

11.2.3. Wpływ na powietrze atmosferyczne 

Na terenie planu nie lokalizuje się urządzeń i obiektów, które mogą stanowić znaczące zagrożenie dla 
jakości powietrza atmosferycznego. 

Plan przewiduje dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

11.2.4. Wpływ na klimat akustyczny 

Nie przewiduje się znaczącego wpływu na klimat akustyczny związany z uchwaleniem planu. W obrębie 
planu istnieją emitory hałasu – tj. istniejące drogi, w tym droga powiatowa nr 1630W, ul. Spacerowa i 
inne. Przewidywana emisja hałasu związana będzie z dalszym, intensywniejszym wykorzystaniem w/w. 
dróg oraz z normalnym hałasem bytowym, przy czym wprowadzone w planie miejscowym ustalenia 
szczegółowe dotyczące dróg publicznych i wewnętrznych w zakresie ich przekroju istotnie wpłyną na 
ograniczenie prędkości, a co za tym idzie uciążliwości akustycznych związanych z ruchem pojazdów.  

11.2.5. Wpływ na różnorodność biologiczną, świat roślinny i zwierzęcy 

W wyniku realizacji planu zakłada się częściowe usunięcie pokrywy glebowej a grunty rolne mogą ulec 
miejscami całkowitej degradacji. Wraz z gruntami zlikwidowane zostaną również zbiorowiska roślinne 
co poskutkuje spadkiem bioróżnorodności na obszarach zagospodarowywanych. Jednocześnie 
przewidziane planem powierzchnie biologicznie czynne do zachowania i/lub wytworzenia – zależnie 
od indywidualnej decyzji potencjalnego inwestora mogą znacznie wzbogacić bioróżnorodność. W 
każdym przypadku należy jednak zauważyć, że ze względu na obecny charakter flory ściśle związanej z 
działalnością człowieka oraz sporadyczne występowanie gatunków zwierząt chronionych oraz brak 
siedlisk chronionych, zmiany nie będą miały znaczącego wpływu na stan środowiska przyrodniczego.  
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Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono występowania siedlisk zwierząt, roślin i grzybów objętych 
ochroną i w związku z tym nie dokonano w tym względzie oceny.  

11.2.6. Wpływ na klimat lokalny 

Nie przewiduje się zmian klimatycznych o zasięgu ponadlokalnym, a co najwyżej lokalnym, w związku 
ze zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej. Jego skutkiem będzie zmiana mikroklimatu na 
mniej wilgotny oraz cieplejszy, o większych amplitudach dobowych niż obecnie. Będzie to efekt tzw. 
wyspy ciepła związany ze zmniejszeniem pokrycia szatą roślinną oraz brakiem dużych drzew na terenie.  

Plan przewiduje dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

Realizacja planu miejscowego może spowodować zwiększenie emisji pyłów i gazów związanych z 
wykonywaniem robót budowlanych (oddziaływanie chwilowe i lokalne, ustąpi po wykonaniu robót), 
użytkowaniem obiektów budowlanych (oddziaływanie stałe w długim okresie czasu, negatywne, 
lokalne), a także zwiększeniem ruchu komunikacyjnego. 

Biorąc pod uwagę skalę postulowanej projektem planu zabudowy oraz zakres przekształceń, 
przewidywane oddziaływania klimatyczne można określić jako lokalne, niewielkie. 

11.2.7. Wpływ na krajobraz, zabytki i zasoby naturalne 

Nie zakłada się w wpływu ustaleń planu na zabytki i zasoby naturalne, natomiast przewiduje się 
zasadniczy wpływ na krajobraz  

Realizacja planu spowoduje przekształcenie go z typowo rolniczo-sadowniczego w krajobraz 
podmiejsko-wiejski. W planie określone zostały wskaźniki i parametry zabudowy, dzięki czemu będzie 
to proces kontrolowany i nawiązujący skalą i charakterem do istniejącego w okolicy krajobrazu 
kulturowego. Z punktu widzenia konieczności minimalizowania trwałych zmian w środowisku 
przyrodniczym istotne są ustalenia ograniczające maksymalne powierzchnie zabudowy na każdej 
działce budowlanej. 

Nie należy spodziewać się skażenia gleb. W kontekście konieczności eliminacji ze środowiska czynników 
powodujących pogorszenie jego stanu, w tym również pogorszenie jakości środowiska gruntowo-
wodnego, będzie istotny sposób prowadzenia gospodarki odpadami na poszczególnych terenach. 
Odpady powstawać będą na etapie eksploatacji budynków. W trakcie eksploatacji odpady będą 
powstawać głównie w związku z użytkowaniem i utrzymaniem budynków. 

Zasady gospodarowania odpadami określają przepisy odrębne, stąd w projekcie planu nie ma ustaleń 
odnoszących się w sposób bezpośredni do tych zagadnień. Niemniej jednak, jak wspomniano w  pkt. 
11.2.1 „Wpływ na gleby i powierzchnię ziemi” ustalenia projektu pozwalają na prawidłowe 
prowadzenie gospodarki odpadami na poszczególnych terenach. 

Na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie występują obiekty 
zabytkowe ani zewidencjonowane stanowiska archeologiczne objęte ochroną konserwatorską i ujęte 
w ewidencji zabytków. 

Realizacja zapisów planu będzie miała pozytywny wpływ na dobra materialne. O jakości życia 
mieszkańców decyduje szereg czynników. W zakresie zagadnień przestrzennych o warunkach i jakości 
życia społeczności lokalnych decydują standardy zagospodarowania terenu i zaspokojenie potrzeb 
bytowych – te zostały zaadresowane szeregiem ustaleń planu, szczególnie w zakresie przestrzeni 
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publicznych - wymieniono je w rozdz. 10 „Ustalenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego 
istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania”. 

Na obszarze objętym projektem planu nie występują zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia 
wynikające z możliwości występowania powodzi lub osuwania się mas ziemnych. 

Ustalone główne przeznaczenie tego terenu w opracowywanym planie jest zgodne z obowiązującym 
planem oraz zapisami Studium. Z tego względu nie wskazuje się rozwiązań alternatywnych, zakładając, 
że omawiany projekt jest projektem jedynym, optymalnym zarówno pod względem rozwiązań 
funkcjonalno-przestrzennym jak i rozwiązań ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko. 

11.3. Oddziaływanie ustaleń projektu planu na formy ochrony przyrody 

Wpływ na obszary włączone do sieci Natura 2000 omówiono w rozdziale 4 „Informacje o możliwym 
transgranicznym oddziaływaniu na środowisko oraz oddziaływaniu na obszary Natura 2000”. Obszar 
planu nie wchodzi w skład obszarów Natura 2000, parków krajobrazowych ani rezerwatów przyrody. 
Najbliższym obszarem cennym przyrodniczo jest zespół krajobrazowo-przyrodniczy „Dolina rzeki 
Mogielanki”, wyznaczony w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i 
kulturowego, dla zachowania jego wartości estetycznych. Sama rzeka oddalona jest natomiast ok 650 
m od przedmiotowego terenu zatem ze względu na przedmiot ochrony oraz wysoce lokalny charakter 
postulowanych przekształceń, ryzyko negatywnego oddziaływania na cele, dla jakich obszar chroniony 
został ustanowiony.  

12. Zgodność projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego z innymi opracowaniami kształtującymi przestrzeń gminy 

 

Najważniejszym opracowaniem kształtującym przestrzeń gminy jest Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogielnica, uchwalone Uchwałę Nr 
LVII/253/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica.  

Obszar sporządzanego mpzp „Izabelin A” zawiera się w całości w kategorii terenu MU2 – terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej „Izabelin A” i Kozietuły Nowe w ramach obszarów 
mieszkaniowych. Zapisy dla terenu są następujące: 

 Charakterystyka terenów: „Tereny nowej i istniejącej zabudowy wielofunkcyjnej z 
koncentracją funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz usługowej, położone 
w południowo wschodniej części sołectwa Izabelin pomiędzy ulicą Szkolną, drogą powiatową 
nr 1630W, granicą lasu a terenami istniejącego osiedla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej ‘Izabelin’ (…)”. 

 Funkcja podstawowa: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, w tym małe domy wielorodzinne; zabudowa usługowa z zakresu handlu 
detalicznego, biur, gastronomii, rzemiosła; usługi publiczne i społeczne z zakresu administracji, 
oświaty, kultury, kultu religijnego, nauki, zdrowia, sportu i rekreacji, opieki społecznej; 
towarzyszące zabudowie mieszkaniowej usługi publiczne i społeczne; zamieszkanie zbiorowe 
z zakresu hoteli, pensjonatów, apartamentów hotelowych schronisk młodzieżowych lub 
innych obiektów obsługi ruchu turystycznego. 

 Funkcja dopuszczalna: Usługi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej; istniejąca zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna oraz uzupełnienia tej zabudowy; drogi publiczne klasy lokalnej 
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lub dojazdowej, drogi wewnętrzne, parkingi; zieleń urządzona wraz z urządzeniami sportu, 
rekreacji i wypoczynku, zieleń naturalna; urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej. 

 Standardy przestrzenne:  
o maksymalna powierzchnia zabudowy – dla zabudowy jednorodzinnej do 40%, dla 

zabudowy wielorodzinnej do 50%, dla zabudowy usługowej 40%;  
o minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30%;  
o minimalne powierzchnie działek budowlanych: dla zabudowy wielorodzinnej (małych 

domów wielorodzinnych na wydzielonych działkach) minimum 2000 m2; dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej minimum 600 m2, dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej minimum 400 m2, dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej minimum 250 m2, dla zabudowy usługowej 
wolnostojącej minimum 1000m2. 

 Wskaźniki zabudowy:  
o Maksymalna intensywność zabudowy dla terenu brutto – dla zabudowy 

jednorodzinnej 0,8 dla zabudowy wielorodzinnej 2,0, dla zabudowy usługowej 1,5; 
o maksymalna wysokość zabudowy – dla zabudowy jednorodzinnej 9 m, dla zabudowy 

wielorodzinnej 16 m, dla zabudowy usługowej 12m;  

Założenia planu nie kolidują z priorytetowymi założeniami studium. Zgodnie z uwarunkowaniami całej 
gminy Mogielnica w Studium nacisk położony jest na rozwój funkcji mieszkalnictwa, usług, aktywności 
gospodarczej i produkcyjnej. Projekt planu ma za zadanie przede wszystkim przyczynić się do realizacji 
funkcji mieszkalnictwa i usług. 

Projektowana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z wnioskami 
Studium, uwzględnia potrzebę ochrony jakościowej i jakościowej wód podziemnych oraz wód 
powierzchniowych poprzez wprowadzenie obowiązku obsługi infrastrukturalnej obszaru (wodociąg, 
kanalizacja sanitarna) oraz wprowadzenie zapisów o zakazie składowania odpadów i warunkowym 
obowiązku gromadzenia ścieków bytowych i produkcyjnych w szczelnych zbiornikach 
bezodpływowych, a zakresie zaopatrzenia w wodę dopuszczając się realizację ujęć własnych. 

13. Propozycje rozwiązań ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko 
oraz rozwiązań alternatywnych 

 
Ustalenia analizowanego planu miejscowego są wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami ochrony 
środowiska i życia człowieka, a koniecznością rozwoju urbanistycznego i społecznego miasta. 
Zaprezentowane rozwiązania są zgodne z ustawodawstwem odrębnym, dokumentami planistycznymi 
obowiązującymi na terenie gminy i wykorzystują instrumenty planistyczne służące do 
zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych. Korzystanie z walorów środowiska 
przyrodniczego powinno zakładać zachowanie równowagi tak, aby zapobiegać negatywnej 
antropopresji. 

Negatywne oddziaływanie na środowisko, wynikające z realizacji ustaleń dokumentu planistycznego, 
może zostać wyeliminowane lub zminimalizowane dzięki podjęciu określonych działań. Tam gdzie nie 
ma możliwości uniknięcia lub wydatnego zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, należy 
stosować kompensację przyrodniczą, która pozwoli zrównoważyć utracony potencjał. Zasady te zostały 
częściowo zaimplementowane do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
natomiast pozostałe zalecenia powinny zostać uwzględnione na dalszych etapach procesu 
inwestycyjnego. Są to np.: 

1) bezwzględne przestrzeganie zapisów prawnych dotyczących ochrony środowiska; 
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2) stosowanie środków technicznych eliminujących ryzyko wystąpienia awarii mogącej wpłynąć 
negatywnie na jakikolwiek z komponentów środowiska przyrodniczego; 

3) ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego poprzez: stosowanie 
technologii „przyjaznych środowisku” (technologie budowlane i eksploatacyjne), 

o stosowanie źródeł energii cieplnej charakteryzujących się niskim stopniem emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery (np. ciepło systemowe, energia elektryczna, gaz ziemny), 

o stosowanie zieleni izolacyjnej w pobliżu punktowych i liniowych źródeł emisji; 
4) ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych i gleby poprzez: 

o pełne podłączenie obiektów budowlanych do sieci kanalizacji sanitarnej, 
o sprawny system zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, 
o stosowanie technologii „przyjaznych środowisku” (technologie budowlane i 

eksploatacyjne), 
o montaż instalacji pozwalających na oszczędne gospodarowanie wodą, 
o właściwe izolowanie elementów infrastruktury, mogących emitować zanieczyszczenia do 

gleby i wód podziemnych, 
o właściwe przygotowanie miejsc postojowych i miejsc składowania odpadów, 
o stosowanie środków technicznych i działań zmierzających do ograniczenia ryzyka infiltracji 

do wód podziemnych zanieczyszczeń w trakcie prac budowlanych; 
5) określenie zasad gospodarowania odpadami poprzez: 

o uniemożliwienie niekontrolowanego wyrzucania odpadów poprzez zapewnienie 
sprawnego systemu ich usuwania i właściwe zagospodarowanie terenów otwartych, 

o stworzenie możliwości dla selektywnej zbiórki odpadów; 
6) ochrona powierzchni ziemi i gleb poprzez:  

o utrzymanie możliwie maksymalnej powierzchni biologicznie czynnej,  
o ograniczenie zmian geologicznych i morfologicznych do niezbędnego minimum,  

pozwalającego na właściwe wypełnianie przewidzianych funkcji,  
o przeprowadzenie rekultywacji powierzchni terenu po zakończeniu prac inwestycyjnych;  

7) minimalizacja niekorzystnego wpływu na różnorodność biologiczną poprzez:  
o utrzymanie możliwie maksymalnej powierzchni biologicznie czynnej,  
o ograniczenie wycinki drzew do niezbędnego minimum, pozwalającego na właściwe 

wypełnianie przewidzianych funkcji,  
o kompensację trwałego pokrycia terenu zabudową, w drodze utworzenia (w granicach 

własnego terenu) elementów zieleni urządzonej;  
8) minimalizacja niekorzystnego wpływu przyszłego zainwestowania na krajobraz poprzez:  

o unikanie wprowadzania zabudowy tymczasowej,  
o uporządkowanie i poprawa stanu technicznego istniejącej zabudowy, zwłaszcza 

przywrócenie walorów obiektom proponowanym do objęcia gminną ewidencją zabytków,  
o stosowanie wysokich standardów architektonicznych oraz standardów ładu 

przestrzennego dla nowych form zabudowy i zagospodarowania. 

14. Podsumowanie prognozy 
 

Projektowana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Teren A  
położonego w obrębie sołectwa Izabelin  w gminie Mogielnica służy przede wszystkim aktualizacji i 
dostosowaniu ustaleń dotychczas obowiązującego planu do kierunków obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz do lokalnych uwarunkowań 
własnościowych. Formalne i przyszłościowe ukształtowanie przestrzeni nie naruszy racjonalnego 
udostępniania zasobów przyrodniczych, ochrony cennych ekosystemów i ich ekologicznych funkcji. 
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Lokalizacja zabudowy o funkcji mieszkalnej i – w mniejszym stopniu – usługowej jest uzasadniona ze 
względu na bliskość centrum administracyjno-usługowe gminy, miasto Mogielnica, w tym m.in. szkoły 
(1km), przystanku komunikacji samochodowej (1km), rynku (1,3km) oraz bliskość ośrodka 
produkcyjno-przetwórczego w Kozietułach (4km). Nowe funkcje na obszarze odpowiadają na 
zapotrzebowanie gminy i są kontynuacją działań już podjętych oraz polityki przestrzennej ustalonej 
wcześniej w Studium. 

W wyniku przeprowadzonej analizy w poprzednich rozdziałach można wyróżnić oddziaływania na 
środowisko negatywne i pozytywne, przy czym nie można mieć stuprocentowej pewności, że określone 
w prognozie zmiany środowiskowe wystąpią. Złożoność procesów przyrodniczych i ich 
nieprzewidywalność sprawia, że określone oddziaływania mogą w rzeczywistości przybrać inny 
charakter, siłę czy skalę. W dokumentach z zakresu oddziaływania na środowisko należy zawsze 
przyjmować pewien margines pewności. 

Poniżej, w syntetycznej formie, przedstawiono potencjalny wpływ realizacji projektowanego planu na 
poszczególne komponenty środowiska. Jako pozytywne skutki wdrożenia planu należy wymienić:  

• ochrona wód i gleby przy jednoczesnym umożliwieniu procesów inwestycyjnych – poprzez 
nakazy realizacji odpowiedniej infrastruktury mającej na celu ochronę środowiska, 

• umożliwienie rozwoju terenu zgodnie z ogólnymi założeniami obowiązującego dotychczas 
planu miejscowego oraz z istniejącymi uwarunkowaniami - ograniczenie ryzyka chaotycznego 
inwestowania, 

• zwiększenie oferty mieszkaniowej i usługowej na obszarze gminy, 
• zmiana funkcji dominującej na obszarze spowoduje ograniczenie ryzyka przedostawania się 

agrotoksyn i nawozów w głąb profilu glebowego i do wód powierzchniowych poprzez spływ 
powierzchniowy, 

• brak wpływu na obszary o wysokich wartościach przyrodniczych 

Wśród negatywnych skutków środowiskowych należy wskazać typowe dla nowych inwestycji – 
uszczelnienie podłoża, zmiany kierunków spływu powierzchniowego, zmniejszenie powierzchni 
infiltracji przeobrażenia warstw gleby, wzrost emisji hałasu i okresowe zanieczyszczenia powietrza, 
możliwe konflikty z potencjalnymi inwestorami i okolicznymi mieszkańcami, wygrodzenia, miejscowe 
zmniejszenie bioróżnorodności itp. 

Podsumowując prognozę należy zaznaczyć, że ustalenia planu nie są na tyle inwazyjne, aby mogły w 
sposób znaczący przekształcić istniejące struktury przyrodnicze, cenne w skali lokalnej i ponadlokalnej. 
Nie prognozuje się także wpływu na obszary włączone do sieci Natura 2000. Analizowany dokument 
planistyczny jest realizacją wcześniej przyjętych koncepcji rozwiązań przestrzennych określony 
obowiązującym dotychczas planem oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mogielnica. Plan jest zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju, która zapewnia 
zachowanie najcenniejszych walorów środowiskowych przy jednoczesnym rozwoju społeczno-
gospodarczym. 

15. Streszczenie w języki niespecjalistycznym 
 

Prognoza oddziaływania na środowisko obejmuje fragment sołectwa Izabelin – teren A. Analizowany 
teren jest aktualnie typowym dla gminy Mogielnica obszarem aktywności sadowniczej. Celem objętego 
niniejszą prognozą projektu planu miejscowego dla obszaru jest dostosowanie sposobu 
zainwestowania i zagospodarowania tego miejsca do obowiązujących dokumentów szczebla wyższego 
(głównie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) oraz lokalnych 
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warunków własnościowych, umożliwiający tym samym rozwój obszaru w sposób planowy i 
zorganizowany. W dokumencie Studium przewidziano zagospodarowanie w postaci terenów 
zabudowy wielofunkcyjnej - mieszkaniowej i usługowej. Rozwój tych funkcji w danym miejscu jest 
zasadny m.in. ze względu na stosunkową bliskość do ważnych usług (szkoły, urzędy) oraz podobny 
sposób zagospodarowania w okolicy. 

Jako podstawowe problemy ochrony środowiska określono występujące tu antropopresje: 

• zagrożenia wód podziemnych związane ze stosowaniem środków ochrony roślin i nawozów, 
• intensywną gospodarkę sadowniczą,  
• niewielką ilość zadrzewień, 
• normatywny hałas komunikacyjny i bytowy. 

Najważniejsze z punktu widzenia niniejszego opracowania są ustalenia planu dotyczące zmiany funkcji 
terenów upraw. Docelowo zostaną one zastąpione zabudową mieszkalną jedno- i wielorodzinną, z 
usługami oraz towarzyszącym jej układem ulic, co odbędzie się kosztem środowiska. Zaznaczyć należy 
jednak przy tym, że zmiana ta została przesądzona już na etapie uchwalenia poprzedniego planu 
miejscowego dla obszaru. 

Przekształceń środowiska należy się spodziewać w rejonach zabudowy. Wznoszenie nowych obiektów 
budowlanych zawsze skutkuje zmianami w środowisku wodno-gruntowym. Dochodzi do izolacji gleby 
poprzez powierzchnie nieprzepuszczalne oraz dewastacji „pierwotnej” szaty roślinnej. W projekcie 
zmiany planu wprowadzono szereg ustaleń, które łagodzą negatywne przekształcenia, m.in.: 
minimalną powierzchnię do zagospodarowania poprzez zieleń, podłączenie do kanalizacji i wodociągu, 
nakazy nasadzeń drzew, ustalenia dotyczące kolorystyki, dostępności przestrzeni dla osób z 
ograniczoną motoryką i in.  

W świetle pozytywnych skutków społecznych i gospodarczych, jak i stosunkowo niewielkiego 
oddziaływania na środowisko, rozwój obszaru umożliwiony ustaleniami planu uznaje się za zgodny z 
zasadami zrównoważonego rozwoju, tj. rozwoju z zachowaniem równowagi przyrodniczej, 
zaspokającego podstawowe potrzeb społeczności współczesnego, jak i przyszłych pokoleń.  

Analiza przeprowadzona w prognozie wykazała, że wysoce mało prawdopodobne jest oddziaływanie 
negatywne w kierunku obszarów chronionych. Nie wystąpią oddziaływania w kierunku obszarów 
włączonych do sieci Natura 2000 z uwagi na skalę zmian zagospodarowania i bardzo lokalny zasięg. 

Przyjęcie proponowanego rozwiązania planistycznego nie wywoła niepożądanych zmian w 
środowisku. 
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