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1. WPROWADZENIE 

1.1. Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  

Potrzeba kompleksowego podejścia do oceniania skutków środowiskowych jest jednoznacznie zapisa-

na w przepisach prawnych. Bezpośrednią delegacją dla postępowania w sprawie przeprowadzenia strate-

gicznej oceny oddziaływania na środowisko w prawodawstwie polskim stanowi art. 46 ustawy z dnia 3 paź-

dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.), dalej ustawa ooś, dokonu-

jącej w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Wspólnot Europejskich1. Zgodnie z ww. ustawą prze-

prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty: 

1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwo-

ju regionalnego, 

2) polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunika-

cji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzysty-

wania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla 

późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

3) polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, których realizacja może 

spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 lub nie wynikających z tej ochrony. 

Przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane rów-

nież w przypadku wprowadzenia zmian do przyjętych dokumentów.  

Strategiczna ocena oddziaływania zdefiniowana została w art. 3 ust. 1 pkt. 14 ustawy ooś jako postę-

powanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub pro-

gramu, obejmująca w szczególności: uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 

oddziaływania na środowisko, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko (tzw. dokumentacja 

oceny), uzyskanie wymaganych ustawą opinii oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postę-

powaniu. Jest instrumentem służącym realizacji zasady integracji ochrony środowiska z politykami sektoro-

wymi, przyczyniając się do jednoczesnej realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz zasady komplekso-

wości. Zasada integracji ochrony środowiska z politykami sektorowymi zakłada, że wymagania ochrony śro-

dowiska będą uwzględniane we wszystkich działaniach i sferach aktywności władz publicznych przez zasto-

sowanie właściwych procedur przy tworzeniu strategicznych dokumentów sektorowych.  

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - zakres i stopień 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projekt miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w 

Łodzi oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opocznie. W toku strategicznej oceny 

                                                                 
 
 

1
 W prawie Unii Europejskiej podstawę stanowi przede wszystkim dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego  

i Rady z 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE 2001 
L 197/30) 
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oddziaływania na środowisko niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko została zaopiniowana w spo-

sób negatywny przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak: WO-

OŚ.410.117.2021.MGw z dnia 29.04.2021 (data wpływu: 29.04.2021) , Państwowego Powiatowego Inspekto-

ra Sanitarnego w Opocznie pismem znak: PPIS-ZNS-441/7/21 z dnia 02.04.2021 r. (data wpływu: 06.04.2021) 

Udział społeczeństwa to kluczowy etap procedury oceny oddziaływania na środowisko, który jest 

zgodny z międzynarodowymi zobowiązaniami UE wynikającymi z konwencji z Aarhus2. Ogłoszeniem i ob-

wieszczeniem Burmistrz Opoczna z dnia 14.09.2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, poinformowano również o wszczęciu postępowania w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składnia wniosków, w tym do dokumen-

tu Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń przedmiotowego projektu. W dalszym toku strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dokument Prognozy dołączono do wyłożonego do publicznego wglądu 

wraz z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w dniach: od 10 czerwca 2021 r. do 

30 czerwca 2021 r. oraz poinformowano o możliwości składania uwag do dokumentów w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 14 lipca 2021 r. 

1.2. Cel i zakres opracowania prognozy  

Głównym celem opracowania prognozy oddziaływania na środowisko jest ustalenie znaczącego oddzia-

ływania realizacji ustaleń ocenianego dokumentu na środowisko, w tym znaczącego oddziaływania na obsza-

ry Natura 2000, z uwzględnieniem możliwych wariantów opracowania dokumentu. Ponadto pełni ona funk-

cję materiału pomocniczego w publicznej dyskusji w kontekście mogących się pojawić uciążliwości dla miesz-

kańców Gminy Opoczno i innych użytkowników jej przestrzeni oraz zawiera informacje, które mogą być pod-

stawą do podjęcia przez Radę Miejską w Opocznie ostatecznej decyzji  o przyjęciu analizowanego dokumen-

tu. 

Niniejsza prognoza 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 którymi dokumentacja oceny:  

1. zawiera:  

- informację o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi 

dokumentami, 

- informację o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

- propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego 

dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,  

- informację o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

- streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

2. określa, analizuje i ocenia:  

                                                                 
 
 

2
 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości 

w sprawach dotyczących środowiska, podpisana 25.06.1998 r. w Aarhus, podczas IV Paneuropejskiej Konferencji Mini-
strów Ochrony Środowiska. Konwencja weszła w życie 30.10.2001 r., zapewnia członkom społeczeństwa (osobom fi-
zycznym i reprezentującym je stowarzyszeniom) prawo dostępu do informacji o środowisku i udziału w podejmowaniu 
decyzji w sprawach dotyczących środowiska.  
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- istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowa-

nego dokumentu, 

- stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

- istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumen-

tu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, 

- cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, 

istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy 

ochrony środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

- przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumu-

lowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe, chwilowe oraz pozytywne i ne-

gatywne, na cele i przedmiot ochrony Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowi-

sko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, po-

wierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z uwzględnieniem za-

leżności między tymi elementami środowiska i między odziaływaniami na te elementy; 

3. przedstawia:  

- rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

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

gólności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. 

1.3. Metody zastosowane przy sporządzeniu prognozy  

Obecnie metodyka sporządzania prognoz w toku strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nie 

jest ściśle określona przepisami prawnymi, które regulują zakres dokumentu oraz procedury formalno-

prawne opracowania. Niezależnie od powyższego, metodyka prognozy oddziaływania na środowisko w toku 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jest znacząco ograniczona rodzajem ocenianego dokumen-

tu planistycznego – zależy od jego charakteru oraz zakresu regulacji planistycznej.  

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego stanowiącego akt prawa miejscowego, regulującego przeznaczenie terenów oraz zasady zago-

spodarowania przestrzennego, w tym zabudowy terenów. Zakres ocenianego dokumentu warunkuje przyję-

te metody oceny oddziaływania na środowisko realizacji jego ustaleń. Prognoza oddziaływania na środowi-

sko wykorzystuje metody prognozowania przyczynowo – skutkowego oraz metodę scenariuszy. W niniejszej 

prognozie przyjęto model prognozowania polegający na wyznaczeniu skutków i ich ocenie, nie zaś model 

prognozowania bezpośredniego oddziaływania poszczególnych inwestycji na środowisko, który jest wykorzy-

stywany w trakcie postępowania administracyjnego prowadzącego do wydania zgody na realizację przedsię-

wzięcia. Strategiczna ocena na środowisko kładzie większy nacisk na związek oceny z procesem decyzyjnym, 

którego sama ocena jest nieodłącznym elementem. Model ten jest stosowany najczęściej w ocenie polityk i 

strategii rozwoju oraz innych dokumentów, które nie wskazują konkretnych przedsięwzięć tylko ramy i kie-

runki przekształceń w poszczególnych sferach rozwoju społeczno-gospodarczego. Ze względu na rolę doku-

mentu w procesie planistycznym metody scenariuszy odnoszące się do projektów miejscowych planów zago-

spodarowania przestrzennego to scenariusze skutków projektowanych zmian – sprawdzające (służące ich 

ocenianiu). Możliwość wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań warunkuje konieczność dodatko-
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wej analizy – zasadności przedstawienia rozwiązań alternatywnych do tych przyjętych w ocenianym doku-

mencie (alternatywnej wersji scenariusza rozwoju w wybranych aspektach planistycznych).    

W ocenie stanu środowiska powszechnie są wykorzystywane metody indykacyjne, polegające na wyko-

rzystywaniu istniejących wzajemnych powiązań komponentów środowiska – cech środowiska, które wskazu-

ją na możliwości zmian innych, ściśle z nimi związanych cech. Jako wskaźnikowe są wykorzystywane zazwy-

czaj cechy biotyczne (fizyczno-chemiczny stan komponentów środowiska), a także procesy rzeźbotwórcze 

(erozje, procesy osuwiskowe wywołane czynnikami przyrodniczymi i antropogenicznymi) oraz wskaźniki gle-

bowe. Metody te są powszechnie wykorzystywane również do analizy warunków społeczno-gospodarczych i 

są uzupełniane metodami statystycznymi, które pozwalają na określenie tendencji i cykliczności procesów 

oraz na określenie związków pomiędzy zjawiskami zachodzącymi w środowisku. Badanie zmian środowiska 

jest realizowane przez zestawienie graficzne obramowujące różne stany warunków środowiskowych, dlatego 

uzupełnieniem w prognozowaniu są metody kartograficzne, obramowujące zarówno przestrzenne skutki 

realizacji dokumentu jak i stan środowiska (jego poszczególnych komponentów). Zadaniem prognozy jest 

wyróżnienie powierzchni (stref, obszarów, terenów), które w przyszłości będą się charakteryzowały określo-

nymi cechami, w odniesieniu do specyfiki ocenianego dokumentu. Tekst prognozy zawiera część graficzną – 

ryciny przedstawiające stan wybranych komponentów środowiska, w skali dostosowanej do treści przedsta-

wianych danych.  

Kluczowym elementem prognozy jest ocena potencjalnego znaczącego oddziaływania na środowisko3  

realizacji ustaleń projektowanego dokumentu. W tym celu odniesiono się do poszczególnych cech kompo-

nentów środowiska uwzględniając elementy środowiska przyrodniczego, jak i kulturowego (w tym wpływ na 

ludzi i ich zdrowie oraz na dobra materialne i zabytki). W ocenie zostały uwzględnione rodzaje oddziaływa-

nia, w podziale na charakter (pozytywne, negatywne), relacje oddziaływania z elementem podlegającym 

oddziaływaniu (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane) oraz horyzont czasowy oddziaływania 

(krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe) oraz odwracalność zmian wynikających z oddziały-

wania (stałe, chwilowe). Prognozowane oddziaływania wg przyjętych metod przedstawiono w ujęciu macie-

rzowym w tzw. macierzy skutków środowiskowych. Wyniki analizy zawarte w macierzy skutków środowi-

skowych zostały opatrzone komentarzem dotyczącym ich wpływu na poszczególne komponenty środowiska. 

Przyjęto, że oddziaływanie pozytywne stanowi oddziaływanie powodujące poprawę w odniesieniu do zdia-

gnozowanego stanu środowiska; oddziaływanie negatywne stanowi oddziaływanie powodujące niekorzystną 

(z punktu widzenia celów ochrony środowiska) zmianę w odniesieniu do zdiagnozowanego stanu środowiska. 

W celu określenia, czy prognozowane oddziaływanie będzie znaczące dla wybranego komponentu śro-

dowiska jest konieczne określenie skali i wielkości mogących wystąpić oddziaływań. Skala prognozowanych 

oddziaływań świadczy o zasięgu występowania określonych skutków środowiskowych. Przewidziane oddzia-

ływanie może dotyczyć zasobów ważnych i wzajemnie powiązanych w skali lokalnej, regionalnej lub w skali 

całego kraju, a więc charakteryzować się wystąpieniem skutków środowiskowych w skali lokalnej, regional-

nej lub krajowej. W celu oceny wielkości oddziaływań mogących wystąpić w skutek realizacji projektu posłu-

żono się metodą punktową. Ocena ta pozwoliła na sformułowanie wniosków dotyczących skali oddziaływań 

– od pomijalnej i niskiej, nie wpływającej na stan równowagi przyrodniczej lub warunki życia i bezpieczeń-

                                                                 
 
 

3
 znaczące oddziaływanie definiowane wg przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie wraz z aktami wykonawczymi 
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stwa ludzi do wysokiej – powodującej całkowitą zmianę warunków równowagi przyrodniczej lub warunków 

życia i bezpieczeństwa ludzi, w tym wymagającej działań naprawczych lub rekompensacyjnych.  

2. ANALIZA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU  

2.1. Zawartość i główne cele projektowanego dokumentu  

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego tj. projektu aktu prawa miejscowego określającego przeznaczenie terenów oraz 

zasady zagospodarowania przestrzennego, w tym możliwości zabudowy terenów. Zakres dokumentu ściśle 

określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - projekt 

planu miejscowego obejmuje ustalenia zawarte w uchwale oraz w części graficznej – na rysunku planu miej-

scowego, który stanowi jego integralną część.  

Projekt zmiany planu miejscowego dotyczy obszaru, którego granice zostały wskazane na załączniku gra-

ficznym do uchwały nr XXII/246/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przy-

stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w ob-

rębie sołectwa Międzybórz.  

Tereny objęte zmianą planu stanowią przedłużenie już istniejącej wykształconej, zwartej struktury funk-

cjonalno-przestrzennej miejscowości Międzybórz z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej.  

W projekcie ustalono obsługę komunikacyjną za pomocą drogi publicznej klasy zbiorczej, drogi pu-

blicznej klasy dojazdowej oraz drogi wewnętrznej. 

W zakresie ustaleń szczegółowych określono następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaź-

niki zagospodarowania terenów: 

Terenów zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1RMn) 

1) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany 

planu; 

2) budynki należy lokalizować kalenicą równolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do bocznych 

granic działki z tolerancją do 50; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 15%; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%; 

5) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 0,5; 

6) maksymalna wysokość zabudowy – 10m; 

7) dachy: 

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych jako dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia 

głównych połaci dachowych w zakresie od 250 do 450; 

b) pozostałych obiektów budowlanych do 450; 

8) pokrycie głównych połaci dachowych w kolorach ceglastych, brązowych, czarnych, grafitowych. 

Terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1MN, 2MN, 3MN, 4MN) 

1) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany 

planu; 
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2) budynki należy lokalizować kalenicą równolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do bocznych 

granic działki z tolerancją do 50; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50%; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%; 

5) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 0,4; 

6) maksymalna wysokość zabudowy z zastrzeżeniem pkt 7 – 9 m; 

7) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży, wiat, altan – 6m; 

8) dachy: 

a) budynków mieszkalnych jako dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 

dachowych w zakresie od 250 do 450, 

b) pozostałych obiektów budowlanych do 450; 

9) pokrycia głównych połaci dachowych w kolorach ceglastych, brązowych, czarnych, grafitowych.; 

 

Terenów zabudowy zagrodowej (1RM): 

1) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany 

planu; 

2) budynki należy lokalizować kalenicą równolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do bocznych 

granic działki z tolerancją do 50; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30%; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%; 

5) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 0,6; 

6) maksymalna wysokość zabudowy – 12m; 

7) dachy: 

a) budynków mieszkalnych jako dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 

dachowych w zakresie od 250 do 450, 

b) pozostałych obiektów budowlanych do 450; 

8) pokrycia głównych połaci dachowych w kolorach ceglastych, brązowych, czarnych, grafitowych.; 

 

W zakresie obowiązujących przepisów odrębnych oraz wymogów wynikających z przepisów odrębnych 

projekt planu miejscowego:  

- ustala zakaz: 

 lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych na podstawie 

przepisów odrębnych, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego; 

 lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności powodującej przekroczenie do-

puszczonych wielkości oddziaływania na środowisko poprzez emisję substancji i energii w szcze-

gólności dotyczące ponadnormatywnego wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, zanie-

czyszczenia powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych; 

 wprowadzania ścieków niespełniających wartości określonych w przepisach odrębnych do wód 

powierzchniowych lub do ziemi; 

W granicach zmiany planu nie występują grunty rolne stanowiące użytki rolne klas I-III. Ustalenia 

zmiany planu nie wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. 
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Wydzielony zostaje fragment działki nr ew. 194 obręb Międzybórz jako teren zieleni naturalnej. Usta-

lenia zmiany planu wprowadzają obowiązek zachowania zieleni naturalnej występujących w graniach terenu 

1Z. Zadrzewiony fragment działki nie jest oznaczony w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu obrębu Mię-

dzybórz oraz ewidencji gruntów i budynków jako grunt leśny. 

Ustalenia projektu w zakresie odnawialnych źródeł energii  

Projekt planu miejscowego dopuszcza lokalizację urządzeń wytwarzających energię  z odnawialnych 

źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW, wykorzystujących energię słoneczną.  

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym: Plan miejscowy przewidujący możliwość lokalizacji budynków umożliwia również lokalizację mikroinsta-

lacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii4 również  

w przypadku innego przeznaczenia niż produkcyjne, chyba że ustalenia planu miejscowego zakazują lokaliza-

cji takich urządzeń.  

Analizowany projekt planu miejscowego nie zawiera zakazów w zakresie realizacji mikroinstalacji,  

- w związku z powyższym stanowi dokument stwarzający ramy do realizacji mikroinstalacji w rozumieniu 

przepisów odrębnych. Rozwój energetyki opartej o mikroinstalacje wytwarzające energię elektryczną i ciepl-

ną na własny użytek stanowi proces nieszkodliwy dla środowiska, pośrednio wpływający pozytywnie na reali-

zację wybranych celów środowiskowych m.in. w zakresie ochrony powietrza, przeciwdziałania negatywnym 

zmianom klimatycznych, ochrony powierzchni ziemi, w związku z powyższym nie wymaga prognozowania 

działań minimalizujących negatywne oddziaływania.   

2.2. Ustalenia odnoszące się bezpośrednio do obszarów Natura 2000  

Ustalenia przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dotyczą 

obszarów objętych ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000 – obszar objęty projektem nie znajduje się 

w zasięgu tych obszarów oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Planowany charakter zagospodarowania  

terenów nie stwarza ram do realizacji inwestycji, których skala i wielkość oddziaływania mogłaby mieć wpływ 

na stan oraz integralność obszarów Natura 2000.  W związku z powyższym, prognoza oddziaływania na śro-

dowisko nie wymaga uwzględnienia analizy i oceny oddziaływań analizowanego projektu na cele, przedmiot 

oraz integralność obszarów Natura 2000.  

2.3. Określenie celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym,  
wspólnotowym i krajowym istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposób 
ich uwzględnienia  

Cele ochrony środowiska, w tym cele ochrony przyrody, ustanowione na szczeblu międzynarodowym  

i wspólnotowym znajdują swoje odzwierciedlenie w prawie krajowym i dokumentach powstałych na jego 

podstawie, określających politykę w zakresie ochrony środowiska. Poniżej określono główne cele obowiązu-

                                                                 
 
 

4
 mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 

kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej 
cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 
150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.  
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jącej polityki ekologicznej Unii Europejskiej oraz krajowe cele szczegółowe wg podstawowych sektorów 

ochrony środowiska w Polsce wraz ze sposobem ich uwzględnienia w analizowanym dokumencie.   

2.3.1. Ochrona bioróżnorodności 

Ochrona różnorodności biologicznej jest warunkiem stabilnego funkcjonowania ekosystemów, decyduje 

o większej ich odporności na niekorzystne czynniki zewnętrzne5. Głównym dokumentem w zakresie ochrony 

bioróżnorodności biologicznej jest „Strategia zrównoważonego rozwoju UE6”. Obecnie Unijna strategia 

ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r., została opracowana w 2011 r. i wyznacza następują-

ce cele: 

1. Pełne wdrożenie dyrektywy ptasiej i siedliskowej. 

2. Utrzymanie i odbudowa ekosystemów i ich usług. 

3. Zwiększenie wkładu rolnictwa i leśnictwa w utrzymanie i wzmocnienie różnorodności biol. 

4. Zapewnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów rybnych.  

5. Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych.  

6. Pomoc na rzecz zapobiegania utracie światowej różnorodności biologicznej.  

Głównym dokumentem określającym cele polityki środowiskowej państwa w zakresie ochrony bioróż-

norodności Polski jest „Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z 

Planem działań na lata 2014-2020”. Cel nadrzędny stanowi poprawa stanu różnorodności biologicznej i po-

wiązanie jej ochrony z rozwojem społeczno-gospodarczym kraju. Cele strategiczne sformułowano w następu-

jący sposób: 

A. Podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie postaw społeczeństwa związanych z włączeniem się do 

działań na rzecz różnorodności biologicznej.  

B. Włączenie wybranych sektorów gospodarki w działania na rzecz różnorodności biologicznej. 

C. Zachowanie i przywrócenie populacji zagrożonych gatunków i siedlisk.  

D. Efektywne zarządzanie zasobami przyrodniczymi.  

E. Utrzymanie i odbudowa ekosystemów oraz ich usług. 

F. Ograniczenie presji gatunków inwazyjnych i konfliktowych. 

G. Ograniczenie i łagodzenie skutków zmian klimatycznych. 

H. Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rozwój współpracy międzynarodowej.  

Podstawą unijnej polityki ochrony przyrody są dwa akty prawne: dyrektywa 79/409/EWG w sprawie 

ochrony dzikich ptaków (tzw. dyrektywa ptasia) oraz dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przy-

rodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa), na podstawie których funkcjonuje sieć ob-

szarów Natura 2000.  

                                                                 
 
 

5
 Założenie to było podstawą uznania ochrony bioróżnorodności biologicznej za jeden z celów unijnej polityki ochrony 

środowiska. Jest obecnie jednym z priorytetów głównego nurtu polityki unijnej. 
6
 przyjęta w 2001 r. na szczycie przywódców państw Unii w Göteborgu, stanowiąca dokument uzupełniający zaakcep-

towanej rok wcześniej strategii lizbońskiej. Różnorodność biologiczna jest integralnym elementem wielu dziedzin obję-

tych prawodawstwem unijnym. Cele z nią związane realizują nie tylko uregulowania z zakresu ochrony środowiska, ale 

także regulacje prawne dotyczące unijnych polityk sektorowych.  
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 Sposób uwzględnienia w projekcie:   

Projekt planu miejscowego nie dotyczy obszarów charakteryzujących się wysokimi walorami przy-

rodniczymi (w skali regionalnej czy krajowej), w tym obszarów objętych formami ochrony przyrody na pod-

stawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz nie graniczy z takimi terenami. 

Ustalenia planistyczne nie naruszają przyjętych kierunków ochrony przyrody oraz środowiska, w tym syste-

mu obszarów Natura 2000.   

2.3.2. Ochrona powietrza  

Europejskie przepisy są nakierowane na eliminację różnych typów zanieczyszczeń pochodzących z wielu 

źródeł, zarówno stacjonarnych jak i mobilnych, regulują w szczególności: 

1. minimalne normy jakości powietrza oraz zobowiązuje do podejmowania działań zaradczych w przypad-

ku, gdy dochodzi do przekroczenia tych norm, 

2. obowiązek monitoringu wybranych substancji zanieczyszczających u źródeł emisji, 

3. normy dopuszczalnej emisji dla źródeł mobilnych oraz standardy jakości paliw, 

4. wymogi harmonizacji metod pomiaru stężenia zanieczyszczeń i strategii monitoringu jakości powietrza 

krajów członkowskich, 

5. zasady dostępu do informacji o jakości powietrza opinii publicznej i wszystkim zainteresowanym stro-

nom.  

„Strategia tematyczna dotycząca zanieczyszczenia powietrza” wskazała na potrzebę uproszczenia pra-

wodawstwa w sprawie jakości powietrza. Takim zabiegiem było scalenie w jeden akt prawny kilku wcześniej-

szych dyrektyw: Dyrektywę 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (tzw. 

dyrektywa CAFE). Dyrektywa CAFE nie zmienia dotychczasowych dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń, 

uzupełnia ich wykaz o nową substancję – pył zawieszony PM2,5. Normy w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 

mają być wprowadzane w życie w okresie 2010-2020. Celem dyrektywy jest również wzmocnienie przepisów 

dotyczących wdrażania planów i programów, mających na celu osiągnięcie założonych parametrów jakości 

powietrza.  Wytyczne strategii tematycznej są uwzględniane w krajowych programach ochrony powietrza.  

 Sposób uwzględnienia w projekcie:   

Projekt planu miejscowego nie zawiera zasad zagospodarowania przestrzennego, które stanowiłby za-

grożenie dla jakości powietrza atmosferycznego (nie przewiduje się możliwości realizacji obiektów stanowią-

cych znaczące emitory zanieczyszczeń). Ustalenia szczegółowe uwzględniają konieczność stosowania rozwią-

zań technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewniających zachowanie standardów jakości śro-

dowiska określonych w przepisach odrębnych. 

2.3.3. Przeciwdziałanie i łagodzenie zmian klimatu  

Przeciwdziałanie zmianom klimatu stało się jednym z najważniejszych celów europejskiej polityki eko-

logicznej. Zgodnie z zasadą przezorności – fundamentem europejskiej polityki ekologicznej – za celowe uzna-

no ograniczenie emisji gazów szklarniowych, tak by potencjalny wzrost temperatury w skali globalnej nie 

przekroczył 2C. Program działań zakłada ustabilizowanie koncentracji gazów szklarniowych w atmosferze, 

co wymagać będzie redukcji emisji CO2 o 70% w perspektywie długoterminowej. Najważniejszym instrumen-

tem realizacji celów unijnej polityki klimatycznej jest przyjęty w 2008 r. tzw. pakiet klimatyczno-energetyczny 

określany potocznie jako „3 razy 20”, który zakłada, że do 2020 r. Unia Europejska powinna: 
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 racjonalnie wykorzystywać energię, tak aby zmniejszyć łączne zużycie energii pierwotnej o 20% w po-

równaniu z prognozami na 2020 r., 

 zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych do 20% całkowitego zużycia energii finalnej, 

 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 20% z porównaniem z 1990 r. 

Główne dokumenty unijne tj. Biała Księga – Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania 

(COM Biała Księga 2009), Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu (COM 0216 final, 

2016), Porozumienie paryskie (Porozumienie paryskie – Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w 

sprawie zmian klimatu, 2016) mają swoje odzwierciedlenie w polityce krajowej tj. strategiach i działaniach 

wdrażających, z czego do głównych należą: Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych 

na zmiany klimatu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r. (SPA, 2013), w której wskazano cele i kierunki działań 

adaptacyjnych dla najbardziej wrażliwych sektorów: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność 

biologiczna i obszary chronione, zdrowie, energetyka, budownictwo oraz transport. Wskazano w nim zna-

czenie miast w procesach adaptacyjnych ze względu na ich wrażliwość na zamiany klimatyczne. Krajowa Poli-

tyka Miejska do 2023 r. (2015) obliguje samorządy gminne do uwzględniania w swoich działaniach na rzecz 

ochrony środowiska naturalnego długofalowych korelacji przyrodniczych oraz idei błękitno-zielonej infra-

struktury.  

 Sposób uwzględnienia w projekcie:   

Projekt planu miejscowego nie ustala zasad zagospodarowania przestrzennego, umożliwiających loka-

lizację obiektów, których działalność w sposób stały i długoterminowy mogłaby wpłynąć negatywnie zmiany 

klimatu. 

2.3.4. Ochrona wód i przeciwdziałanie skutkom suszy  

Ochrona wód to jeden z najlepiej rozwiniętych działów unijnej polityki ochrony środowiska. Obecnie 

głównym instrumentem unijnej polityki w tej dziedzinie jest przyjęta w 2000 r. tzw. „Ramowa dyrektywa 

wodna (RDW7)”. Główne cele europejskiej polityki wodnej: 

1. ochrona i poprawa warunków, a gdy to niemożliwe, utrzymanie obecnego stanu ekosystemów wod-

nych, a także lądowych i podmokłych bezpośrednio uzależnionych od ekosystemów wodnych, 

2. propagowanie zrównoważonego korzystania z wody opartego na długoterminowej ochronie zasobów 

wodnych, 

3. podejmowane przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu czystości środowiska wodnego; przed-

sięwzięcia te powinny prowadzić do ograniczenia emisji i zrzutów substancji szczególnie niebezpiecz-

nych, a w dalszej perspektywie do eliminowania tego typu działalności, 

4. stopniowe ograniczenie zanieczyszczenia wód podziemnych i zapobieganie ich degradacji, 

5. dążenie do zmniejszenia skutków powodzi i suszy.  

Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych ustalono na mocy art. 4 Ra-

mowej dyrektywy wodnej (RDW). Za cele środowiskowe przyjęto wartości graniczne odpowiadające dobre-

mu stanu wód, podane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 paź-

                                                                 
 
 

7
 Kieruje się ona ekologicznym podejściem do oceny stanu wód i planowania gospodarki wodnej. Traktuje wody w 

szczególności jako czynnik tworzący siedliska, których stan zależy od działań podejmowanych na obszarze całej zlewni. 
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dziernika 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego 

oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm ja-

kości dla substancji priorytetowych.  

 Sposób uwzględnienia w projekcie:   

Projekt planu miejscowego nie dotyczy obszarów, których sposób zagospodarowania stanowiłby za-

grożenie dla stanu i jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

2.3.5. Gospodarka odpadami  

Gospodarka odpadami ma dziś bardzo rozbudowany dział prawa unijnego. Oprócz ogólnych zasad po-

stępowania z odpadami obejmuje on wymogi dotyczące metod i urządzeń usuwania odpadów (np. spalania, 

składowania) oraz uregulowania związane z zagospodarowaniem różnych rodzajów odpadów. Pierwsza dy-

rektywa ramowa w sprawie odpadów to dyrektywa 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. Przez ponad 30 lat 

był to najważniejszy akt prawny w tej dziedzinie. Ostatecznie został zastąpiony dyrektywą ramową z 2008 r. 

Ogólne wymagania w stosunku do gospodarki odpadami nie uległy jednak istotnym zmianom. Dyrektywa 

wprowadziła jednolite definicje pojęć oraz zobowiązała państwa członkowskie do opracowywania progra-

mów gospodarki odpadami. Przede wszystkim ustanowiła hierarchię zasad postępowania z odpadami, wska-

zując na pierwszym miejscu konieczność zapobiegania powstawaniu odpadów, następnie ich powtórne wy-

korzystanie, dalej recykling materiałowy, wykorzystanie odpadów jako źródła energii (w procesie spalania), 

dopiero w ostateczności dopuszczone powinno być ich unieszkodliwianie przez spalanie bez odzysku energii 

lub deponowanie na składowiskach odpadów. Na poziomie krajowym wytyczne dla gospodarki odpadami są 

określane w planach wojewódzkich. W wojewódzkie mazowieckim obowiązuje Wojewódzki Plan Gospodarki 

Odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 - 2022 z uwzględnieniem lat 2023 - 2028.  

 Sposób uwzględnienia w projekcie:   

Obszar objęty projektem nie obejmuje obszarów i obiektów systemu gospodarki odpadami natomiast 

jego ustalenia nie naruszą przyjętych kierunków rozwoju systemów infrastruktury technicznej w zakresie 

gospodarki odpadami, w tym wytycznych regionalnych. Realizacja ustaleń projektu nie przyczyni się do ko-

nieczności rozbudowy systemu gospodarki odpadami.   

2.4. Powiązania z innymi dokumentami  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stanowiący akt prawa miejscowego w zakresie za-

gospodarowania przestrzennego, jest dokumentem powiązanym z dokumentami planistycznymi wyższych 

szczebli samorządu terytorialnego. Wytyczne do planowania miejscowego stanowią: 

 na poziomie krajowym – Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (KPZK 2030),  

 na poziomie regionalnym (województwa) – Plan zagospodarowania przestrzennego województwa,  

 na poziomie lokalnym - obowiązujący dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy oraz wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i inne decyzje 

określające warunki korzystania ze środowiska, jeżeli zostały wydajane w obszarze podlegającym oce-

nie.   
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2.4.1. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju KPZK 2030  

Celem strategicznym KPZK 2030 jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróż-

nicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągnięcia ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, 

zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, go-

spodarczym i terytorialnym w długim okresie. 

Cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju: 

1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez 

ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej 

spójności. 

2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie inte-

gracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny 

rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystywanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. 

3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infra-

struktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowi-

ska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 

5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa ener-

getycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa. 

6. Przywrócenie i utrwalenia ładu przestrzennego. 

Analizowany projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpisuje się w 

ogólne cele polityki przestrzennej kraju, jego realizacja nie będzie ograniczać wytycznych kierunkowych za-

gospodarowania przestrzennego, określonych na poziomie krajowym.   

2.4.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego  

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego został przyjęty wraz z planem zago-

spodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi uchwałą nr LV/679/18 Sejmiku Wo-

jewództwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. Plan określa 9 stref działań, dla których wyznacza cele szcze-

gółowe oraz kierunki rozwoju przestrzennego. Wizja rozwoju województwa 2030+ została sformułowana w 

następujący sposób: region spójny terytorialnie i wizerunkowo, kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i 

Europy, wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną i wysoka jakością życia.  

W zakresie regionalnych powiązań przyrodniczych, kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu – 

obszar objęty projektem jest położony poza strefą terenów charakteryzujących się wysokimi walorami przy-

rodniczo-krajobrazowymi województwa.  

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

Obszar objęty oceną nie dotyczy terenów, na których zostały wyznaczone  do realizacji inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu krajowym oraz inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, ustalone  

w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub 

sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością - uwzględnione w obowiązującym Planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa łódzkiego, przyjętym uchwałą nr LV/679/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego  

z dnia 28 sierpnia 2018 r.  
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2.4.3. Polityka przestrzenna i planistyczna gminy   

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  

W granicach gminy Opoczno obowiązuje zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Opoczno przyjęta uchwałą nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 5 październi-

ka 2015 r. Obszar objęty projektem planu miejscowego jest położony w obszarze: preferowanym do zabudowy 

zagrodowej, jednorodzinnej i usługowej: 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

- lokalizacja nowej i utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, przebudowy; 

- możliwość łączenia przeznaczenia poprzez wprowadzanie np. zabudowy mieszkaniowo-usługowej, a także 

możliwości lokalizowania zarówno wyłącznie zabudowy mieszkaniowej, jak i wyłącznie zabudowy usługo-

wej; 

- możliwość lokalizacji przeznaczenia związanego z obsługą rolnictwa; 

- zalecana maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej - 12 m; 

- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20% powierzchni działki; 

- dla budynków mieszkalnych i usługowych zalecane dachy dwu – lub wielospadowe, o kącie nachylenia do 

450 z dopuszczeniem dachów jednospadowych na częściach budynków; 

- utrzymanie istniejących i możliwości lokalizacji usług i rzemiosła, zarówno wbudowanych w inne budynki 

jak i wolnostojących, z zastrzeżeniem, że prowadzona działalność nie może powodować negatywnego od-

działywania poza granice działki; 

- możliwość wprowadzenia agroturystyki i rekreacji indywidualnej z zastrzeżeniem, ze funkcja ta nie może 

powodować negatywnego oddziaływania poza granice działki; 

- zabudowa towarzysząca, służąca obsłudze gospodarki rolnej o wysokości dostosowanej do prowadzonej 

działalności (maksymalna wysokość do 15m), nie dotyczy obiektów budowlanych i urządzeń , których wy-

sokość wynika bezpośrednio z wymogów technicznych i technologicznych, takich jak np.: kominy, silosy, 

dźwigi, suwnice itp.; 

- możliwość dokonywania podziału i łączenia działek, w wyniku których minimalna zalecana powierzchnia 

działki budowlanej po podziale wyniesie nie mniej niż 800m2, z frontem nie mniej niż 20m. 

Wskazane przeznaczenie terenów jest przeznaczeniem  „kierunkowym”. Dopuszczalne jest zachowanie ist-

niejących elementów zagospodarowania z możliwością ich rozwoju, innych niż wskazane przeznaczenie, o ile nie 

powoduje konfliktów przestrzennych – uciążliwości lub ograniczenia w możliwości rozwoju funkcji „kierunkowej”. 

W związku z powyższym można stwierdzić, że analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego, nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Opoczno.  
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Ryc. 1. Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego gminy Opoczno dla obszaru objętego projektem planu miejscowego  

Źródło: projekt analizowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

W obszarze objętym projektem obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów – Kolonia, Międzybórz, Sobawiny przyjętego uchwałą nr 

VI/61/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 kwietnia. który ustalił następujące przeznaczenie terenów: 

tereny rolnicze oraz dróg publicznych. 

Projekt planu miejscowe, w odniesieniu do obowiązującego aktu prawa miejscowego, uwzględnia stan 

istniejący, jak i potrzeby i możliwości rozwoju gminy. Projekt planu miejscowego, w ramach ustaleń szczegó-

łowych, określa warunki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: zasady lokalizacji zabu-

dowy, wskaźniki zagospodarowania terenów oraz parametry i gabaryty kształtowania zabudowy. 

W projekcie planu tereny przeznaczone pod zabudowę zostały wyznaczone na podstawie obowiązują-

cego studium przyjętego uchwałą nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 5 października 2015 r, któ-

re powiększyło obszary zabudowy w porównaniu do obowiązującego planu miejscowego przyjętego uchwałą 

VI/61/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 kwietnia 2007 r. Tereny 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 1RMn, 1RM 

stanowią powiększenie terenów już przeznaczonych pod zabudowę w obowiązującym planie z 2007 r. 

2.4.4. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i inne decyzje określające warunki korzystania ze 
środowiska, istotne z punktu widzenia analizowanego dokumentu 

Obszar objęty ocenianym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie doty-

czy terenów, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub inną decyzję określającą 

warunki korzystania ze środowiska, istotną z punktu widzenia analizowanego dokumentu.  

3. ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA OBSZARU OBJĘTEGO USTALENIAMI PROJEKTU  
DOKUMENTU PLANISTYCZNEGO  

3.1. Położenie geograficzne oraz użytkowanie i zagospodarowanie terenów  

Miasto i gmina Opoczno położona jest w południowo-wschodniej części woj. Łódzkiego. Gmina zajmu-

je powierzchnię 191 km2. Obecnie miasto Opoczno jest siedzibą urzędy powiatowego i urzędu miejskiego. W 
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skład gminy wchodzi 36 obrębów ewidencyjnych na terenach wiejskich oraz miasto Opoczno. Gmina obej-

muje swoim zasięgiem 34 sołectw wiejskich składających się z 43 wsi oraz miasta Opoczna. Obszar opraco-

wania położony jest w obrębie ewidencyjnym Międzybórz. Zgodnie ze szczegółowym podziałem fizycznogeo-

graficznym Polski, opracowanym przez J. Kondrackiego, obszar objęty projektem zmiany planu położony jest 

w obrębie mezoregionu Wzgórz Opoczyńskich.  

 

Ryc. 2. Położenie geograficzne ogólne obszaru objętego projektem planu miejscowego  
Źródło: opracowanie własne na podstawie państwowych baz danych przestrzennych.   

 

Rzędne terenu u wahają się w granicach od 174 m n.p.m. w rejonie Woli Załężnej do 190 m n.p.m. na 

wysoczyźnie plejstoceńskiej, która zajmuje przeważającą cześć gminy. Wysoczyzna ta posiada równinną i 

falistą powierzchnię pociętą erozyjnymi dolinami rzek. W południowej części gminy rozciąga się rozległe ob-

niżenie o charakterze zapadliska krasowego, które jest miejscem zbiegu głównych rzek: Drzewiczki, Wąglanki 

i Opocznianki (Pogorzelec). Do najniżej położonych punktów, należą tereny północnej części - koryta rzeki 

Słomianki i Drzewiczki. Najwyżej położony jest południowo - wschodni kraniec gminy - kulminacja to wyso-

kość 277,2 m. n.p.m. (Rozkopane Góry). Nachylenie powierzchni terenu gminy występuje w kierunku pół-

nocnym i północno  

3.2. Budowa geologiczna i grunty 

Ukształtowanie współczesnej powierzchni miasta i gminy Opoczno jest w podstawowych zrębach wy-

nikiem akumulacyjnej działalności lądolodów środkowopolskich. Na powierzchni wysoczyzny odsłaniają się 
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utwory zlodowacenia Odry. Są to: gliny zwałowe, piaski, miejscami piaski i żwiry Zmiana studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno - 2020 str. 33 lodowcowe i wodnolo-

dowcowe. Na wschód od Opoczna, w rejonie Mroczkowa odsłaniają się piaskowce jurajskie. Rejon opoczyń-

ski położony jest w północno-zachodniej części obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich, zbudowa-

nych z utworów środkowo i górnojurajskich. Kompleks utworów jurajskich przykryty jest zmiennej miąższości 

osadami czwartorzędowymi. Utwory jurajskie generalnie zapadają się pod niewielkim kątem (kilku do kilku-

nastu stopni) w kierunku zachodnim. Utwory jury środkowej - w rejonie Opoczna wykształcone są w postaci 

piaskowców, iłów, iłowców, łupków ilasto-piaszczystych, zlepieńców z wkładkami syderytów oraz pirytów, 

piaskowców wapnistych, dolomitycznych, marglistych i mułowców. Utwory te zalegają na badanym terenie 

na głębokości od 18,0 - 102,0 m. Powierzchnia stropu utworów środkowo - jurajskich kształtuje się w grani-

cach rzędnych ok. 157,0 - 187,0 m n.p.m. Utwory jury górnej - w rejonie Opoczna reprezentowane są przez 

piętra oksford, kimeryd i portland. Utwory oksfordu wykształcone są w postaci wapieni płytowych, gąbko-

wych wapieni kredowych i krzemienistych oraz iłowców. Kimeryd reprezentowany jest głównie przez margle, 

iłowce i żwiry. Jura górna - portland, wykształcone są w postaci iłowców marglistych, margli i wapieni margli-

stych. Piętro to zamyka zbiornik wód jurajskich od północnego - zachodu. Ogólna miąższość jury górnej oce-

niana jest na ok. 300-400 m. W rejonie Opoczna teren pocięty jest uskokami. Zaznaczają się dwa kierunki 

stref dyslokacyjnych NE-SW i NW-SE. Są to uskoki o dużych zasięgach. Utwory czwartorzędowe - w rejonie 

Opoczna zalegają bezpośrednio na utworach jury górnej. Miąższość utworów czwartorzędowych waha się w 

granicach od kilku do kilkudziesięciu metrów. Czwartorzęd wykształcony jest głównie w postaci glin zwało-

wych, piasków akumulacji lodowcowej z głazami, piasków, żwirów i ozów lub moreny czołowej. W dolinach 

rzecznych Wąglanki i Drzewiczki występują piaski rzeczne tarasów akumulacyjnych, mady rzeczne i piaski. W 

dolinach rzek: Drzewiczki i Wąglanki i ich dopływów występują młodsze - vistuliańskie i holoceńskie - piaski i 

utwory organiczne (namuły, torfy), zajmujące znaczne powierzchnie. Miąższość kompleksu skał czwartorzę-

dowych na obszarze gminy wynosi od kilku do kilkudziesięciu metrów. Są to głównie gliny morenowe zlodo-

waceń południowopolskich i środkowopolskich oraz miejscami rozdzielające je utwory piaszczyste i mułkowe 

wodnolodowcowe. 

Udokumentowane złoża kopalin  

W obszarze objętym planem miejscowym nie znajdują się udokumentowane złoża kopalin. W obszarze 

opracowania nie stwierdzono występowania zagrożeń geologicznych - ruchów masowych, zgodnie z bazą 

SOPO Państwowego Instytutu Geologicznego. 

3.3. Geomorfologia i ukształtowanie terenu  

Wzgórza Opoczyńskie wykazują cechy przejściowości między typem rzeźby wyżynnej  

i nizinnej. Jest to kraina słabo falista, miejscami równinna, nieliczne wzgórza mają łagodne i długie zbocza. W 

krajobrazie naturalnym przeważają równiny denudacyjne oraz drobne monoklinalne garby i wzgórza. Rzeźbę 

terenu ukształtowało młodsze zlodowacenie środkowopolskie. Teren opracowania znajduje się w regionie 

Wzgórz Opoczyńskich należących do Wyżyny Kieleckiej Północnej, w obszarze staroglacjalnym zlodowacenia 

środkowopolskiego. Najwyższym punktem miasta jest wapienne wzniesienie osiągające 234 m n.p.m.. Część 

gminy znajduje się w dolinie rzecznej, w miejscu gdzie Drzewiczka tworzy mały przełom przez Wzgórza Opo-

czyńskie. Obszar analizy charakteryzuje się łagodnym ukształtowaniem terenu o niewielkich spadkach tere-

nu.  
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3.4. Klimat i powietrze atmosferyczne 

Warunki klimatyczne  

Gmina Opoczno znajduje się na pograniczu dwóch dzielnic rolniczo-klimatycznych, środkowej i połu-

dniowej i należy do Dzielnicy Łódzkiej (wg regionalizacji klimatycznej R. Gumińskiego). Znajduje się w zasięgu 

klimatu umiarkowanego, przejściowego. Średnie roczne temperatury powietrza wahają się od 7,0 do 8,0ºC. 

Najzimniejszym miesiącem jest styczeń (-4,0ºC), najcieplejszym - lipiec (powyżej 18,0ºC). Średnie roczne 

opady atmosferyczne wynoszą 550 - 600 mm. Przeważają wiatry zachodnie i południowo - zachodnie. Czyn-

nikami mającymi wpływ na zróżnicowanie klimatu lokalnego są: m.in. rzeźba terenu, głębokość zalegania 

wód gruntowych, rodzaj podłoża, szata roślinna. Największe zróżnicowanie warunków termicznych występu-

je pomiędzy terenami obniżonymi (doliny rzek, niecka w widłach rzeki Wąglanki i Drzewiczki, drobne obniże-

nia i dolinki), a obszarami wysoczyznowymi, o głębszym zaleganiu wód gruntowych. W dolinach rzecznych 

oraz zagłębieniach, w porze nocnej, przy bezchmurnej pogodzie, wskutek wypromieniowania ciepła przez 

grunt oraz spływu chłodnego powietrza z terenów położonych wyżej, ma miejsce inwersja temperatur, a 

także przymrozki. Skutkiem takiego stanu jest podwyższona wilgotność oraz mgły (tzw. mgły radiacyjne).  

Jakość powietrza 

Gmina Opoczno jest położona w łódzkiej strefie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim. 

Zgodnie z Raportem oceny jakości powietrza w województwie za 2019 r., sporządzonym w ramach rocznej 

oceny jakości powietrza – strefa łódzka charakteryzowała się przekroczeniem dopuszczalnych poziomów 

zanieczyszczeń w środowisku, ze względu na ochronę zdrowa. Pod tym względem została zakwalifikowana 

do klasą C – ustalono przekroczenie poziomów dopuszczalnych PM10 (24h), PM2,5 (rok), poziomu docelo-

wego BaP (rok). W zakresie ochrony roślin nie wskazano przekroczenia dopuszczalnych norm środowisko-

wych. Obszary przekroczeń PM10 i PM2,5 dotyczą przede wszystkim terenów silnie zurbanizowanych (aglo-

meracja łódzka wraz z terenami otaczającymi, wybrane miasta powiatowe), o gęstej zabudowie, w tym rejo-

nów nieuciepłownionych, gdzie podstawą ogrzewania jest indywidualne spalanie paliw stałych. Jako główną 

przyczynę przekroczeń dla PM10 i PM2,5 podano emisję związaną z indywidualnym ogrzewaniem budynków. 

W przypadku benzo(a)pirenu obszar przekroczeń wykracza poza obszary miejskie i dotyczy również terenów 

podmiejskich oraz większości miast gminnych. Przyczyną przekroczeń jest emisja z indywidualnego ogrzewa-

nia budynków. W porównaniu z 2018 r. zaobserwowano znaczące zmniejszenie powierzchni obszarów prze-

kroczeń poszczególnych zanieczyszczeń, a tym samym zmniejszenie liczy mieszkańców narażonych na po-

nadnormatywne stężenia. 

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2019 r. stwierdzono potrzebę 

realizacji programów ochrony powietrza w obu strefach oceny jakości powietrza w województwie łódzkim, 

ze względu na kryteria ochrony zdrowia: pył PM10 (24- godziny), pył PM2,5 (rok), B(a)P w pyle PM10 (rok) 

oraz ochrony roślin: ozon (AOT40-R5 śr. z 5 lat).  

Jakość powietrza w gminie Opoczno, ze względu na jej rolniczy charakter, niski stopień antropopresji 

środowiska, brak znaczących źródeł emisji zanieczyszczań, przy występowaniu źródeł zanieczyszczeń (zarów-

no w granicach gminy, jak w jej najbliższym sąsiedztwie) oceniana jest jako dobra, wymagające działań 

ochronnych głównie w sąsiedztwie dróg o najwyższym natężeniu ruchu komunikacyjnego oraz w obszarach 

najintensywniej zabudowanych. Gmina charakteryzuje się stosunkowo małym udziałem emisji zanieczysz-

czeń. Głównym lokalnym źródłem zanieczyszczeń są domy ogrzewane indywidualnie oraz drogi o znacznym 

natężeniu ruchu.  
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Lokalnie na stan jakości powietrza w gminie ma głównie skala działalności rolniczej. Większe zakłady 

produkcyjne i hodowlane okresowo stanowią emitory zakłóceń powietrza, związanego z oddziaływaniem 

akustycznym jak i odorowym. Lokalizacja poszczególnych zakładów w gminie w granicach obszarów rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej oraz w znacznym oddaleniu od skupisk zabudowy wiejskiej, nie stanowi problemy 

ochrony środowiska. 

Klimat akustyczny  

Decydujący wpływ na klimat akustyczny środowiska gminy Opoczno ma hałas komunikacyjny, emito-

wany przez środki transportu drogowego, głównie wzdłuż dróg publicznym oraz w mniejszym stopniu hałas 

przemysłowy. W obszarze opracowania ma znaczenie jedynie hałas komunikacyjny, związany z natężeniem 

ruchu na drogach publicznych, nie przekraczający jednak poziomów normatywnych. W obszarze objętym 

projektem znajduje się zabudowa o funkcji mieszkaniowej, wymagająca ochrony akustycznej zgodnie z prze-

pisami odrębnymi. Nie znajdują się tu obiekty będące emitorem hałasu do środowiska a tereny mieszkanio-

we nie są narażone na ponadnormatywny hałas emitowany z otoczenia.  

Pola elektromagnetyczne  

W środowisku występują powszechnie naturalne i sztuczne pola elektromagnetyczne, z czego źródeł 

sztucznych należą układy wytwarzania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej (stacje transformatorowe, 

linie energetyczne), stacje radiokomunikacyjne, a także różne odbiorniki energii elektrycznej. W odniesieniu 

zagadnień zagospodarowania przestrzennego, w tym ochrony środowiska i zdrowia ludzi duże znaczenie 

mają linie energetyczne wysokich napięć. Ich oddziaływanie na środowisko powoduje określone skutki go-

spodarczo-przestrzenne w zakresie lokalizacji obiektów i urządzeń, zwłaszcza mieszkalnych, a także przeby-

wania ludzi i zwierząt. Przez obszar projektu planu miejscowego przechodzą linie elektromagnetyczne śred-

niego napięcia. 

3.5. Stosunki wodne  

3.5.1. Wody powierzchniowe 

W granicach obszaru objętego planem nie ma powierzchniowych elementów hydrograficznych.  

3.5.2. Jednolite części wód powierzchniowych  

Ze względów funkcjonalnych, dla potrzeb planistycznych, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, na te-

renie kraju zostały wydzielone obszary jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP). Obszar opracowa-

nia położony jest w zasięgu jednostki: RW2000172548552. 
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Tab. 1.Działania podstawowe dla JCW wg Planu Gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły 
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x działanie wskazane dla danej JCW w programie działań 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Programu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły - Rozporzą-

dzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.   

Tab. 2.Jednolite części wód powierzchniowych w granicach planu miejscowego 

Jednolita część wód 
powierzchniowych 
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zły zagrożona 4(4) - 1 

Wpływ działalności antro-
pogenicznej na stan JCW 

generuje konieczność 
przesunięcia w czasie 

osiągnięcia celów środo-
wiskowych z uwagi na 

brak rozwiązań technicz-
nych możliwych do zasto-
sowania w celu poprawy 

stanu JCW. 
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Ryc. 3. Zasięg jednolitych części wód powierzchniowych w odniesieniu do granic administracyjnych gminy  
i lokalizacji obszaru objętego projektem planu miejscowego   

Źródło: opracowanie własne na podstawie państwowych baz danych przestrzennych.    

3.5.3. Zasoby wód podziemnych   

Według „Strategii ochrony głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce" opracowanej w Instytu-

cie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH-Kraków w 1990 r. pod redakcją prof. A.S. Kleczkowskiego oraz 

ww. AHP, obszar opracowania nie jest położony w zasięgu udokumentowanych Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych. 
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Ryc. 4. Zasięg głównych zbiorników wód podziemnych w odniesieniu do granic administracyjnych gminy  
i lokalizacji obszaru objętego projektem planu miejscowego   

Źródło: opracowanie własne na podstawie państwowych baz danych przestrzennych.    

 

3.5.4. Jednolite części wód podziemnych  

Teren opracowania znajduje się w zakresie Jednolitej Części Wód Podziemnych 85. Zgodnie art. 4.1 Ra-

mowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 38e pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 

2020 r., poz. 875), celem środowiskowym dla JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do 

niej zanieczyszczeń; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona i podejmowanie działań 

naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem wód, tak aby osiągnąć i utrzy-

mać ich dobry stan. 

KOD JCWPd STAN CHEMICZNY STAN ILOŚCIOWY STATUS JCWPd 
OCENA RYZYKA NIE-
SPEŁNIENIA CELÓW 
ŚRODOWSIKOWCYH 

85 DOBRY DOBRY DOBRY NIEZAGROŻONA 
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Ryc. 5. Zasięg jednolitych części wód podziemnych w odniesieniu do granic administracyjnych gminy  
i lokalizacji obszaru objętego projektem planu miejscowego   

Źródło: opracowanie własne na podstawie państwowych baz danych przestrzennych.    

3.6. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary zagrożenia suszą  

Ochronę przed powodzią prowadzi się z uwzględnieniem map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. Prawo wodne. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stanowią pod-

stawę dla racjonalnego planowania przestrzennego na obszarach zagrożonych powodzią, a tym samym dla 

ograniczania negatywnych skutków powodzi.  

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią są to obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpie-

nia powodzi jest średnie i wynosi 1% oraz obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest wysokie i wynosi 10%, obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wyso-

kim brzegiem, w którym wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, stanowiące 

działki ewidencyjne oraz pas techniczny, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

Obszar objęty projektem planu miejscowego jest położony poza obszarami szczególnego zagrożenia 

powodzią, obszarami zagrożonymi podtopieniami oraz nie znajduje się w bezpośrednim lub bliskim sąsiedz-

twie cieków i innych wód powierzchniowych.  

 Susza jest zjawiskiem ciągłym o zasięgu regionalnym i oznacza dostępność wody poniżej średniej  

w określonych warunkach naturalnych. Suszą nazywa się nie tylko zjawiska ekstremalne, ale wszystkie, które 
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występują w warunkach mniejszej dostępności wody dla danego regionu. Susza jest również naturalnym 

zagrożeniem o charakterze regionalnym, wywołanym głównie niedoborem opadu w połączeniu z innymi 

sprzyjającymi czynnikami (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB). Obszar gminy Opoczno nie stano-

wi obszaru zagrożonego suszą w skali krajowej, jednak ze względu na zmiany klimatyczne, wszelkie działania 

w zakresie zagospodarowania przestrzennego powinny uwzględniać (w zakresie swojej właściwości) koniecz-

ność retencjonowania wód oraz racjonalne zagospodarowanie zasobów wodnych. 

3.7. Różnorodność biologiczna i powiązania ekologiczne  

3.7.1. System przyrodniczy, fauna i flora  

Obszar gminy położony jest w strefie pogranicza różnych regionów geobotanicznych, co może wska-

zywać na zróżnicowanie naturalnej roślinności potencjalnej tego obszaru. Szata roślinna jest najbardziej 

zniekształconym elementem przyrodniczym analizowanego obszaru. 100% powierzchni stanowi roślinność o 

charakterze antropogenicznym, związana z działalością rolniczą, zbiorowiskami segetalnymi, ruderalnymi, 

przydomowymi ogródkami, poboczami dróg itp. Nie stwierdzono tu występowania gatunków chronionych, 

rzadkich w sakli kraju czy lokalnie. Uprawa zbóż, stanowi większość całkowitej powierzchni obszaru, pozosta-

ła część to zieleń związana z obszarami zabudowań oraz poboczami dróg. Faunę reprezentują typowe gatunki 

związane z uprawami zbóż oraz związane z obecnością człowieka. Wśród ptaków wymienić można skowron-

ka, trznadla, potrzeszcza, kopciuszka. Do gatunków ptaków korzystających z tego obszaru jako miejsce żero-

wania można zaliczyć myszołowa, pustułkę. Wśród ssaków wymienić można mysz domową, polną, badylar-

kę, ryjówkę aksamitną. Podsumowując zarówno szata roślinna jak i fauna omawianego obszaru niczym nie 

wyróżnia się na tle okolicy czy regionu. Ze względu na wielkość powierzchni oraz bliskość ruchliwej drogi 

obszar ten można uznać za bardzo ubogi pod względem fauny jak i flory. 

3.7.2. Formy ochrony przyrody i powiązania ekologiczne   

Obszar objęty planem jest położony poza obszarowymi formami ochrony przyrody, ustanowionymi na 

mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższe obszarowe formy ochrony 

przyrody znajdują się na północ od granic opracowania: Spalski Park Krajobrazowy wraz z otuliną. 

Spalski Park Krajobrazowy – obejmuję dolinę rzeki Pilicy wraz z najbardziej cennymi przyrodniczo tere-

nami przyległymi. Zajmuje powierzchnię 12 875 ha. Lasy w obszarze parku zajmują ok. 7 442 ha, w otulinie 

zaś 14 613 ha. Łącznie wskaźnik lesistości w parku wynosi ok. 61%. Na terenie parku występują gatunki chro-

nione roślin i zwierząt. Ochroną gatunkową objęte są tu m.in.: bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, wi-

dłaki, pluskwica europejska, rosiczka okrągłolistna. Wśród rzadkich roślin na szczególną uwagę zasługują 

gatunki górskie: żywiec dziesięciolistny, wroniec widlasty, trzcinnik owłosiony oraz jodła pospolita, występu-

jąca tu na granicy zasięgu. Spośród 31 gatunków ssaków 7 objętych jest ochroną prawną (w tym na uwagę 

zasługuje stanowisko łosia). Interesującą grupą ssaków są nietoperze. W starych bunkrach w Konewce znaj-

duje się jedno z największych zimowisk nietoperzy w Polsce. Spośród 200 gatunków ptaków spotkać tu moż-

na bociana czarnego, zimorodka, derkacza, tracza oraz bardzo rzadkiego cietrzewia. W Pilicy oraz jej staro-

rzeczach stwierdzono występowanie 28 gatunków ryb i smoczkoustych, w tym rzadkiego minoga strumie-

niowego. Ponadto odnotowano 9 gatunków płazów i 5 gatunków gadów. Rejon Konewki i Inowłodza jest 

ostoją wielu rzadkich w skali kraju gatunków owadów. Jak dotąd na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowe-

go i jego otuliny utworzono 5 rezerwatów przyrody. 
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Ochronę gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów regulują przepisy odrębne tj. ustawa z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody oraz rozporządzenia Ministra Środowiska: z dnia 6 października 2014 r. w spra-

wie ochrony gatunkowej zwierząt, z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin oraz z 

dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.  

W obszarze opracowania nie są zlokalizowane obszary objęte ww. ochroną prawną (niezinwentaryzo-

wane), jednak nie można wykluczyć ich występowania. Ustalenia planu wprowadzają obowiązek zachowania 

zieleni naturalnej występujących w granicach terenu 1Z. Jest to zadrzewiony fragment działki nr ew. 193 

obręb Międzybórz, który nie jest oznaczony w Uproszczonym Planie Urządzania Lasu jako las, oraz w ewiden-

cji gruntów i budynków jako grunt leśny. 

 

 

Ryc. 6. System obszarów objętych formami ochrony przyrody w odniesieniu do granic administracyjnych  
gminy Opoczno i lokalizacji obszaru objętego projektem planu miejscowego  

Źródło: opracowanie własne na podstawie państwowych baz danych przestrzennych.  

3.8. Dziedzictwo kulturowe i zabytki  

W obszarze objętym planem nie występują obszary lub obiekty objęte ochroną na podstawie ustawy z 

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ani obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji 

Zabytków. Projekt zmiany planu miejscowego ujawnia stanowisko archeologiczne, będące zabytkiem archeo-

logicznym oraz określa strefę ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego. 
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3.9. Odporność środowiska na degradację oraz zdolność do regeneracji  

Termin odporność środowiska został wprowadzony do badań nad środowiskiem przyrodniczym wraz  

z teorią systemów, dlatego też definicje odporności środowiska przedstawiane są w ujęciu systemowym  

i w pierwotnym rozumieniu odnoszą się do ekosystemu. Na poziomie ogólnym środowisko charakteryzuje 

jego stabilność, która definiowane jest przez „trwałość systemu w warunkach niezmiennego otoczenia oraz 

zdolność do powrotu do stanu oryginalnego po zakończeniu oddziaływania zakłócających czynników ze-

wnętrznych”. Odporność środowiska na degradację to progowa wartość parametrów otoczenia systemu 

przyrodniczego, przy której system się nie zmienia lub zmiany są odwracalne po ustaniu zakłócenia. Poniżej 

w formie tabelarycznej przedstawiono ocenę odporności na degradację i zdolności do regeneracji poszcze-

gólnych komponentów środowiska w zakresie możliwych oddziaływań w obszarze objętym projektem miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego.    

Tab. 2. Odporność na degradację i zdolność do regeneracji wybranych komponentów środowiska 

Komponent  
środowiska 

Rodzaj oddziaływania Odporność na degradację Zdolność do regeneracji 

Powietrze  
atmosferyczne 

- zmiana parametrów  
jakościowych  

umiarkowana 
- łatwość absorpcji  

zanieczyszczeń, 
 

wysoka 
- niewielka ilość skupisk  

zanieczyszczeń,  
- dogodne położenie  

mikroklimatyczne 

Klimat akustyczny - natężenie pola 

wysoka  
- bliskie sąsiedztwo roślinności  

(tereny rolnicze), elementów 
terenowych ograniczających 
oddziaływanie części tere-
nów w sąsiedztwie emitorów 
hałasu  
– droga wojewódzka 

wysoka 
- niewielka ilość emitorów 

zakłóceń  
- presja kończy się wraz  

z ustaniem źródła  
zanieczyszczenia 

Wody podziemne 

- zanieczyszczenie zwier-
ciadła wód podziem-
nych,  

- zanieczyszczenie użyt-
kowego poziomu wo-
donośnego w obszarze 
GZWP   

umiarkowana  
- brak izolacji warstw pozio-

mów wodonośnych, zasilanie 
poziomu wodonośnego wo-
dami opadowymi poprzez in-
filtrację powierzchniową 

wysoka 
- wysoka możliwość zasila-

nia i wymiany wody 
- dobry stan zasobów wód 

podziemnych nie wyma-
gający nadzwyczajnych 
działań ochronnych 

Powierzchnia ziemi  

- zanieczyszczenie  
substancjami obcymi  

- degradacja mechanicz-
na i chemiczna profilu 
glebowego 

umiarkowana  
- podłoże przepuszczalne 
- położenie w terenach  

przekształconych  
i w trakcie przekształceń  
budowlanych 

umiarkowana   
- brak znaczących emito-

rów zanieczyszczeń  
- długi czas rozkładu  

mikrobiologicznego  
niektórych substancji 

Bioróżnorodność  
- ilościowa i jakościowa  

degradacja siedlisk  

wysoka 
- siedliska odporne na czynniki 

antropopresji, w tym zbioro-
wiska synantropijne towarzy-
szące zabudowie  

wysoka  
- dalsza ekspansja gatun-

ków o niskich poziomach  
tolerancji środowiskowej 
(zieleni urządzonej towa-
rzyszącej obiektom  
budowlanym)  

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy stanu środowiska.  
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Ocena zdolności środowiska do regeneracji, czyli jego powrotu do stanu zbliżonego do tego, jaki wy-

stępował przed wystąpieniem presji na środowisko, umożliwia określenie komponentów odpornych oraz 

mało odpornych, wymagających działań ochronnych lub naprawczych. Tereny objęte projektem są położone 

w obszarze charakteryzującym się umiarkowaną i wysoką odpornością i zdolnością do regeneracji poszcze-

gólnych elementów środowiska, nie wymagają one nadzwyczajnych działań ochronnych lub naprawczych: 

 powietrze atmosferyczne, nie będące pod wpływem znaczących lokalnych emitorów zanieczyszczeń, 

 klimat akustyczny, niebędący pod wpływem znaczących zakłóceń, ograniczonych do hałasu komunikacyj-

nego emitowanego z drogi wojewódzkiej. 

 powierzchnia ziemi stanowiąca w większości tereny rolnicze oraz tereny zabudowane 

 wody podziemne, o dobrym jakościowym i ilościowym stanie, zakwalifikowane jako tereny bardzo mało 

podatne na zanieczyszczenia. 

Niską odpornością na degradację odznacza się w powietrze atmosferyczne, łatwo absorbujące zanie-

czyszczenia jednak ze względu na położenie terenów w obszarze o niewielkim zanieczyszczeniu, ilości poten-

cjalnych źródeł zanieczyszczeń oraz ze względu na położenie w obszarze o dogodnych warunkach topoklima-

tycznych, ocenia się odporność komponentu jako umiarkowaną a jego zdolność do regeneracji na poziomie 

wysokim. Powierzchnia ziemi, która teoretycznie stanowi komponent o niskiej odporności na degradację 

(przepuszczalne podłoże), ze względu na położenie w strefie zabudowy stanowi ona komponent podlegający 

ciągłym przeobrażeniom, co warunkuje jej umiarkowaną odporność oraz zdolność do regeneracji. Wody 

podziemne charakteryzują się umiarkowaną odpornością na degradację, ze względu na ich związek z po-

wierzchnią ziemi (zasilanie poprzez infiltrację powierzchniową), co jednocześnie warunkuje ich wysoką zdol-

ność do regeneracji, ponieważ charakteryzują się wysoką możliwością zasilania i wymiany wody.  

4. IDENTYFIKACJA PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, ISTOTNYCH Z 
PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH 
OBSZARÓW OBJĘTYCH FORMAMI OCHRONY PRZYRODY  

Obszar objęty projektem nie należy do wymagających konkretnych interwencji na rzecz poprawy jako-

ści środowiska, nie dotyczy terenów zdegradowanych lub zagrożonych oddziaływaniem pochodzenia natu-

ralnego, nie znajduje się pod wpływem znaczących emitorów zanieczyszczeń. Obszar objęty projektem doty-

czy terenów w większości rolniczych oraz zabudowanych gminy Opoczno, a więc środowiska podlegającego 

przekształceniom przez człowieka. W obszarach zainwestowania jednostek osadniczych głównymi proble-

mami ochrony środowiska są gospodarka wodno-kanalizacyjna i gospodarka odpadami, jakość powietrza 

atmosferycznego. Niezależnie od powyższego, uwzględniając analizę stanu zagospodarowania obszaru oraz 

wytyczne opracowania ekofizjograficznego obszaru objętego projektem oraz innych dokumentów powiąza-

nych z ocenianym dokumentem, można wskazać poniższe problemy ochrony środowiska, istotne z punktu 

widzenia projektowanego dokumentu:   

 przebudowa oraz użytkowanie ciągów komunikacyjnych w sposób najbardziej zrównoważony, z 

uwzględnieniem współczesnych wymogów środowiskowych,  

 modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w sposób najbardziej efektywny, zarówno go-

spodarczo, jak i środowiskowo.  
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5. ANALIZA I OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU  
REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU   

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku zaniechania realizacji ustaleń projektu dotyczą ana-

lizy tzw. „opcji zerowej” – określenia zmian środowiska w przypadku braku realizacji planowanych działań. 

Ocena potencjalnych zmian stanu środowiska, w tym dobór metod prognozowania tych zmian, jest uwarun-

kowana podstawowymi funkcjami, jakie są przypisane danemu dokumentowi w obowiązującym systemie 

prawnym. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala przeznaczenie terenów oraz zasady ich 

zagospodarowania, w tym zabudowy.  

W obszarze oceny obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przeznacza 

obszar opracowania pod tereny rolnicze oraz dróg publicznych.  

Projekt planu miejscowe, w odniesieniu do obowiązującego aktu prawa miejscowego, uwzględnia stan 

istniejący, jak i potrzeby i możliwości rozwoju gminy. Projekt planu miejscowego, w ramach ustaleń szczegó-

łowych, określa warunki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: zasady lokalizacji 

W przypadku nie przyjęcia analizowanego dokumentu zagospodarowanie i użytkowanie terenów i 

związane z tym przekształcenia środowiska, będą realizowane w oparciu o obowiązujące ustalenia plani-

styczne. Środowisko przyrodnicze obszaru przy drogach publicznych będzie przekształcać się w kierunku bu-

dowlanym, roślinność zostanie przekształcona w kierunki zieleni urządzonej. Występować będą podstawowe 

czynniki antropopresji związane z budownictwem oddziałowujące bezpośrednio na powietrze atmosferycz-

ne, powierzchnię ziemi oraz pośrednio i w sposób skumulowany na wody podziemne, w sposób trwały prze-

kształcając krajobraz nieużytków w kierunku terenów zabudowy.    

Tab. 3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń projektu  

Lp. 
Komponent środowi-
ska  

Potencjalne zmiany stanu środowiska 

1 
Bioróżnorodność,  

miejscowa fauna i flora 
Brak większych zmian stanu środowiska. 

2 Powietrze i klimat Brak większych zmian stanu środowiska. 

3 Powierzchnia ziemi Brak większych zmian stanu środowiska. 

4 
Wody powierzchniowe  

i podziemne 
Brak większych zmian stanu środowiska. 

5 Zasoby naturalne - 

6 Ludzie i ich mienie Brak większych zmian stanu środowiska. 

7 Zabytki - 

8 Krajobraz Brak większych zmian stanu środowiska. 

Źródło: opracowanie własne.  
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6. ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANEGO ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA NA POSZCZEGÓLNE 
KOMPONENTY ŚRODOWISKA, W TYM NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW 
NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TYCH OBSZARÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZALEŻNOŚCI 
MIĘDZY TYMI ELEMENTAMI ŚRODOWISKA I MIĘDZY ODZIAŁYWANIAMI NA TE ELEMENTY 

6.1. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko  

Przeprowadzając analizę możliwych znaczących oddziaływań projektu na środowisko odniesiono się do 

poszczególnych komponentów środowiska, uwzględniając elementy i zasoby środowiska przyrodniczego, jak  

i warunki życia i bezpieczeństwa ludzi oraz wpływ na zabytki. W ocenie został określony charakter oddziały-

wania (pozytywne i negatywne), następnie rodzaj oddziaływania, wynikający z prognozowanych relacji usta-

leń projektu ze środowiskiem, siła oddziaływania, określająca stopień odwracalności zmian w środowisku 

oraz horyzont czasowy oddziaływania. Wyniki prognozy zostały zamieszczone w macierzy skutków środowi-

skowych, opatrzonej komentarzem w odniesieniu do poszczególnych zasobów i elementów środowiska. Na 

końcowym etapie została określona skala oraz wielkość odziaływań.  

Tab. 4. Macierz skutków środowiskowych ustaleń projektowanego dokumentu  

Lp. 
Przestrzenne skutki ustaleń  
projektowanego dokumentu    
(w tym oddziaływania skumulowane)  

C
h
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te
r 

o
d

d
zi
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an
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Występowanie oddziaływań na poszczególne 
 komponenty środowiska 
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1 
Dopuszczenie realizacji zabudowy zagrodo-
wej, mieszkaniowej jednorodzinnej 

P - - - - - X X - 

N X - X - - - - - 

Z - X - X X - - - 

Oznaczenia użyte w tabeli:  

X potencjalne występowanie oddziaływań  

- brak prognozowanych oddziaływań  

P oddziaływanie pozytywne  

N oddziaływanie negatywne  

Z oddziaływanie zmienne (pozytywne i negatywne) lub trudne do określenia na danym etapie  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przyjętej metodyki opracowania.  

Analizowany projekt dotyczy terenów objętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Większość prognozowanych oddziaływań na środowisko jest konsekwencją zarówno stanu 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

DLA TERENÓW W OBRĘBIE SOŁECTWA MIĘDZYBÓRZ 

 

 

 

 

Pracownia urbanistyczno-architektoniczna MONDRA ® design Łukasz Woźniak  |  strona 34 z 46 

użytkowania terenów, jak i podjętych rozstrzygnięć planistycznych. Analiza potencjalnych oddziaływań na 

środowisko stanowi podsumowanie oddziaływań realizacji ustaleń planistycznych, które zostały już przewi-

dziane na wcześniejszych etapach planowania przestrzennego oraz nowych oddziaływań, które mogą się 

pojawić w związku ze zmianami obowiązujących wytycznych zagospodarowania przestrzennego. Realizacja 

ustaleń projektowanego dokumentu będzie skutkować wzrostem terenów budowlanych kosztem terenów 

biologicznie czynnych.  

Tab. 5. Prognozowane oddziaływania ustaleń projektu dokumentu, z uwzględnieniem oddziaływań skumulowanych     

Lp. Przewidywane oddziaływania na środowisko wg komponentów  
Rodzaj, typ  

oddziaływań 

W
ie

lk
o

ść
  

o
d

d
zi

ał
yw

ań
 

1 Bioróżnorodność 

- ochrona flory i fauny siedlisk rolniczych, pełniących funkcje ekologiczne 
w skali lokalnej 

N, P, SK 
DT, S 

-1 

2 Klimat i powietrze  

- miejscowy wzrost zanieczyszczeń i zakłóceń powietrza związany z 
prowadzeniem robót budowlanych, ruchem komunikacyjnym (emisje, 
pylenie, hałas) na etapie inwestycyjnym, jak i użytkowym terenów  

B, P, S 
KT, ŚT, DT, C, S 

-1 

3 Powierzchnia ziemi (ukształtowanie terenów, gleby, stosunki gruntowo-wodne) 

- ochrona właściwości fizyczno-chemicznych środowiska gruntowo-
wodnego poprzez ograniczenie negatywnych czynników antropogenicz-
nych 

B, P 
DT, S 

-1 

4 Wody powierzchniowe i podziemne  

- osiągniecie celów środowiskowych jakości wód podziemnych w zasię-
gu JCZWPd poprzez ograniczenie infiltracji zanieczyszczeń antropoge-
nicznych zasobów wodnych 

P, W, SK  
DT, S 

+1 

5 Zasoby naturalne  

- zachowanie zasobów rolniczych w wyniku jej ochrony przed zmianą 
sposobu użytkowania na cele nie rolnicze 

N 
DT, S 

-1 

6 Ludzie i ich mienie  

- zapewnienie standardów bezpieczeństwa,  
ochrony zdrowia i życia ludzi 

P, SK 
DT, ŚT, S  

+1 

7 Dziedzictwo kulturowe i zabytki  

-  P,S,DT +2 

8 Krajobraz  

- - - - 

Oznaczenia użyte w tabeli: 

Charakter oddziaływania: P – pozytywne, N – negatywne, Z – zmienne  

Rodzaj oddziaływania: B – bezpośrednie, P – pośrednie, W – wtórne, SK – skumulowane 

Siła oddziaływania: C – chwilowe, S – stałe   

Horyzont czasowy: KT – krótkoterminowe, ŚT - średnioterminowe DT – długoterminowe 

Ocena wielkości oddziaływań o różnych charakterze w jednostce odniesienia 

pozytywne negatywne  zmienne Ocena  

- - 0 pomijalnie słaba, trudna do określenia 

+1 -1 - słaba, średnia  

+2 -2 - średnia, wysoka  

+3 -3 - wysoka  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przyjętej metodyki opracowania.  
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Informacje zawarte w macierzy skutków środowiskowych wynikają ze zmian funkcjonalno-

przestrzennych przewidzianych w projekcie planu miejscowego. Zmiany te stanowią potencjalne źródło 

czynników antropopresji, generujących skutki środowiskowe. W odniesieniu do analizowanego dokumentu 

nie stwierdzono wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań charakteryzujących się wielkością i skalą 

wymagającą wprowadzenia rozwiązań alternatywnych do tych wskazanych w analizowanym dokumencie 

i/lub dodatkowych działań minimalizującym negatywne oddziaływania: ochronnych czy rekompensacyjnych 

strat w środowisku.  

Skala i wielkość prognozowanych oddziaływań  

Analiza prognozowanych skutków środowiskowych – oddziaływań na poszczególne elementy środowi-

ska i ich wzajemnych powiązań wykazała, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

charakteryzuje się niewielkim negatywnym oddziaływaniem na środowisku, przy występowaniu oddziaływań 

pozytywnych, w tym ochronnych. Niezależnie od powyższego, wszelka działalność ludzka w środowisku cha-

rakteryzuje się wystąpieniem negatywnych oddziaływań czynników antropopresji. Przewidziane w planie 

miejscowym przeznaczenie terenów oraz zasady ich zagospodarowania i zabudowy są związane z określoną 

grupą możliwych do wystąpienia czynników antropopresji. Analiza projektowanego dokumentu oraz zmian 

stanu środowiska w przypadku jego nieprzyjęcia wykazała, że przyjęcie analizowanego dokumentu nie zmieni 

skutków środowiskowych, wynikających z obowiązującego planu miejscowego. Jednocześnie nie wskazuje się 

konieczności zmian przyjętych rozwiązań planistycznych, ze względu na ich wpływ na środowisko.  

Skala prognozowanych oddziaływań zależy wielkości oddziaływań, rozumianej jako zasięg występowania 

określonych skutków środowiskowych. Przewidziane oddziaływanie może dotyczyć zasobów ważnych w skali 

lokalnej, regionalnej lub ważnych w skali całego kraju, a więc charakteryzować się wystąpieniem skutków 

środowiskowych w skali lokalnej, regionalnej lub krajowej. Ponadto ustalenia danego projektu mogą charak-

teryzować się oddziaływaniem transgranicznym. Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy 

lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego gminy i nie obejmuje elementów ważnych ze względu na 

konieczność zachowania równowagi systemu przyrodniczego gminy, elementów środowiska oraz powiązań 

między tymi elementami o znaczeniu regionalnym czy krajowym. Wskazane oddziaływania dotyczą kompo-

nentów środowiska w obszarze objętym projektem, o miejscowej skali powiązań. Wszystkie ustalenia projek-

tu charakteryzują się ograniczonym terytorialnie oddziaływaniem na środowisko – skala lokalna. Jednostkę 

odniesienia tych powiązań stanowi gmina oraz jednostki planistyczne gospodarowania zasobami znajdujące 

się w jej granicach. Skutki prognozowanych oddziaływań będą dotyczyć obszaru opracowania a powiązania 

tych oddziaływań będą mieć wymiar lokalny.  

Analiza wykazała, że realizacja ustaleń projektu planu miejscowego nie przyczyni się do powstania no-

wych zagrożeń dla środowiska – znaczących negatywnych oddziaływań. Wielkość mogących wystąpić nega-

tywnych oddziaływań jest pomijalnie niska średnia. Prawidłowa realizacja ustaleń planistycznych będzie mieć 

charakter pozytywny, ponieważ działania pro środowiskowe są bezpośrednio zawarte w analizowanych do-

kumencie, zarówno w odniesieniu do ochrony środowiska przyrodniczego, jak i kształtowania warunków 

życia i bezpieczeństwa ludzi.   

Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko – podsumowanie  

Reasumując, realizacja ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie 

spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko - realizacja ustaleń projektu nie spowo-

duje: 
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- ryzyka negatywnego oddziaływania na obszary, tereny lub obiekty prawnie chronione, w tym na 

przedmiot i integralność obszarów Natura 2000 oraz gatunki i siedliska o znaczeniu priorytetowym; 

- naruszenia standardów jakości środowiska;  

- uszczuplenia zasobów naturalnych, w tym wód powierzchniowych i podziemnych;  

- szkód w środowisku, wymagających działań naprawczych lub rekompensacyjnych.  

Skala oddziaływań zmian funkcjonalno-przestrzennych będzie mieć wyłącznie lokalny charakter a wiel-

kość oddziaływań będzie pomijalnie niska, niska. 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:  

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równo-

wagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez:  

1) ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach eksploata-

cji złóż kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami;  

2) uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji 

tych złóż; 

3) zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miast i wsi, ze szczególnym 

uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów transporto-

wych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni;  

4) uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z prowa-

dzeniem gospodarki rolnej;  

5) zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych;  

5a) uwzględnianie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom;  

6) uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed hała-

sem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.  

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, przy przeznaczaniu terenów na poszczególne cele oraz przy 

określaniu zadań związanych z ich zagospodarowaniem w strukturze wykorzystania terenu, ustala się pro-

porcje pozwalające na zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi przyrodniczej i prawidłowych wa-

runków życia. 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego określa się także sposób zagospodarowa-

nia obszarów zdegradowanych w wyniku działalności człowieka, klęsk żywiołowych oraz ruchów masowych 

ziemi.  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje program racjonalnego wy-

korzystania powierzchni ziemi, zapewnia kompleksowe rozwiązania zabudowy, uwzględnia konieczność 

ochrony elementów środowiska, pozwala na zachowanie równowagi przyrodniczej i prawidłowych warun-

ków życia. Ustalenia planistyczne, z punktu widzenia środowiskowego, są poprawne i nie wymagają ustalenia 

rozwiązań alternatywnych do tych przyjętych w analizowanym dokumencie oraz uzupełnienia o dodatkowe 

działania ochronne, naprawcze lub rekompensacyjne.  

6.2. Gospodarka zasobami  

Projektowany plan miejscowy dotyczy w większości terenów rolniczych oraz przeznaczonych na cele  

budowlane, w związku z powyższym realizacja jego ustaleń będzie skutkować wzrostem terenów budowla-
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nych w ogólnej strukturze zabudowy. Realizacja wskazanego przeznaczenia terenów nie będzie wiązać się ze 

wzrostem eksploatacji zasobów wód podziemnych na cele komunalne.  

6.3. Ochrona powietrza i klimatu  

6.3.1. Stan powietrza atmosferycznego i adaptacja do zmian klimatycznych  

Na klimat oraz jakość jego powietrza w gminie wpływają zarówno czynniki geograficzno-przyrodnicze  

(w szczególności położenie w odniesieniu do głównych from ukształtowania terenu), jak i antropogeniczne. 

Ważniejsze czynniki antropogeniczne stanowią przekształcenia powierzchni naturalnych, rodzaje, intensyw-

ność i wysokość zabudowy, emisje zanieczyszczeń (pyłowych i gazowych), ciepła i pary wodnej. Większy 

wpływ ma zabudowa zwarta i wysoka, a mniejszy niska i rozproszona, w zależności od panujących stosunków 

hydrologicznych oraz glebowych. Na modyfikację lokalnego klimatu może mieć wpływ wysokość planowanej 

zabudowy, jej zagęszczenie, sposoby rozmieszczenia brył budynków oraz ich charakter. Realizacja zabudowy 

przewidzianej w projekcie wg przyjętych parametrów i gabarytów nie będzie generować zmian, które w spo-

sób znaczący mogły by wpłynąć na lokalne warunki klimatyczne. Zarówno charakter, intensywność oraz wy-

sokość dopuszczonych do realizacji budynków nie wpłynie na zmianę panujących warunków mikroklimatycz-

nych.  

Jednym z podstawowych czynników decydującym o jakości środowiska, a tym samym w znacznym 

stopniu oddziałowującym na jakość życia, jest stan czystości powietrza. We wszelkiego rodzaju procesach 

technologicznych oraz działalności usługowej są stosowane surowce i materiały, które zawierają m.in. sub-

stancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska przyrodniczego. Zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza 

mogą oddziaływać negatywnie na zdrowie człowieka i innych organizmów żywych. Pyły emitowane do śro-

dowiska powodują negatywne skutki środowiskowe, a stopień ich szkodliwości zależy od składu chemicznego 

i mineralogicznego oraz ich rozmiaru – od neutralnego po toksyczny.  

Do głównych emitorów zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w gminie, należy emisja niska z lo-

kalnych palenisk oraz emisja z ciągów komunikacyjnych o różnym natężeniu ruchu. Wzrost terenów budow-

lanych wiąże się zatem ze wzrostem antropopresji na stan powietrza oraz możliwości realizacji jego celów 

ochronnych. Powyższe stanowi oddziaływanie skumulowane z innymi decyzjami w zakresie gospodarki lokal-

nej a jego charakter, skala i wielkość jest niemożliwa do określenia na niniejszym etapie planistycznym. Samo 

oddziaływanie stanowi poza planistyczny skutek środowiskowy, a jego skala i zakres jest uzależniona od rea-

lizowanych sposobów ogrzewania budownictwa oraz sposobów pozyskiwania energii, które są uwarunkowa-

ne m.in. możliwościami realizacji „pro-środowiskowych” instalacji źródeł ciepła i energii. 

Oceniany dokument stanowi ramy dla realizacji mikroinstalacji w rozumieniu przepisów odrębnych, co 

stanowi pozytywne oddziaływanie na środowisko, w sposób skumulowany z innymi działaniami na poziomie 

realizacji inwestycji i użytkowania obiektów, w sposób pośredni i wtórny może oddziaływać na stan powie-

trza atmosferycznego oraz mikroklimat obszaru, efektywnie przyczyniając się do łagodzenia zmian klimatycz-

nych i adaptacji do tych zmian.  

Ponadto, w okresie prac inwestycyjnych wystąpi oddziaływanie związane z emisją zanieczyszczeń i za-

kłóceń komunikacyjnych powietrza z pracujących pojazdów i maszyn. Będzie to oddziaływanie krótkotermi-

nowe, odwracalne i pomijalne w skali jego wpływu na ogólny stan powietrza i klimatu miejskiego, w tym 

klimatu akustycznego.  
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6.3.2. Klimat akustyczny  

Obszar opracowania znajduje się w zasięgu oddziaływania ponadnormatywnego hałasu przenikającego 

do środowiska – hałasu komunikacyjnego (drogowego). W obszarze objętym projektem znajduje się zabu-

dowa o funkcji mieszkaniowej, która nie stanowi znaczącego źródła hałasu.  

6.3.3. Pola elektromagnetyczne 

Przez obszar planu przechodzi linia elektroenergetyczna średniego napięcia dla której ustalono strefę 

ochronną od linii elektroenergetycznej w której obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Ustala 

się zakaz lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w strefie ochronnej od linii elektroenerge-

tycznych wynoszącej 7,5m od osi linii.  

6.4. Ochrona różnorodności biologicznej  

Ochronę gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów regulują przepisy odrębne (ustawa z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej grzybów). W obszarze opracowania nie są zlokalizowane obszary objęte ww. ochroną 

prawną (niezinwentaryzowane), jednak nie można wykluczyć ich występowania.  

Nie ustala się negatywnego oddziaływania ustaleń projektu planu miejscowego, ponieważ w projekcie 

nie wprowadzono zmian ustaleń planistycznych, których realizacja mogłaby mieć negatywny wpływ na florę  

i faunę, a w konsekwencji na bioróżnorodność gminy Opoczno. Negatywne oddziaływanie na środowisko 

związane z przekształceniem terenów otwartych na cele budowlane stanowi konsekwencję ustaleń obowią-

zujących planów miejscowych, nie zaś analizowanego projektu.  

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w Polsce obowiązuje ochrona gatun-

kowa roślin, zwierząt i grzybów. Ochronę gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów regulują przepisy odrębne tj. 

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz rozporządzenia Ministra Środowiska: z dnia 6 

października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochro-

ny gatunkowej roślin oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.  

W obszarze objętym projektem nie wskazano stanowisk roślin, grzybów, zwierząt prawnie chronionych, 

ze względu na stopień przekształcenia terenów oraz położenie w strefie zabudowy wsi - prawdopodobień-

stwo ich wystąpienia jest niewielkie. 

6.5. Gospodarka środowiskiem gruntowo-wodnym  

Realizacja zabudowy wiąże się z ogólnym zmniejszaniem się powierzchni biologicznie czynnej na rzecz 

terenów utwardzonych w ogólnej strukturze miasta, co pośrednio wpływa na warunki infiltracji powierzch-

niowej i może częściowo skutkować zwiększeniem się spływu powierzchniowego. Jednocześnie na ostatecz-

ne warunki gruntowo-wodne terenów zabudowy będzie mieć wpływ przyjęta forma zagospodarowania dzia-

łek, w tym rozwiązania odprowadzania wód opadowych oraz lokalnej retencji wody. Prace budowlane są 

również związane z przekształcaniem profilu glebowego, zmianami fizyczno-chemicznymi gruntów prowa-

dzącymi do kształtowania się gleb typowo antropogenicznych terenów zabudowanych. Rozwój zainwesto-
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wania wpływa na zwiększenie zapotrzebowania na systemy infrastruktury technicznej, w tym gospodarki 

odpadami. Wraz ze wzrostem zainwestowania terenów będzie wzrastać ilość produkowanych w obszarze 

odpadów, wymagających odbioru i utylizacji. Wydolność systemu gospodarki odpadami gwarantuje zmniej-

szenie zagrożenia wynikającego z zanieczyszczenia środowiska, w tym terenów sąsiednich, odpadami komu-

nalnymi. Ze względu na znaczne przeznaczenie rolnicze oraz niewielki obszar w części zainwestowany znajdu-

jący się przy drodze wojewódzkiej, wielkość tych oddziaływań będzie niska lub pomijalnie niska w skali gmi-

ny, w związku z powyższym, charakter tych oddziaływań jest też trudny do określenia na etapie niniejszej 

prognozy oddziaływania na środowisko.  

Działalność budowlana zawsze jest związana z możliwością awarii sprzętu budowlanego, co powoduje 

ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi. Ryzyko wystąpienia awarii 

jest jednak niewielkie, a przy zachowaniu odpowiednich środków zapobiegawczych z praktycznego punktu 

widzenia, można je całkowicie wykluczyć.  

W obszarze analizy występują grunty rolnicze i zabudowane. Ustalenia planistyczne nie zmienią spo-

sobu użytkowania gleb, których charakter pozostanie antropogeniczny.  

6.6. Gospodarka zasobami wodnymi  

Obszar objęty planem miejscowym nie obejmuje terenów wód powierzchniowych. Realizacja ustaleń 

projektu planu będzie oddziaływać pozytywnie na jakość wód podziemnych. Projekt planu uwzględnia ogól-

ne zasady minimalizacji zagrożeń dla zasobów wodnych, poprzez ustalenie zasad funkcjonowania gospodarki 

wodno-ściekowej, w tym zasady zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.  

Podsumowując można stwierdzić, że ustalenia planu miejscowego będą oddziaływać pozytywnie na 

jakość zasobów wód podziemnych, w sposób bezpośredni, pośredni i skumulowany z innymi działaniami 

interesariuszy planu i innymi wskazaniami polityk sektorowych gminy, w horyzoncie długoterminowym, a 

oddziaływanie to będzie mieć charakter stały.  

6.7. Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego 

Projekt planu miejscowego nie dotyczy obiektów i obszarów zabytkowych objętych formami ochrony 

zabytków oraz innych obiektów zabytkowych, a także krajobrazów kulturowych wymagających działań w 

zakresie ochrony konserwatorskiej. Projekt zmiany planu miejscowego ujawnia stanowisko archeologiczne, 

będące zabytkiem archeologicznym oraz określa strefę ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicz-

nego. 

6.8. Ochrona i kształtowanie krajobrazu 

Oddziaływanie na krajobraz może być rozpatrywane jako wpływ na poszczególne komponenty krajo-

brazu, skutkujący całościowymi przeobrażeniami przestrzeni lub jako wpływ na wartości estetyczno-

widokowe danej jego części. Ze względu na niewielkie zmiany funkcjonalno-przestrzenne, brak ustaleń plani-

stycznych stwarzających ramy do realizacji obiektów znacząco odbiegających (funkcją lub gabarytami) od 

dotychczasowych realizacji architektoniczno-budowlanych w gminie, nie wskazuje się na znaczące zmiany 

krajobrazowe wynikające z realizacji założeń analizowanego dokumentu.  
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6.9. Warunki zdrowotne, stan bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona dóbr materialnych  

Realizacja ustaleń projektu planu miejscowego będzie oddziaływać pozytywnie na ludzi i ich zdrowie, 

nie przewiduje się oddziaływań negatywnych w horyzoncie długoterminowym, wynikających z realizacji usta-

leń planu.  

Na dobra materialne występujące w obszarze objętym planem składają się tereny dotychczas zainwe-

stowane i potencjalne tereny zainwestowania oraz tereny infrastruktury technicznej (istniejącej i przewidzia-

nej ustaleniami planu). Ustalenia analizowanego planu miejscowego będą pozytywnie oddziaływać na ww. 

dobra materialne – ustalenia zachowują wskazane dotychczasowym planem zagospodarowanie. Kształtowa-

nie przejrzystej struktury funkcjonalno-przestrzennej terenów zawsze stanowi pozytywne oddziaływanie 

ustaleń planistycznych, w tym na dobra materialne obszaru objętego jego ustaleniami.  

Podsumowując, można stwierdzić, że ustalenia planu miejscowego będą oddziaływać pozytywnie na 

dobra materialne, w sposób bezpośredni, pośredni i skumulowany z innymi działaniami samorządu w hory-

zoncie długoterminowym w sposób stały.  

Przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym  

Tereny objęte projektem są zlokalizowane poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, o któ-

rych mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz poza obszarami narażonymi na zalania i pod-

topienia. Ponadto w obszarze objętym zmianą nie zidentyfikowano innych zagrożeń naturalnych m.in. obsza-

rów osuwania się mas ziemnych.  

Przyjęta struktura funkcjonalno-przestrzenna oraz ustalenia szczegółowe dla terenów zabudowy za-

pewniają możliwość zagospodarowania terenów, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych i wykonawczych. 

Lokalizacja zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii  

Projekt planu miejscowego nie dotyczy zakładów zaliczanych do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia 

poważnych awarii ani zaliczanych do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, o któ-

rych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  

7. MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO  

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanych 

przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, 

sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. Specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje zlokalizowane 

blisko granic oraz te realizowane dalej i charakteryzujące się znaczącym zasięgiem oddziaływania. Obszar 

objęty projektem nie jest położony w obszarze przygranicznym a jego ustalenia nie tworzą ram dla skutków 

środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. Na etapie niniejszej prognozy 

nie wskazuje się na możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
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8. REKOMENDACJE DLA PROJEKTU  

8.1. Rozwiązania zapobiegawcze, ograniczające i kompensacyjne zawarte w projekcie  

W projekcie planu miejscowego uwzględniono ustalenia eliminujące i ograniczające potencjalne negatyw-

ne oddziaływanie na środowisko: 

 w zakresie ochrony wód podziemnych:  ustalenia dotyczące gospodarki wodno-ściekowej; 

 w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego oraz klimatu akustycznego: ustalenia dotyczące zaopatrzenia 

w ciepło. 

W niniejszej prognozie nie wskazuje się konieczności zawarcia innych ustaleń dotyczących ochrony przyro-

dy i środowiska, niż zawarte w analizowanym dokumencie. Analiza nie wykazała konieczności ustalenia działań 

kompensacyjnych w środowisku.  

8.2. Propozycje rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie  

Przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie do-

tyczy tylko terenów, na których w efekcie realizacji zapisów ustaleń dokumentu planistycznego wystąpi zna-

czące negatywne oddziaływanie, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz in-

tegralność tego obszaru. Prognoza nie wykazała możliwości wystąpienia znacząco negatywnych oddziaływań. 

Projekt nie wymaga określenia rozwiązań alternatywnych, zarówno w zakresie zmiany proponowanej funkcji 

zagospodarowania terenu, lokalizacji przebiegu urządzeń infrastruktury czy ustaleń zaproponowanych ogól-

nych i szczegółowych zawartych w projekcie, ze względu na fakt, iż zaproponowany podział wynika bezpo-

średnio z ukształtowanej już struktury funkcjonalno-przestrzennej. W związku z powyższym nie jest wyma-

gane przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem projektowanego dokumentu. Ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniają konieczność ochrony zasobów środowi-

ska. Dla analizowanego dokumentu proponowanie rozwiązań alternatywnych nie jest konieczne i uzasadnio-

ne.  

8.3. Wskazanie napotkanych trudności lub luk we współczesnej wiedzy 

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go, ze względu na planistyczny charakter ocenianego dokumentu, którego zadaniem jest określenie przezna-

czenie terenów oraz zasad ich zagospodarowania, w tym zabudowy (określenie ram dla możliwych przedsię-

wzięć, bez precyzowania jednoznacznych zamierzeń inwestycyjnych), ma z założenia charakter subiektywny. 

Ustalenia planu miejscowego mogą generować korzystne skutki środowiskowe, jak i oddziaływania nieko-

rzystne, co jest możliwe do określenia dopiero na etapie sprecyzowania konkretnych zamierzeń (etap reali-

zacji i użytkowania). Trudności stawia poziom ogólności określonej intensywności i wielkości zamierzeń in-

westycyjnych. Dobrane metody, jak i stopień szczegółowości informacji zawartych w prognozie jest uzależ-

niony od stanu współczesnych badań środowiska geograficznego. Luki we współczesnej wiedzy stanowią 

zazwyczaj braki szczegółowych analiz stanu i prognoz przekształceń poszczególnych komponentów środowi-

ska, m.in. rozwoju rzeźby, zmian warunków cieplnych i wodnych, dynamiki zmian roślinności i świata zwie-

rzęcego czy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń tj. hałasu czy związków chemicznych. Ze względu na nie-

wielki obszar objęty planem miejscowym, ustalone przeznaczenie terenów (niezwiązane ze znaczącymi czyn-
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nikami antropopresji na środowisko) oraz współczynniki urbanistyczne i gabaryty projektowanej zabudowy 

nie wskazuje się napotkanych trudności w przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko ustaleń 

projektu, luki we współczesnej wiedzy dotyczące stanu obszaru opracowania nie ograniczyły możliwości oce-

ny charakteru oraz skali i wielkości możliwych do wystąpienia oddziaływań.  

8.4. Propozycje metod analizy skutków realizacji projektu oraz częstotliwość jej przeprowadzania  

Po dokonaniu oceny projektowanego dokumentu, jego powiązań z innymi dokumentami oraz możli-

wych do wystąpienia oddziaływań realizacji jego ustaleń, nie proponuje się odrębnej analizy skutków realiza-

cji przedmiotowego projektu. Realizacja ustaleń projektu nie będzie generować negatywnych oddziaływań 

na środowisko w skali i wielkości wymagającej specjalistycznego monitoringu. Warunki monitoringu mogą 

zostać ustalone na etapie przygotowania dokumentacji realizacyjnych poszczególnych przedsięwzięć i będą 

zawierać zestaw odpowiednich wskaźników umożliwiających kontrolę realizacji zadań. Natomiast profesjo-

nalne monitoringi środowiska, prowadzone są przez odpowiednie jednostki: 

 Państwowy Monitoring Środowiska, będący jednolitym system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowi-

ska, wspomaga działania na rzecz ochrony środowiska, poprzez systematyczne informowanie organów 

administracji i społeczeństwa o jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości 

środowiska określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów. 

 W zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są jednostki administra-

cyjne i instytucje związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, a w zakresie ochrony przyrody Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Lasy Państwowe oraz jed-

nostki wspomagające, zatrudniające ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska (IMGW, RZGW). Moni-

toring środowiska prezentowany jest też corocznie w raportach WIOŚ.  

9. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społe-

czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na 

środowisko zawiera streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. Celem streszczenia sporządzo-

nego w języku niespecjalistycznym „jest zapewnienie ogółowi społeczeństwa oraz osobom odpowiedzialnym 

za podejmowanie decyzji dostępu do kluczowych kwestii i wniosków zawartych w sprawozdaniu dotyczącym 

środowiska (prognozie oddziaływania na środowisko) oraz łatwego ich zrozumienia”. Streszczenie powinno 

zwierać najistotniejsze informacje zawarte w poszczególnych rozdziałach / częściach prognozy.  

Plan miejscowy dotyczy obszaru określonego na załączniku graficznym do uchwały nr XXII/246/2020 Ra-

dy Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa Międzybórz. 

Celem sporządzenia analizowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest określe-

nie zasad zagospodarowania, w odniesieniu do struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy  zgodnie z dyspo-

zycją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno. 

Przeprowadzając analizę potencjalnie znaczących oddziaływań projektu na środowisko odniesiono się 

do poszczególnych komponentów środowiska (oraz jego właściwości), uwzględniając elementy środowiska 

przyrodniczego, jak i kulturowego (w tym na ludzi i ich zdrowie oraz na dobra materialne i zabytki). W ocenie 
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zostały uwzględnione rodzaje oddziaływania, w podziale na charakter (pozytywne, negatywne), relacje od-

działywania z elementem podlegającym oddziaływaniu (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane) 

oraz horyzont czasowy oddziaływania (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe, chwi-

lowe). Prognozowane oddziaływania wg przyjętych metod przedstawiono w ujęciu macierzowym w tzw. 

macierzy skudów środowiskowych, do wypełnienia której zastosowano znaki i kolorystykę. 

Po analizie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zidentyfikowano rodzaje 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wszystkie przedsięwzięcia charakteryzują się 

ograniczonym terytorialnie oddziaływaniem na środowisko – oddziaływanie mieści się w obszarze objętym 

ustaleniami, nie będzie wpływać na zagospodarowanie terenów sąsiednich.   

Analizowany projekt dotyczy terenów objętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Większość prognozowanych oddziaływań na środowisko jest konsekwencją zarówno stanu 

użytkowania terenów, jak i podjętych rozstrzygnięć planistycznych. Analiza potencjalnych oddziaływań na 

środowisko stanowi podsumowanie oddziaływań realizacji ustaleń planistycznych, które zostały już przewi-

dziane na wcześniejszych etapach planowania przestrzennego oraz nowych oddziaływań, które mogą się 

pojawić w związku ze zmianami obowiązujących wytycznych zagospodarowania przestrzennego. Realizacja 

ustaleń projektowanego dokumentu będzie skutkować wzrostem terenów budowlanych kosztem terenów 

biologicznie czynnych.  

Analiza wykazała, że realizacja ustaleń planu miejscowego nie przyczyni się do powstania nowych za-

grożeń dla środowiska – znaczących negatywnych oddziaływań. Realizacja ustaleń nie spowoduje znaczących 

ingerencji i przekształceń w środowisku naturalnym, nie wpłynie negatywnie na obszary chronione oraz na 

obiekty i obszary zabytkowe.  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje program racjonalnego wy-

korzystania powierzchni ziemi, zapewnia kompleksowe rozwiązania zabudowy, uwzględnia konieczność 

ochrony elementów środowiska, pozwala na zachowanie równowagi przyrodniczej i prawidłowych warun-

ków życia. Ustalenia planistyczne, z punktu widzenia środowiskowego, są poprawne i nie wymagają ustalenia 

rozwiązań alternatywnych do tych przyjętych w analizowanym dokumencie oraz uzupełnienia o dodatkowe 

działania ochronne, naprawcze lub rekompensacyjne.  
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10. MATERIAŁY WEJŚCIOWE  

 Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenie oddziaływania na środowisko, Generalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska; 

 NATURA 2000 w planowaniu przestrzennym - rola korytarzy ekologicznych, M. Kostowski, M. Pchatek, Ge-
neralna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2009;  

 Ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi. Informator dla administracji samorządowej, 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2011;  

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Łódzkiego, uchwała nr LV/679/18 Sejmiku Woje-

wództwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r.; 

 Postępowanie administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko, Zeszyty metodyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, nr 1, 
Warszawa 2009;  

 Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 
2014-2020, zatwierdzony uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 
„Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 
2015-2020;  

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, 12 grudnia 2014 r., Warszawa; 

 Różnorodność biologiczna w ocenie oddziaływania na środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;  
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno. 
 Informator PSH - Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy 

Instytut Badawczy, Warszawa 2017;  
 Zagadnienia proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowi-

ska, pod. red. T. Wilżaka, Warszawa 2013; 
 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia  

13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030; 

 Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim – raport wojewódzki za 2019 r., Główny In-
spektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu 
Środowiska w Łodzi, Łódź 2020;  

 Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2015 – AKPOŚK 2015, dokument 
zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 21 kwietnia 2016 r.;  

 Regionalizacja fizyczno-geograficzna Polski [w] Geografia regionalna Polski, Jerzy Kondracki, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2011;  

 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 - 2022 z uwzględ-
nieniem lat 2023 - 2028.. 

 Zagadnienia przyrodnicze w ocenach oddziaływania na środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowi-
ska, pod. red. T. Wilżaka, Warszawa 2014. 
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OŚWIADCZENIE 

DOTYCZY: PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODA-
ROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW W OBRĘBIE SOŁECTWA MIĘDZYBÓRZ 

Oświadczam, że jako autor niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko, posiadam odpowiednie 
wykształcenie i doświadczenie w sporządzaniu prognoz oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymogami 
art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 471, ze zm.).  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej, za złożenie fałszywego oświadczenia.   

Łódź, 18.03.2021 r. 
aktualizacja – 22.04.2021 r. 

 
mgr inż. arch. Łukasz Woźniak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


