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1. Wstęp
1.1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze ustaleń
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Borowo I
w gminie Koluszki.
Głównym celem prognozy jest określenie wpływu ustaleń projektu Planu na środowisko
przyrodnicze. W niniejszej prognozie zawarto ocenę skutków ustaleń projektu Planu,
wynikających z przyjętych rozwiązań oraz możliwości występowania zagrożeń i uciążliwości dla
środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi oraz wskazano metody zmniejszenia potencjalnych
uciążliwości.
Integralną częścią niniejszej prognozy jest rysunek prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzony na podstawie rysunku projektu Planu w skali 1 : 5 000.
1.2. Zakres opracowania
Zakres przedmiotowej prognozy oddziaływania na środowisko został uzgodniony z:
1) Państwowym
Powiatowym
Inspektorem
Sanitarnym
w
Łodzi
–
pismo
nr PSSE-ZNS-441/13/2011 z dnia 5 października 2011 r.;
2) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi – pismo nr WOOŚI.411.157.2011.KD.1 z dnia 17 października 2011 r.
Treść prognozy została opracowana zgodnie z wymaganiami art. 51 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).
1.3. Podstawa formalno-prawna opracowania
Podstawę prawną sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Borowo I w gminie
Koluszki stanowią:
1) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko;
2) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r.
nr 164 poz. 1587);
3) uchwała Nr XVII/73/2011 r. Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obręb Borowo I w gminie Koluszki;
4) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).
Przy opracowywaniu niniejszej prognozy, oprócz ww., uwzględniono obowiązujące akty
prawne w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania przestrzenią: ochrona środowiska,
ochrona przyrody:
1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
71);
2) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651
z późn. zm.);
3) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 909 z późn. zm);

3

4) ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.);
odpady:
5) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.);
6) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.);
gospodarka wodno-ściekowa:
7) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 469 z późn. zm.);
8) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800);
powietrze, hałas:
9) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);
10) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).
1.4. Obszar objęty opracowaniem
Projekt Planu obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 738 ha, położony w południowej
części gminy Koluszki. Od południa graniczy z gminą Brójce, od wschodu natomiast z gminą
Rokiciny.
Granice obszaru objętego Planem zostały określone w załączniku nr 1 do uchwały
Nr XVII/73/2011 r. Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb
Borowo I w gminie Koluszki. Obszar opracowania Planu miejscowego wyznaczają granice
obrębu geodezyjnego Borowo I.
1.5. Materiały źródłowe
Przy opracowaniu prognozy wykorzystano następujące materiały:
1) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 r.;
2) Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Koluszki, Geotechnika – Biuro Geologii i Sozologii, Łowicz 2004 r.;
3) Aktualizację opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Borowo I w gminie Koluszki,
INTEKPROJEKT Gabriel Ferliński (2015 r.);
4) Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016;
5) Polska 2025 - długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, 2000 r.;
6) Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012, Łódź, czerwiec 2012 r.;
7) Plan rozwoju lokalnego Gminy Koluszki na lata 2004 – 2013;
8) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego (2002 r.) oraz jego
Aktualizacja (2010 r);
9) Program ochrony środowiska dla Gminy Koluszki (lipiec 2004);
10) Program ochrony środowiska dla powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2004 – 2012;
11) Program ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012, Łódź, maj 2012 r.;
12) Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2011 r., Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Łodzi, Łódź, 2012 r.;
13) Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2014 r., Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Łódź, 2015 r.;
14) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koluszki,
Uchwała nr XLI/48/2006 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 23 października 2006 r.;
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15) Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Koluszki, Uchwała nr XLVIII/117/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 27 września
2010 r;
16) Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Koluszki, Uchwała nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 16 lutego 2015 r;
17) Woś A., 1999 r., Klimat Polski, Wyd. Naukowe PWN , Warszawa.
18) Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa;
19) Gminna Ewidencja Zabytków;
20) Uproszczony Plan Urządzania Lasu wsi Borowo I, 2003 r.;
21) „Koncepcja budowy grupowej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociągowej oraz instalacji światłowodowych połączeń telekomunikacyjnych
i oświetlenia ulic dla miejscowości Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałków Parcela
oraz Zielona Góra gmina Koluszki”, 2011 r;
22) przeprowadzoną inwentaryzację urbanistyczną – wizja zespołu w terenie;
23) przeprowadzoną inwentaryzację zieleni – wizja zespołu w terenie;
24) mapy sytuacyjno-wysokościowe;
25) mapy ewidencyjne gruntów;
26) ortofotomapy.

2.
2.1.

Informacje ogólne dot. projektowanego dokumentu
Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy

Dokonana ocena istniejącego stanu środowiska przyrodniczego obszaru oparta była na
metodach analitycznych i waloryzacyjnych dotyczących poszczególnych elementów środowiska.
W trakcie przygotowywania niniejszego opracowania wnikliwej analizie poddano dostępne
materiały kartograficzne, opracowania środowiskowe oraz dokumenty planistyczne dotyczące
obszaru objętego opracowaniem i jego otoczenia. Skonfrontowano je z danymi zebranymi
podczas inwentaryzacji urbanistycznej obszaru. Zebrane informacje posłużyły do określenia
stanu środowiska i jego funkcjonowania przy istniejącym zainwestowaniu oraz oceny zakresu
i charakteru przewidywanych zmian wskutek realizacji ustaleń planu.
Wyniki analiz przedstawiono w dwóch zasadniczych częściach merytorycznych - pierwszej
określającej uwarunkowania przyrodnicze wynikające z dotychczasowego zagospodarowania
badanego obszaru i drugiej odnoszącej się do zaproponowanych w projekcie planu ustaleń,
zawierającej m.in. opis przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko oraz analizę
rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczą
negatywnych oddziaływań.
2.2.
Informacje o zawartości i głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami
2.2.1. Informacje o zawartości i głównych celach projektowanego dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako akt prawa miejscowego, jest
podstawowym narzędziem kształtowania polityki przestrzennej Gminy.
Projekt planu został sporządzony zgodnie z wymaganiami i zakresem określonym w ustawie
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Celem sporządzenia planu jest określenie szczegółowych zasad i metod kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu w celu ochrony ładu przestrzennego oraz wartości
przyrodniczych i kulturowych obszaru z uwzględnieniem istniejącego i planowanego
zagospodarowania terenów sąsiednich.
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Ogólna charakterystyka ustaleń Planu
W projekcie Planu, który składa się z części tekstowej (projekt uchwały Rady Miejskiej
w Koluszkach) oraz graficznej (rysunek planu w skali 1:2 000), dla całego obszaru określono:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady realizacji celów publicznych;
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i intensywność zabudowy;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;
11) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy.
W planie nie wprowadzono ustaleń w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym
terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów
osuwania się mas ziemnych, ze względu na niewystępowanie ich w obszarze objętym Planem.
Cały obszar objęty Planem podzielony został na podstawowe typy terenów
o zróżnicowanym przeznaczeniu, dla których określono szczegółowe zasady zagospodarowania.
Wyznaczono tereny:
1) zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolem MR. Dopuszczono lokalizację obiektów
chowu i hodowli zwierząt o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP),
w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska, nie większej niż 15
oraz lokalizację funkcji usługowych, z wyjątkiem usług, których tereny lokalizacji podlegają
ochronie w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z wymogami
przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska. Na części terenów dopuszczono
zabudowę mieszkaniową lokalizowaną wyłącznie w budynkach mieszkalnych w pasie
terenu o głębokości 25,0 m od wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy.
Określono maksymalny stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki na
poziomie 0,3 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni
działki na poziomie 40%;
2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN. Dopuszczono
przeznaczenie terenu na usługi nieuciążliwe o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej
30% powierzchni użytkowej budynku i jednocześnie 100,0 m2. Określono maksymalny
stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki na poziomie 0,2 oraz minimalny
udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki na poziomie 70%;
3) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczone symbolem MNU. Określono
maksymalny stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki na poziomie 0,25
oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki na poziomie
40%;
4) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności, oznaczone symbolem
MNN. Dopuszczono przeznaczenie terenu na usługi nieuciążliwe o powierzchni użytkowej
nieprzekraczającej 30% powierzchni użytkowej budynku i jednocześnie 100,0 m2;
ograniczenie to nie dotyczy usług z zakresu opieki medycznej, oświaty, opieki nad
dziećmi do lat 3. Określono maksymalny stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni
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działki na poziomie 0,15 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
w powierzchni działki na poziomie 70%;
5) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach leśnych, oznaczone symbolem
MNL. Określono maksymalny stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki na
poziomie 0,15 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni
działki na poziomie 70%, przy czym obowiązuje zachowanie istniejącego drzewostanu
leśnego w granicach powierzchni biologicznie czynnej działki, jeśli taki na działce
występuje lub wprowadzenie zwartych nasadzeń o charakterze leśnym, na działkach
niezalesionych;
6) zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone symbolem ML. Określono maksymalny
stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki na poziomie 0,15 oraz minimalny
udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki na poziomie 70%;
7) zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U. Dopuszczono przeznaczenie terenu na
funkcje mieszkaniowe wyłącznie dla obsługi funkcji usługowych realizowane
w pomieszczeniach mieszkalnych w budynkach usługowych, przy czym powierzchnia
użytkowa pomieszczeń związanych z funkcją mieszkalną nie może przekraczać 50%
ogólnej powierzchni użytkowej budynku. Określono maksymalny stosunek powierzchni
zabudowy do powierzchni działki na poziomie 0,3 oraz minimalny udział powierzchni
biologicznie czynnej w powierzchni działki na poziomie 30%;
8) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług w zieleni, oznaczone symbolem MUZP.
Ograniczono możliwość realizacji usług do działalności związanej ze sportem i rekreacją,
opieką medyczną, oświatą, opieką nad dziećmi do lat 3, kulturą, rozrywką,
zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, ochroną i promocją regionalnej tradycji
i kultury, handlem, przy czym powierzchnia sprzedaży nie może przekraczać 100 m 2.
Określono maksymalny stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki na
poziomie 0,2 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni
działki na poziomie 70%, przy czym w 50% terenu powierzchni biologicznie czynnej
należy wprowadzić nasadzenia o charakterze parkowym;
9) sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US. Dopuszczono przeznaczenie terenu na
obiekty usług z zakresu turystyki, hotelarstwa, gastronomii, obiekty do utrzymania
zwierząt wykorzystywanych w celach rekreacyjnych, zbiorniki wodne. Dopuszczono
funkcje mieszkaniowe wyłącznie dla obsługi funkcji usługowych, przy czym powierzchnia
użytkowa pomieszczeń związanych z funkcją mieszkalną nie może przekraczać 25%
powierzchni użytkowej budynków na działce. Określono maksymalny stosunek
powierzchni zabudowy do powierzchni działki na poziomie 0,15 oraz minimalny udział
powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki na poziomie 70%, przy czym
powierzchnie pod boiskami i urządzeniami sportowymi mogą być wliczone w bilans
powierzchni biologicznie czynnej;
10) zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP. Dopuszczono przeznaczenie części
terenów na budynki, budowle i urządzenia służące rekreacji, zbiorniki wodne, a także
dojścia i dojazdy do działek budowlanych zlokalizowanych na sąsiadujących terenach.
W granicach terenu ustalono obowiązek urządzenia terenu jako zielonego o charakterze
parkowym, obowiązek pielęgnacji zieleni, obowiązek utrzymania drożności rowów
i cieków. Określono minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni
działki na poziomie 80%, zaś dla terenów, na których umożliwiono lokalizację budynków
m.in. maksymalny stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki na poziomie
0,05;
11) lasów i gruntów przeznaczonych na cele gospodarki leśnej, oznaczone symbolem ZL, dla
których ustalono prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w sposób
gwarantujący utrzymanie właściwych warunków ekologicznych i wartości użytkowej,
zgodnie z przepisami odrębnymi. Dopuszczono realizację obiektów budowlanych,
możliwych do realizacji na gruntach leśnych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych
dotyczących gospodarki leśnej;
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12) rolnicze do zalesienia, oznaczone symbolem RZL, na których ustalono zachowanie
rolniczego sposobu użytkowania terenu do czasu realizacji zalesienia. Po zrealizowaniu
zalesienia obowiązują wymogi ustalone dla terenów lasów. Dopuszczono przeznaczenie
terenu na zbiorniki wodne;
13) rolnicze przeznaczone na cele gospodarki leśnej, oznaczone symbolem ZLR, na których
ustalono zachowanie rolniczego sposobu użytkowania terenu do czasu realizacji
zalesienia. Po zrealizowaniu zalesienia obowiązują wymogi ustalone dla terenów zieleni
leśnych. Jako tereny rolnicze przeznaczone na cele gospodarki leśnej wskazano tereny
ujęte w Uproszczonym planie urządzenia lasu wsi Borowo I jako lasy, które w ewidencji
gruntów nie są wskazane są jako Ls. Po zrealizowaniu zalesienia obowiązują wymogi
ustalone dla terenów lasów;
14) rolnicze, oznaczone symbolem R. Dla części terenów dopuszczono przeznaczenie na
zabudowę zagrodową, zabudowę służącą wyłącznie produkcji i obsłudze produkcji
rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, zabudowę zagrodową, z wyłączeniem
obiektów chowu lub hodowli zwierząt, zbiorniki wodne, zalesienia na terenach gruntów
ornych IV – VI klasy bonitacyjnej, na terenach działek przylegających bezpośrednio do
działek przeznaczonych na lasy (ZL) lub tereny rolnicze wskazane do zalesienia (RZL).
Realizację nowej zabudowy zagrodowej dopuszczono przy spełnieniu warunków, m.in.
maksymalny stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki na poziomie 0,4 oraz
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki na poziomie
30%;
15) łąk i pastwisk, oznaczony symbolem PS. Dopuszczono przeznaczenie terenu na wody
powierzchniowe. Ustalono zachowanie rolniczego użytkowania terenu, zakazano
realizacji budynków;
16) wód powierzchniowych, oznaczone symbolem WS, dla którego m.in. ustalono możliwość
lokalizacji obiektów i urządzeń związanych z gospodarka wodną, zakazano grodzenia
terenu. Dopuszczono przeznaczenie terenu na łąki i pastwiska;
17) infrastruktury technicznej - kanalizacja, oznaczony symbolem I-K, dla którego określono
maksymalny stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki na poziomie 0,5 oraz
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki na poziomie
30%;
18) infrastruktury technicznej - wodociągi, oznaczony symbolem I-W, dla którego określono
maksymalny stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki na poziomie 0,1 oraz
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki na poziomie
40%. W granicach terenu obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu związane ze strefą ochrony bezpośredniej ujęcia wody;
19) dróg publicznych:
a) drogi zbiorczej, oznaczone symbolem KDZ,
b) dróg lokalnych, oznaczone symbolem KDL,
c) dróg dojazdowych, oznaczone symbolem KDD;
20) dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW.
Ustalenia z zakresu ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
W projekcie Planu zawarte zostały następujące ustalenia:
1) zakaz realizacji zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej, określonych w przepisach odrębnych;
2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem przedsięwzięć z zakresu komunikacji
oraz sieci infrastruktury technicznej;
3) zakaz lokalizacji obiektów i usług, których funkcjonowanie może być źródłem uciążliwości,
wykraczających poza granice terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny;
4) warunki w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z ustaleniami zawartymi w §19 pkt 9;
5) obowiązek ochrony przed hałasem dla istniejącej i projektowanej zabudowy oraz
zapewnienia właściwego standardu akustycznego na terenach podlegających ochronie
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akustycznej zgodnie z wymogami przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska;
w zakresie ochrony przed hałasem wskazuje się rodzaj terenu, do którego w zakresie
dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku należą poszczególne tereny wyznaczone
w planie, podlegające ochronie akustycznej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla
poszczególnych terenów;
6) wprowadza się ograniczenia w zakresie intensywności wykorzystania terenu zgodnie
z ustaleniami zawartymi w ustaleniach szczegółowych;
7) zachowanie istniejącego ukształtowania terenu; dopuszcza się dokonanie niwelacji terenu
nie powodującej wyniesienia terenu w stosunku do powierzchni rodzimego gruntu
o więcej niż 0,8 m;
8) zachowanie istniejącej sieci rowów, z możliwością ich przebudowy, w celu zapewnienia
właściwych warunków odbioru i przepływu wód powierzchniowych;
9) w granicach terenów zmeliorowanych obowiązuje:
- dla terenów przeznaczonych pod zalesienia zapewnienie swobodnego odpływu wód
drenażowych z pozostałych terenów, na których funkcjonują urządzenia melioracyjne,
- dla terenów rolniczych w przypadku zmiany sposobu użytkowania terenów, na których
występują urządzenia melioracyjne, należy urządzenia te przebudować w sposób
umożliwiający prawidłowe ich funkcjonowanie;
10) zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych
w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu;
11) wyznacza się strefy zieleni, w związku z przebiegiem rowów i lokalnych obniżeń
terenowych, w granicach terenów przeznaczonych pod zabudowę, w granicach których
ustala się:
a) obowiązek urządzenia terenu jako zielonego, z możliwością lokalizacji zbiorników
wodnych,
b) zakaz realizacji budynków,
c) zapewnienie swobodnego przepływu wód powierzchniowych;
12) dopuszcza się dokonanie przebudowy rowu; wymogi, o których mowa w pkt 11, stosuje
się odpowiednio do przebudowanego rowu;
13) zachowanie funkcji ochronnych lasów ochronnych i prowadzenie gospodarki leśnej
zgodnie z wymogami przepisów odrębnych o lasach;
14) realizację obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z warunkami §19 pkt 16 lit.
c;
15) ochronę
środowiska
gruntowo-wodnego
poprzez
prowadzenie
gospodarki
wodno-ściekowej zgodnie z ustaleniami dotyczącymi odprowadzania ścieków;
16) respektowanie wymogów ochronnych ujęcia wód podziemnych, ustalonych na podstawie
przepisów odrębnych z zakresu gospodarki wodami, w granicach strefy ochrony
bezpośredniej ujęcia wody, oznaczonej na rysunku planu; wymogi ochronne ujęć wód
podziemnych nie stanowią ustaleń planu.
Ustalenia z zakresu infrastruktury technicznej.
W projekcie Planu zawarte zostały następujące ustalenia:
1) zaopatrzenie wszystkich terenów przeznaczonych w planie na cele zabudowy w media
infrastruktury technicznej poprzez zbiorowe systemy uzbrojenia: sieć wodociągową, sieć
kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia, sieci
teletechniczne oraz rozwiązania indywidualne w zakresie odprowadzania wód opadowych
i roztopowych;
2) w stosunku do istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów
dopuszcza się ich zachowanie z możliwością rozbudowy i przebudowy;
3) lokalizację:
a) magistrali wodociągowych wyłącznie w granicach strefy bezpieczeństwa magistrali
wodociągowych, o której mowa §20 ust. 1 pkt 1, oznaczonej na rysunku planu,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

b) napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu 15 kV wyłącznie w granicach
pasa technologicznego napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV, o której
mowa §20 ust. 1 pkt 3, oznaczonej na rysunku planu,
c) napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu 400 kV wyłącznie w granicach
pasa technologicznego napowietrznych linii elektroenergetycznych 400 kV, o której
mowa §20 ust. 1 pkt 3, oznaczonej na rysunku planu,
d) rurociągów naftowych wyłącznie w granicach strefy bezpieczeństwa rurociągu
naftowego, o której mowa §20 ust. 1 pkt 5, oznaczonej na rysunku planu;
lokalizację nowych urządzeń liniowych nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów,
innych niż wymienione w pkt 3, w liniach rozgraniczających dróg przy zachowaniu
wzajemnych normatywnych odległości, stosownie do przepisów odrębnych; wymogu nie
stosuje się do przyłączy;
w przypadku braku możliwości lokalizacji w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się
lokalizację urządzeń liniowych nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów w pasie
pomiędzy linią rozgraniczającą drogi i linią zabudowy;
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z racjonalności technicznoekonomicznej przyjmowanych rozwiązań, dopuszcza się lokalizowanie obiektów i sieci
infrastruktury technicznej, innych niż sieci gazowe oraz sieci infrastruktury technicznej
wymienione w pkt 3, na terenach innych niż wymienione w pkt 4 i 5 pod warunkiem, że ich
lokalizacja nie będzie w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu, nie będzie
powodowała istotnego ograniczenia w możliwości korzystania z terenu zgodnie
z przeznaczeniem określonym w planie;
zachowanie ograniczeń w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenów bezpośrednio
przyległych do istniejących, utrzymywanych, rozbudowywanych i przebudowywanych
sieci infrastruktury technicznej, określonych w przepisach szczegółowych, normach
i zasadach ustalonych przez zarządców sieci;
w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) zachowanie istniejącego ujęcia wody, z możliwością rozbudowy,
b) respektowanie wymogów ochronnych określonych dla ustanowionej, na podstawie
przepisów odrębnych z zakresu gospodarowania wodami, strefy ochrony
bezpośredniej ujęcia, oznaczonej na rysunku planu,
c) rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w układach pierścieniowych,
d) zaopatrzenie w wodę na cele bytowe, gospodarcze i przeciwpożarowe z sieci
wodociągowej,
e) parametry sieci powinny zapewniać możliwość jej wykorzystania dla celów
przeciwpożarowych i możliwość zaopatrzenia w wodę w sytuacjach kryzysowych,
f) na sieci należy zlokalizować hydranty przeciwpożarowe,
g) dla ochrony magistrali wodociągowych, oznaczonych na rysunku planu, ograniczenia
w zakresie zagospodarowania terenów i prowadzenia prac ziemnych zgodnie
z ustaleniami §20 ust. 1 pkt 1,
h) minimalną średnicę rur sieci wodociągowej: 80 mm;
w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych:
a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i grawitacyjnociśnieniowym,
b) budowę oczyszczalni ścieków na terenie infrastruktury technicznej – kanalizacji,
oznaczonym symbolem 1I-K,
c) odprowadzanie ścieków komunalnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i ich
oczyszczanie w oczyszczalni ścieków, o ile w ustaleniach szczegółowych nie ustalono
inaczej; po oczyszczeniu odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
d) do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej obowiązuje odprowadzanie ścieków do
szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub indywidualnych
oczyszczalni ścieków,
e) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód lub do ziemi,
f) minimalną średnicę rur sieci kanalizacji: 200 mm;
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10) w zakresie gospodarki odpadami urządzenie nawierzchni miejsc na pojemniki służące
do czasowego gromadzenia odpadów stałych na terenie działki budowlanej w sposób
uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do ziemi;
11) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg do rowów
przydrożnych i zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych,
b) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów przeznaczonych pod
zabudowę na teren własnej działki,
c) obowiązuje zagospodarowania możliwie jak największej ilości wód w granicach
własnej działki w sposób niezakłócający stosunków wodnych na działkach
sąsiednich;
12) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) zasilanie odbiorców w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia,
b) rozbudowę sieci niskiego i średniego napięcia w postaci: stacji transformatorowych,
linii kablowych, oświetlenia ulic, z zastrzeżeniem lit. c,
c) lokalizację nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia
dopuszcza się wyłącznie w granicach pasów technologicznych napowietrznych linii
elektroenergetycznych, oznaczonych na rysunku planu, z zachowaniem odległości od
osi linii o których mowa w §20 ust. 1 pkt 3,
d) lokalizowanie nowych stacji transformatorowych, w zależności od potrzeb, poza
liniami rozgraniczającymi ulic, na wydzielonych działkach z bezpośrednim dojazdem
od drogi publicznej, o wymiarach nie mniejszych niż:
− dla stacji wnętrzowych - 6 m x 5 m,
− dla stacji słupowych – 3 m x 2 m,
e) powiązanie sieci z układem zewnętrznym poprzez linie elektroenergetyczne
oznaczone na rysunku planu oraz linie elektroenergetyczne z nimi powiązane,
f) możliwość wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii lub
w urządzeniach kogeneracyjnych,
g) lokalizację oświetlenia ulicznego, w zależności od potrzeb, w liniach rozgraniczających
ulic;
13) w zakresie zaopatrzenia w ciepło zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej
wody użytkowej z indywidualnych lub lokalnych, źródeł ciepła z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii, energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego lekkiego oraz
niskoemisyjnych źródeł ciepła, wykorzystujących paliwa takie jak: gaz, ekogroszek, olej
opałowy, pelety, drewno, posiadających certyfikat
na „znak bezpieczeństwa
ekologicznego”;
14) w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii:
a) możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla realizacji zaopatrzenia
w energię elektryczną i ciepło,
b) zakaz stosowania urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii
o mocy przekraczającej 100kW;
15) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) możliwość budowy sieci gazowej,
b) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz ze zbiorników podziemnych zlokalizowanych
w granicach działek lub butli,
c) linia ogrodzeń musi przebiegać minimum 0,5 m od gazociągu;
16) w zakresie telekomunikacji:
a) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji w oparciu o istniejącą i projektowaną
infrastrukturę telekomunikacyjną przewodową i bezprzewodową,
b) rozbudowę istniejących sieci w systemie kablowym,
c) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami
1MN-19MN, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczonych
symbolami 1MNU-26MNU, terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej
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intensywności, oznaczonych symbolami 1MNN–59MNN, terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach leśnych, oznaczonych symbolami
1-20MNL oraz terenach zabudowy zagrodowej, oznaczonych symbolami 1MR–7MR,
dopuszcza się lokalizację wyłącznie urządzeń o nieznacznym oddziaływaniu
w rozumieniu
przepisów
odrębnych
z zakresu
rozwoju
usług
i
sieci
telekomunikacyjnych,
d) rozwój sieci bezprzewodowego dostępu do Internetu (hotspot).
Ze względu na przebiegające przez teren objęty sporządzeniem Planu ponadlokalne sieci
infrastruktury technicznej:
1) wyznacza się strefę bezpieczeństwa od magistrali wodociągowej w odległości 8,0 m od
skraju przewodu magistrali wodociągowych na każdą stronę, w której obowiązuje:
a) zakaz lokalizacji budynków, zbiorników na nieczystości ciekłe, przydomowych
oczyszczalni ścieków i stawów oraz zagospodarowania terenu zielenią wysoką,
b) obowiązek prowadzenia prac ziemnych związanych z lokalizacją urządzeń
infrastruktury technicznej w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ich
funkcjonowania;
2) obowiązuje lokalizacja obiektów i urządzeń oraz prowadzenia prac ziemnych w odległości
do 3,0 m od skraju przewodu wodociągowego i 5,0 m od skraju przewodu
kanalizacyjnego w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ich funkcjonowania;
3) wyznacza się pasy technologiczne napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV
o szerokości po 7,5 m w obie strony od osi linii oraz pasy technologiczne napowietrznych
linii elektroenergetycznych 400kV o szerokości po 30,0 m w obie strony od osi linii,
w których:
a) obowiązują szczególne warunki prowadzenia prac budowlanych zgodnie z wymogami
przepisów odrębnych z zakresu budownictwa,
b) zakazuje się lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
c) zakazuje się zagospodarowania terenu zielenią wysoką;
4) zakazuje się tworzenia hałd, nasypów oraz zagospodarowania roślinnością wysoką pod
linią i w odległości 7 m dla linii 400 kV, od rzutu poziomego skrajnego przewodu
fazowego;
5) wyznacza się strefę bezpieczeństwa rurociągu naftowego o szerokości od 12,0 m do
14,1 m, zlokalizowaną w odległości nie mniejszej niż 6,0 m od osi rurociągu, w której
wyklucza się składowanie materiałów łatwopalnych i wznoszenia budynków, obiektów
małej architektury oraz budowli, z wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej, dróg, a także
ogrodzeń; wszelkie inwestycje liniowe, podziemne i nadziemne przechodzące przez strefę
bezpieczeństwa oraz roboty z nimi związane muszą być prowadzone zgodnie
z wymogami przepisów odrębnych z zakresu budownictwa, w szczególności z zakresu
rurociągów przesyłowych dalekosiężnych;
6) wyznacza się granice strefy zakazu lokalizacji budynków w sąsiedztwie rurociągu
naftowego, oznaczoną na rysunku planu, w granicach której ustala się zakaz realizacji
budynków;
7) zakazuje się zagospodarowania terenu zielenią w odległości do 5,0 m od osi rurociągów
naftowych i towarzyszącego im kabla światłowodowego.
Ustalenia z zakresu komunikacji.
W projekcie Planu zawarte zostały następujące ustalenia:
1) powiązanie obszaru z układem komunikacji drogowej ponadlokalnej poprzez drogę
zbiorczą, oznaczoną symbolem 1KDZ oraz drogi lokalne, oznaczone symbolami 1-2KDL;
2) dla obsługi obszaru objętego planem i wchodzących w jego skład terenów wyznacza się
tereny:
a) dróg publicznych:
 drogi zbiorczej, oznaczony symbolem 1KDZ,
 dróg lokalnych, oznaczone symbolami 1KDL-2KDL,
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3)
4)

5)

6)

 dróg dojazdowych, oznaczone symbolami 1KDD-56KDD,
b) dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 1KDW-46KDW;
parametry techniczne dróg, warunki ich dostępności komunikacyjnej oraz warunki obsługi
komunikacyjnej terenów zgodnie z ustaleniami zawartymi w ustaleniach szczegółowych;
miejsca parkingowe dla samochodów osobowych należy urządzić w formie
niezadaszonych miejsc postojowych, wiat lub zamkniętych garaży w granicach działek
i terenów w ilości i na warunkach określonych dla poszczególnych terenów w przepisach
szczegółowych;
obowiązek urządzenia stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową w ilości nie mniejszej niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczanych
na drogach publicznych, strefach zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami
przepisów odrębnych z zakresu dróg publicznych;
na każde 3 miejsca postojowe dla samochodów osobowych należy przewidzieć 1 miejsce
dla rowerów.

Ustalenia z zakresu zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury
współczesnej:
1) obejmuje się ochroną ustaleniami planu obiekty i obszary zabytkowe:
a) dawny cmentarz ewangelicki,
b) budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. Długiej 43, dz. nr ewid. 154/3,
c) stanowiska archeologiczne, oznaczone na rysunku planu, w granicach wyznaczonych
na rysunku planu strefy ochrony stanowiska archeologicznego:
1) AZP 68-54/26 Borowa, stanowisko nr 16,
2) AZP 68-54/27 Borowa, stanowisko nr 17;
2) dla ochrony obszaru zabytkowego, o którym mowa w pkt 1 lit. a, ustala się:
a) obowiązek uporządkowania z możliwością zagospodarowania o charakterze
parkowym,
b) zachowanie i konserwację pozostałości sztuki sepulkralnej,
c) zachowanie zabytkowego drzewostanu; dopuszcza się wyłącznie wycinkę wynikającą
ze złego stanu zdrowotnego drzewa stwarzającego zagrożenia życia i zdrowia ludzi,
d) dopuszcza się lokalizację obiektów upamiętniających historię miejsca;
3) dla ochrony obiektu zabytkowego, o którym mowa w pkt 1 lit. b, ustala się:
a) zachowanie formy budynku, układu i wielkości otworów w obrębie elewacji, rodzaju
i historycznego podziału okien (okiennice), historycznej stolarki drewnianej,
b) zastosowanie drewna jako materiału elewacyjnego, zastosowanie pokrycia strzechą,
blacha płaską w arkuszach lub z papy,
c) dopuszcza się możliwość rozbudowy z zachowaniem wymogów lit. a;
4) na obszarze stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu, przy realizacji
robót ziemnych lub dokonywaniu zmiany charakteru dotychczasowej działalności
obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) dla ochrony stanowisk archeologicznych, o których mowa w pkt 1 lit. c, wyznacza się
strefy ochrony archeologicznej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; w granicach
strefy ochrony archeologicznej w przypadku realizacji robót ziemnych lub dokonywaniu
zmiany dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu
nakazuje się przeprowadzenie nadzoru archeologicznego; wydanie pozwolenia na
prowadzenie nadzoru archeologicznego regulują przepisy odrębne z zakresu ochrony
zabytków;
6) działania w stosunku do obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków: obiektów
o których mowa w pkt 1 lit. a, b oraz lit. c tiret pierwsze – zgodnie z wymogami przepisów
odrębnych z zakresu prawa budowlanego;
7) wymogów w zakresie zasad ochrony dóbr kultury współczesnej nie ustala się ze względu
na nie występowanie ich w obszarze.
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2.2.2. Powiązania z innymi dokumentami
Ustalenia projektu Planu są zgodne z założeniami przyjętymi w obowiązującym Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koluszki (uchwała
Nr LXI/48/2006 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 października 2006 r. z późn. zm.). Obszar
objęty sporządzeniem Planu zlokalizowany jest w części zachodniej Gminy – w Studium
wskazanej jako obszar wielofunkcyjny z dominującymi funkcjami rolnymi i przyrodniczymi z silnie
rozwijającą się funkcją rekreacyjną i mieszkaniową. Planowany jest dalszy rozwój funkcji
mieszkalnych i rekreacyjnych oraz ochrona gruntów rolnych wartościowych dla produkcji rolnej.
Określone w projekcie Planu zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
zasady ochrony przed zagrożeniami, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr
kultury współczesnej oraz zasady modernizacji, przebudowy, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej pozostają w zgodzie z określonymi w Studium celami polityki
zagospodarowania przestrzennego Gminy w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów.
W Planie ochroną przed zabudową objęte zostały łąki i pastwiska oraz lasy. Dla lasów
dopuszczono jedynie realizację zabudowy możliwej do realizacji na gruntach leśnych zgodnie
z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarki leśnej.
Zaproponowane w projekcie Planu rozwiązania nie naruszają ustaleń Studium. Tereny
położone w obrębie Borowo I wskazano w Studium jako tereny zabudowy zagrodowej,
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (wzdłuż dróg) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, letniskowej i usług. W Planie wskazano parametry i wskaźniki zabudowy
w granicach wartości postulowanych w Studium dla poszczególnych rodzajów przeznaczenia
terenu.
Na podstawie oceny i waloryzacji warunków ekofizjograficznych dla potrzeb
zagospodarowania przestrzennego, dokonanej w ramach opracowania ekofizjograficznego i jego
aktualizacji, w granicach opisywanego obszaru wydzielone zostały tereny o różnej przydatności
dla potrzeb prowadzenia gospodarki przestrzennej. Przeważająca część obszaru została
zaklasyfikowana do „terenów o dobrej przydatności dla potrzeb gospodarki przestrzennej
z ograniczeniami wynikającymi z przeciętnych warunków gruntowo-wodnych”. Obszary wzdłuż
zachodniej granicy obrębu ewidencyjnego oraz w jego południowo-wschodniej części,
przylegające do kompleksów leśnych uznano za „tereny o ograniczonej przydatności dla potrzeb
gospodarki przestrzennej z ograniczeniami wynikającymi z lokalizacji w sąsiedztwie terenów
leśnych, predysponowanych do utrzymania i rozwoju funkcji przyrodniczych”. Obszar na
południowo-zachodnim skraju obszaru objętego analizą, ze względu na sąsiedztwo rzeki został
uznany za „teren o nieprzydatny dla gospodarki przestrzennej ze względu na trwale wysoki
poziom wód gruntowych”.
Zaproponowane w projekcie planu rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne pozostają
w zgodności z określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym predyspozycjami terenów
w zakresie ich zagospodarowania. Wskazane w opracowaniu ekofizjograficznym ograniczenia
zagospodarowania na terenach o przeciętnych warunkach gruntowo-wodnych oraz w sąsiedztwie
terenów leśnych nie przesądzają o braku możliwości realizacji zainwestowania. Określają
konieczność podporządkowania zagospodarowania tych terenów celom prawidłowego
funkcjonowania środowiska. Dla terenów, na których możliwa jest lokalizacja zabudowy, ze
względu na przeciętne warunki gruntowo-wodne zakazano realizacji pomieszczeń, w których
poziom podłogi znajduje się w całości poniżej poziomu terenu. Tereny o trwale wysokim poziomie
wód gruntowych chronione są przed zabudową – przeznaczone zostały w Planie na tereny łąk
i pastwisk.
Ustalenia projektu Planu respektują wymogi
i szczegółowych z zakresu ochrony środowiska.
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określone

w przepisach

ogólnych

W projekcie Planu m.in.:
1) wyznaczono tereny podlegające ochronie akustycznej na podstawie przepisów
odrębnych;
2) określono parametry stref bezpieczeństwa od napowietrznych linii energetycznych oraz
zasady ich zagospodarowania w strefie 7,5 m od osi linii 15 kV oraz 30,0 m od osi linii
400 kV;
3) określono parametry stref bezpieczeństwa od rurociągu naftowego oraz zasady ich
zagospodarowania w strefie o szerokości od 12,0 m do 14,1 m, zlokalizowaną
w odległości nie mniejszej niż 6,0 m od osi rurociągu Ø 273;
4) w zakresie ochrony wód i gleby przed zanieczyszczeniami wprowadzono zakaz
odprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód lub do ziemi;
5) nakazano zachowanie funkcji ochronnych lasów i prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie
z wymogami przepisów odrębnych o lasach;
6) ustalono zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła z obowiązkiem stosowania
technologii i paliw ekologicznych oraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
7) ustalono obowiązek urządzenia nawierzchni miejsc na pojemniki służące do czasowego
gromadzenia odpadów stałych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się
zanieczyszczeń do ziemi;
8) określono udział procentowy maksymalnej powierzchni zabudowy oraz minimalnej
powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki, wymagany do
zachowania;
9) określono parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym: linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
10) nakazano respektowanie wymogów ochronnych ujęcia wód podziemnych, ustalonych na
podstawie przepisów odrębnych dotyczących gospodarki wodami, w granicach strefy
ochrony bezpośredniej ujęcia wody.
Projekt Planu nie określa granic terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych, ze względu na ich brak w obszarze objętym sporządzeniem Planu.

3.
3.1.

Istniejący stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego – analiza i ocena
Istniejący stan środowiska

Położenie geograficzne
Obszar objęty opracowaniem obejmuje obręb geodezyjny Borowo I, położony w południowo –
zachodniej części gminy Koluszki. Gmina Koluszki położona jest w centrum województwa
łódzkiego, w odległości około 20 km na wschód od Łodzi.
Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną J. Kondrackiego obszar objęty opracowaniem
położony jest na Nizinie Środkowopolskiej, w obrębie makroregionu zwanego Wzniesieniami
Południowomazowieckimi. Północno-zachodnią część tych wzniesień tworzy mezoregion
Wzniesień Łódzkich, w którego południowo-środkowej części znajduje się gmina Koluszki.
W kierunku południowym wzniesienia przechodzą w mezoregion Równiny Piotrkowskiej.
Budowa geologiczna
Obszar objęty sporządzeniem Planu położony jest w południowo-zachodniej części Wału
Kujawsko – Pomorskiego, w obszarze antyklinorium gielniowsko-rawskiego, na wschód od
brachyantykliny Gałkówka.
Najstarszymi utworami, stwierdzonymi w wierceniach, w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Planu, są osady jurajskie, wykształcone w facji węglanowej oraz ilasto-marglisto-łupkowej.
Miąższość utworów jurajskich jest znaczna – nawiercono jedynie ich partię stropową. Osady
trzeciorzędu występują płatowo, najczęściej w zagłębieniach utworów jurajskich. Spotykane są
na głębokości ponad 80 m. Wykształcone są w postaci piasków szaropopielatych.
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Podstawowe znaczenie w budowie geologicznej obszaru odgrywają utwory czwartorzędowe,
powszechnie występujące na jej terenie. Pokrywają bezpośrednio utwory mezozoiku, a czasem
płaty trzeciorzędu. Osady czwartorzędowe, mające zróżnicowane wykształcenie, reprezentują
gliny, gliny zwałowe, piaski różnej frakcji występujące w kilku warstwach. Miąższość utworów
czwartorzędowych osiąga ponad 60 m.
W dolinie rzecznej i zagłębieniach terenu występują utwory holoceńskie. Są to utwory
aluwialne oraz piaski rzeczne z materiałem organicznym, nasycone płytko zalegającą wodą.
W obszarze objętym sporządzeniem Planu nie występują obszary naturalnych zagrożeń
geologicznych, w tym zagrożeń osuwania się mas ziemnych/skalnych.
W obszarze objętym sporządzeniem Planu, ze względu na zachodzące w plejstocenie silne
procesy akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej, można spodziewać się występowania
niewielkich powierzchniowo i zasobowo złóż kruszyw naturalnych. W Obszarze nie występują
udokumentowano złoża kopalin.
Rzeźba terenu
Obszar objęty sporządzeniem Planu leży w tzw. obszarze staroglacjalnym, nie objętym
ostatnim zlodowaceniem. Formy polodowcowe zostały silnie przekształcone w wyniku procesów
denudacyjnych i są już mało wyraziste. Zachodnia część obrębu Borowo I stanowi płat falistej
wysoczyzny polodowcowej. Część wschodnia położona jest u podnóża wysoczyzny w strefie jej
przejścia w obszar równiny sandrowej, rozciętej w granicach obrębu na dwie części płytką doliną
erozyjną. Teren najwyżej wznosi się w części północno-wschodniej, gdzie osiąga wysokość około
220,0 m n.p.m. Opada łagodnie w kierunku południowo-zachodnim w kierunku osi doliny
erozyjnej, najniżej położone są tereny w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Miazgi – 200 m n.p.m.
Spadki terenu w przeważającej części nie przekraczają 0,5%.
Warunki wodne
Obszar objęty sporządzeniem Planu znajduje się w Zlewni Pilicy, w obrębie zlewni III-go
rzędu – zlewni Miazgi. Wzdłuż południowo-zachodniej granicy obrębu przepływa rzeka Miazga.
Lokalne obniżenia wykorzystywane są przez bezimienne cieki. W granicach obszaru objętego
sporządzeniem Planu, rzeka Miazga nie stwarza zagrożenia powodziowego, wobec tego, tereny
w jej sąsiedztwie nie są zagrożone powodzią.
Niewielka część obszaru objętego sporządzeniem Planu zmeliorowana jest urządzeniami
melioracji wodnych szczegółowych. Obszar objęty siecią drenarską zajmuje powierzchnię jedynie
około 14 ha. Pozostałe tereny zmeliorowane zostały siecią rowów melioracyjnych. Największy
z nich przepływa z kierunku północno-wschodniego w kierunku południowo-zachodnim, zasila
rzekę Miazgę.
W obszarze gminy Koluszki stwierdzono występowanie dwóch użytkowych poziomów
wodonośnych wiążących się z dwoma piętrami wodonośnymi: jurajskim i czwartorzędowym.
Poziom jurajski zlokalizowany jest w obrębie Gminy na głębokości od 71,0 m ppt do 97,0 m
ppt. Wody tego poziomu zaliczane są do wód głębinowych i szczelinowo-krasowych, występują
w wapieniach jury górnej. Wody tego poziomu są dobrze izolowane. Na terenie obrębu Borowo I
wody piętra jurajskiego nie są ujmowane do eksploatacji.
W utworach czwartorzędowych występują dwa poziomy wodonośne:
1) poziom nadmorenowy – stanowiący I poziom wodonośny czwartorzędu. Występuje on
najczęściej w obniżeniach stropu glin morenowych a jego szersze rozprzestrzenienie
związane jest z dolinami cieków powierzchniowych lub obniżeniami terenowymi. Cechuje
się zwierciadłem swobodnym;
2) poziom międzymorenowy – stanowiący II poziom wodonośny czwartorzędu. Ma on
charakter pierwszego i głównego poziomu użytkowego na terenie Gminy, występuje we
wszystkich ujęciach wód podziemnych w Gminie. Poziom ten tworzą wody wgłębne,
porowe. Jest to poziom o zwierciadle swobodnym kształtujący się na głębokości od 3 m
ppt. do 26 m ppt. Zwierciadło tego poziomu w rejonie opracowania występuje na
głębokości około 20,0 m p.p.t. Poziom ten jest dość dobrze izolowany.
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Poziom ten ujmowany jest do eksploatacji studniami wodociągu
zlokalizowanymi w północnej części obszaru objętego sporządzeniem Planu.

wiejskiego

Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego przez obszar gminy Koluszki
przebiegają granice dwóch nieudokumentowanych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.
Środkowa oraz północna część Gminy znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 403 (Brzeziny – Lipce Reymontowskie). Jest to zbiornik związany z utworami
czwartorzędu w utworach międzymorenowych, o szacunkowym zasobach dyspozycyjnych na
poziomie 2 tyś. m³/dobę i średniej głębokości ujęć wynoszącej 40 – 100 m. Zwierciadło wody
kształtuje się w granicach od 5 m do ponad 30 m. Prawie cała Gmina znajduje się także
w granicach nieudokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 404 (KoluszkiTomaszów). Zbiornik ten budują utwory jury górnej, występujące na terenie gminy na głębokości
około 90 – 100 m. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 350 m³, przy średniej
głębokości ujęć 200 m. GZWP to zbiorniki wydzielone ze względu na ich szczególne znaczenie
regionalne dla obecnego i perspektywicznego zaopatrzenia ludności w wodę.
Przez obszar objęty sporządzeniem Planu przebiega jedynie granica Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych nr 404 (Koluszki-Tomaszów), w granicach którego zlokalizowana jest
północna część obrębu Borowo I.
Warunki gruntowe
Według „Opracowania ekofizjograficznego.......” na większości obszaru objętego
sporządzeniem Planu występują tereny o ograniczonej przydatności dla potrzeb budownictwa ze
względu na poziom wód gruntowych powyżej 2,0 m ppt i grunty przepuszczalne w poziomie
posadowienia. Tereny te są predysponowane do lokalizacji obiektów płycej posadowionych.
W części zachodniej obszaru objętego sporządzeniem Planu (wzdłuż granic obszaru objętego
Planem) występują tereny o pełnej przydatności dla potrzeb budownictwa. Tereny wzdłuż rzeki
Miazgi, w południowo-zachodniej części obszaru nieprzydatne są dla budownictwa ze względu
na średnią i słabą nośność oraz płytko zalegający poziom wód gruntowych.
Warunki glebowe
W obszarze objętym opracowaniem występują głównie gleby brunatne i bielicowe. Pod
względem bonitacyjnym są to grunty zaliczane do klas IV – VI. W dolinie Miazgi występują gleby
hydromorficzne na podłożu organicznym – gleby napływowe: mady rzeczne i gleby deluwialne
próchnicze.
Zgodnie z przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych ochronie podlegają grunty rolne
I – III klasy bonitacyjnej, wobec czego nie jest konieczne uzyskanie zgody na zmianę ich
przeznaczenia na cele nierolne.
Warunki klimatyczne
Według podziału Polski na regiony klimatyczne (A. Woś) opisywany obszar, podobnie
jak i cala gmina Koluszki, położony jest w centralnej części środkowopolskiego regionu
klimatycznego. Lokalne warunki morfologiczne powodują, iż panujące tu warunki klimatyczne
nieco różnią się od tych określonych jako „typowe” dla ww. regionu.
W stosunku do terenów sąsiednich, mezoklimat wysoczyzn polodowcowych, który cechuje
opisywany obszar, charakteryzuje się zwiększonymi prędkościami wiatru, mniejszą ilością
opadów. Obecność rozległego kompleksu leśnego przyległego do zachodniej granicy
opisywanego obszaru wpływa łagodząco na tutejszy mikroklimat (amplitudy temperatur oraz
prędkość wiatru są mniejsze).
Panujące tu warunki klimatyczne są względnie korzystne w zakresie potrzeb gospodarczych:
ilość dni pogodnych jest dość duża (5,5 dni miesięcznie), zachmurzenie średnie, warunki
termiczne i solarne – korzystne. Z kolei do mniej korzystnych cech klimatu lokalnego zalicza się:
stosunkowo niską roczną sumę opadów (580 mm) przy jednoczesnym intensywnym parowaniu
terenowym oraz krótki okres bezprzymrozkowy (140 dni w roku).
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Świat roślinny i zwierzęcy
Najcenniejszym elementem struktury przyrodniczej obszaru objętego sporządzeniem Planu
są lasy. Zajmują one powierzchnię ok. 200 ha, czyli ok. 27% powierzchni obszaru, w tym około
150 ha stanowią grunty leśne w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe. Administrację nad lasami państwowymi na terenie gminy Koluszki sprawuje
Nadleśnictwo Brzeziny. Na obszarze objętym sporządzeniem Planu występują dwa większe
kompleksy leśne: kompleks w zachodniej części obrębu przylegający do dużego kompleksu
leśnego tworzonego przez Lasy Państwowe. Drugi kompleks znajduje się w południowowschodniej części obszaru i przylega bezpośrednio do terenów leśnych na obszarze gminy
sąsiedniej. Na terenie obrębu występują też mniejsze obszary leśne o różnych powierzchniach.
Lasy te występują głównie na siedliskach borowych. Głównymi gatunkami lasotwórczym są
sosna i modrzew, z domieszką dębu, klonu, jaworu, wiązu, jesionu, brzozy, i olszy.
Ważnym elementem szaty roślinnej na terenach, na których nie występują lasy są
zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne i przydrożne.
Istotną rolę pełnią również zbiorowiska roślinności wodnej, bagiennej i łąkowej, towarzyszące
rzece Miazdze oraz pozostałym strugom i rowom. Przeważają tu siedliska łęgowe i grądowe oraz
niewielkie obszary łąk. W zagłębieniach bezodpływowych wykształciły się torfowiska niskie.
Fauna w obszarze objętym sporządzeniem Planu jest typowa dla nizinnych obszarów Polski.
Ze względu na dość zróżnicowaną szatę roślinną, szczególnie leśną, występuje zróżnicowanie
gatunkowe fauny. Wśród ssaków spotykane są dziki, sarny, lisy, borsuki, krety, jeże, zające,
sporadycznie jelenie. Na awifaunę składają się m.in. dzięcioły, kruki, sikory, szpaki, jaskółki,
skowronki, kukułki, gołębie grzywacze, jastrzębie, bażanty i kuropatwy. Zróżnicowana jest
również populacja owadów.
Wartości kulturowe
Elementy dziedzictwa kulturowego o wartości zabytkowej, zgodnie z wymogami przepisów
odrębnych dotyczących ochrony zabytków (ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1446 z późn. zm.)) podlegają ochronie. Na
terenie obrębu Borowo I nie występują obiekty wpisane do Rejestru Zabytków Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków ani objęte ochroną w planach miejscowych.
W gminie Koluszki prowadzona jest Gminna Ewidencja Zabytków, w której znajdują się dwa
obiekty z obszaru objętego sporządzeniem Planu:
1) dawny cmentarz ewangelicki;
2) dom przy ul. Długiej.
Zgodnie z danymi rejestru Archeologicznego Zdjęcia Polski na terenie objętym
sporządzeniem Planu występują dwa stanowiska archeologiczne.
Zagospodarowanie
Zagospodarowanie obszaru objętego opracowaniem ma charakter ekstensywny. Wiodącą
funkcją terenu jest funkcja przyrodnicza: rolnicza i leśna. Grunty zabudowane i zurbanizowane
zajmują powierzchnię niewiele ponad 5%, w tym około 3% zajmują tereny wydzielone pod drogi.
Zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa zlokalizowana jest głównie wzdłuż biegnącej w kierunku
południkowym drogi. Pojedyncze obiekty mieszkalne i rekreacji indywidualnej zlokalizowane są
na wydzielonych wśród terenów rolnych działkach. W obszarze wyróżnić można kilka osiedli
skupiających obiekty rekreacji indywidualnej.
Powiązania komunikacyjne z terenami sąsiednimi (terenami gminy i powiatu) zapewnia droga
powiatowa nr 2915E, przebiegająca przez cały obszar Planu w kierunku północ – południe. Przez
teren objęty analizą nie przebiega żadna linia kolejowa.
Zabudowa zlokalizowana przy drodze powiatowej zaopatrywana jest w wodę z gminnej sieci
wodociągowej zlokalizowanej w ciągu ww. drogi. Na opisywanym terenie nie funkcjonuje zbiorczy
system kanalizacji sanitarnej ani sieć gazowa czy cieplna. Ścieki powinny być odprowadzane do
szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe, tzw. szamb i wywożone. Na terenie Gminy nie jest
jednak monitorowana szczelność zbiorników ani sposób ich opróżniania i utylizacji ścieków. Do

18

celów bytowo – gospodarczych wykorzystywane są butle gazowe. Źródłem zaopatrzenia w ciepło
są kotłownie indywidualne opalane węglem i olejem opałowym. Nieliczne elementy sieci
infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa) zlokalizowane są w drodze.
Podstawowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną jest sieć
elektroenergetyczna niskiego napięcia dostarczając energię bezpośrednio do gospodarstw.
Przez obszar objęty sporządzeniem Planu przebiegają ponadlokalne sieci infrastruktury
technicznej: linia elektroenergetyczna 400kV, rurociąg naftowy i magistrale wodociągowe.
3.2.

Ustanowione formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000

W granicach obszaru objętego opracowaniem nie występują obiekty lub obszary objęte
jakąkolwiek formą ochrony przyrody. Nie stwierdzono również występowania siedlisk oraz
gatunków chronionych. Najbliżej w stosunku do obszaru objętego Planem położone są:
1) Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich – zlokalizowany na północ od granic obszaru,
w odległości około 10,4 km
2) Rezerwaty przyrody:
a) Łaznów – zlokalizowany na wschód od granic obszaru, w odległości około 1,4 km;
b) Gałków – zlokalizowany na zachód od granic obszaru, w odległości około 2,9 km;
c) Wiączyń – zlokalizowany na północny – zachód od granic obszaru, w odległości około
9,7 km;
3) Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe:
a) Źródła Neru – zlokalizowany na zachód od granic obszaru, w odległości około 7,1 km;
b) Rochna – zlokalizowany na północny – wschód od granic obszaru, w odległości około
7,5 km;
4) Obszary Chronionego Krajobrazu:
a) Dolina Miazgi pod Andrespolem – zlokalizowany na zachód od granic obszaru,
w odległości około 3,0 km
b) Dolina Mrogi i Mrożycy – zlokalizowany na północ od granic obszaru, w odległości
około 4,5 km;
c) Dolina Wolbórki – zlokalizowany na południe od granic obszaru, w odległości około
7,5 km.
Na obszarze objętym planem nie występują oddziaływania mogące wpłynąć negatywnie na
cele i przedmiot ochrony oraz integralność ww. obszarów.
W aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego woj. łódzkiego z 2010 r. postulowane
jest utworzenie Koluszkowsko-Lubochniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, którego
granica przebiega w południowo-zachodniej części obszaru Planu. Zgodnie z położeniem
Koluszkowsko-Lubochniańskiego
Obszaru
Chronionego
Krajobrazu
przedstawionym
w aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego woj. łódzkiego, w jego granicach
znalazłby się prawie cały obręb Borowo I.
Sieć Natura 2000 to system terenów chronionych, mający na celu ochronę dziedzictwa
przyrodniczego Europy oraz integrację ochrony przyrody z działalnością człowieka. Jest to
system obszarów połączonych korytarzami ekologicznymi, tworzących razem spójną,
funkcjonalną sieć ekologiczną. Analizowany obszar znajduje się poza istniejącymi
i projektowanymi obszarami Natura 2000. Najbliżej w stosunku do obszaru objętego Planem
położone są proponowane do objęcia ochroną w ramach sieci Natura 2000:
1) Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) Buczyna Gałkowska – zlokalizowany na
północny - zachód od granic obszaru, w odległości około 2,9 km;
2) Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) Dąbrowy Świetliste koło Redzenia –
zlokalizowany na północny – wschód od granic obszaru, w odległości około 13,5 km.
Na obszarze objętym planem nie występują oddziaływania mogące wpłynąć negatywnie na
cele i przedmiot ochrony oraz integralność ww. obszarów.
Oba obszary znajdują się w granicach administracyjnych gminy Koluszki.
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Obszary objęte formami ochrony przyrody zlokalizowane w sąsiedztwie obszaru objętego
przystąpieniem do sporządzenia planu:

Źródło: Geoserwis GDOŚ http://geoserwis.gdos.gov.pl/
Wszystkie lasy będące w administracji Lasów Państwowych znajdujące się w granicach
obrębu Borowo I mają status lasów ochronnych (na podst. art. 15 i 77 ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach). Lasy te uznano za ochronne ze względu na położenie w odległości do 10 km
od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców. Status ochronności
nadano im na mocy decyzji Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. nr DL. Lp-0233-JJ-16/03.
Lasy porastające teren Gminy są częścią Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko
– Rogowskie”, położonego w całości na terenie województwa łódzkiego, powołanego do życia
Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 października 2002 roku
(zmienione Zarządzeniem Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 lutego 2005 r.). Leśne kompleksy
promocyjne są obszarami funkcjonalnymi o znaczeniu edukacyjnym i społecznym,
o szczególnym jednolitym programie gospodarczo-ochronnym. Tutejszy kompleks obejmuje kilka
dużych i kilkadziesiąt mniejszych uroczysk leśnych wchodzących w przeszłości w skład dwu
rozległych puszcz - Pilickiej i Łódzkiej.
3.3.

Powiązanie przyrodnicze obszaru z terenami sąsiednimi

Najistotniejszymi przyrodniczymi powiązaniami zewnętrznymi obszaru są kompleksy leśne,
które tworzą naturalne korytarze ekologiczne umożliwiające migrację w przestrzeni roślin
i zwierząt. Lasy na terenie objętym sporządzeniem Planu znajdują się na obrzeżu rozległego
kompleksu leśnego porastającego tereny znajdujące się na zachód od granic obszaru, który pełni
funkcję węzła ekologicznego. Rangę lasów występujących na terenie całej Gminy dodatkowo
podkreśla fakt, iż Zarządzeniem Nr 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
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30 października 2002 r. ustanowiono Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Spalsko – Rogowskie”,
obejmujące zasoby leśne Nadleśnictwa Spała oraz Nadleśnictwa Brzeziny. Lasy na terenie
Gminy łączą lasy spalskie z lasami Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
Otwarte tereny rolne zapewniają połączenie obszaru Planu z sąsiednimi terenami.
Przepływ materii, energii i informacji genetycznej pomiędzy elementami systemu
przyrodniczego Gminy i obszarami sąsiednimi odbywa się również poprzez przepływające przez
teren i w jego bezpośrednim sąsiedztwie cieki, w tym, przepływającą wzdłuż południowej granicy
obrębu Borowo I, rzekę Miazgę.
Lokalne znaczenie ekologiczne mają strefy zadrzewień i zakrzewień towarzyszące polom
uprawnym, stanowiące ostoję mniejszych zwierząt.
Kompleks leśny do którego przylega obszar Planu przechodzi dalej w kierunku północnym
w obszar doliny rzeki Mrogi. Rzeka Mroga jest lokalnym korytarzem ekologicznym oddalonym od
obszaru Planu o około 7 km, umożliwiającym przemieszczanie się zwierząt oraz ekspansję
roślinności. Analizowany obszar odległy jest o ok. 20 km od najbliższego korytarza ekologicznego
o znaczeniu międzynarodowym – obszaru doliny Pilicy.
Istniejące drogi oraz zabudowa potencjalnie mogłyby utrudniać przemieszczanie się zwierząt
oraz ekspansję roślinności. Ze względu na sąsiedztwo obszaru leśnego, niewielkie natężenie
ruchu oraz niską intensywność zabudowy, nie stanowią one jednak istotnej bariery ekologicznej.
3.4.
Stan środowiska
oddziaływaniem

na

obszarach

objętych

przewidywanym

znaczącym

Projekt Planu dla całego obszaru zakazuje lokalizacji zakładów o zwiększonym ryzyku
lub zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz lokalizacji
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
W przedmiotowym projekcie Planu przewiduje się lokalizację przedsięwzięć
zakwalifikowanych do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Do przedsięwzięć tych zaliczono:
1) zabudowę mieszkaniową wraz z towarzyszącą jej infrastrukturę o powierzchni zabudowy
nie mniejszej niż 4 ha, na obszarach innych niż obszary objęte formami ochrony przyrody
lub w otulinach form przyrody;
2) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km;
3) instalacje do oczyszczania ścieków, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400
równoważnych mieszkańców;
4) dopuszczenie możliwości lokalizacji masztów telefonii komórkowej lub innych obiektów
tego typu m.in. wież i masztów radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych, emitujące pola
elektromagnetyczne o zróżnicowanych częstotliwościach.
W granicach obszaru objętego sporządzeniem Planu 0,5084 ha gruntów leśnych
planowanych jest do zmiany przeznaczenia na cele nieleśne, w tym 0,3528 ha gruntów leśnych
będących własnością Skarbu Państwa.
Grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa planowane do zmiany przeznaczenia na
cele nieleśne to 7 oddzielnych fragmentów o powierzchniach od 67 m2 do 1025 m2. Konieczność
zmiany przeznaczenia na cele nieleśne wiąże się z projektowanym poszerzeniem drogi,
oznaczonej symbolem 1KDZ oraz budową drogi oznaczonej symbolem 41KDD. Dla drogi 1KDZ
przewidziano klasę zbiorczą. Zgodnie z przepisami odrębnymi, najmniejsza szerokość w liniach
rozgraniczających, drogi zbiorczej (Z) o przekroju jednojezdniowym wynosi 20,0 m. Droga
41KDD projektowana jest w śladzie istniejącej drogi gruntowej położonej na terenach Skarbu
Państwa.
Grunty leśne nie stanowiące własności Skarbu Państwa stanowią enklawę wśród
otaczających je terenów budowlanych, częściowo zabudowanych. Z tego względu oraz ze
względu na niewielką powierzchnię leśną (zgodnie z projektem nowego planu urządzeniowego
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drzewostan brzozowy o umiarkowanym zwarciu porasta jedynie 400 m2 działki) i odizolowanie od
większych kompleksów leśnych walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz produkcyjne obszaru,
który planowany jest do zmiany przeznaczenia na cele nieleśne są niewielkie.
Ww. zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne nie kwalifikują się do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Ponadto, jedynie 342 m2 gruntów leśnych we
własności Skarbu Państwa porośnięte jest drzewostanem. W przypadku gruntów leśnych
niestanowiących własności Skarbu Państwa w projekcie nowego uproszczonego planu
urządzeniowego porośnięte drzewostanem brzozowym jest jedynie 0,04 ha gruntów. Pozostała
część pokryta jest halizną.
Grunty przewidziane do zmiany przeznaczenia na cele nieleśne uzyskały zgodę na zamianę
przeznaczenia zgodnie z decyzją nr ZS-S-2120-33-2/14 Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia
2014 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Łodzi nr ZS-1-2120-38/13/14 z dnia 06 lutego 2014 r.
Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko związane jest z wykorzystaniem
zasobów środowiska na potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego, infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej. Główne obszary objęte znaczącym oddziaływaniem to tereny położone
w strefach planowanych inwestycji mieszkaniowych i usługowych, inwestycji komunikacyjnych
(przebudowa i budowa dróg), infrastrukturalnych (oczyszczalnia ścieków). W związku ze skalą
projektowanych w Planie zmian przeznaczenia w stosunku do stanu istniejącego analizie
poddano środowisko całego obszaru objętego sporządzeniem Planu.
Użytkowanie rolnicze terenów objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem oraz
systematyczne wprowadzanie na nie zainwestowania przyczyniło się do przeobrażeń
w środowisku naturalnym i naruszenia pierwotnej równowagi ekologicznej. Dalsze zmiany stanu
środowiska będą konsekwencją wprowadzenia zainwestowania wskazanego w obowiązującym
na części terenu planie miejscowym lub alternatywnie w projekcie Planu. Obejmować one będą
rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługowej na terenach porolnych oraz rozwój układu
komunikacyjnego i infrastruktury technicznej niezbędnej dla wprowadzenia zainwestowania na
nowe tereny. Obecnie obszary objęte przewidywanym znaczącym oddziaływaniem są
w większości zagospodarowane jako tereny rolnicze. W obrębie terenów objętych
przewidywanym znaczącym oddziaływaniem dojdzie do trwałych przemian środowiska w postaci
przekształceń powierzchni ziemi, wymiany gruntów, zmian stosunków wodnych, zmiany
warunków infiltracji, a także wzrostu emisji zanieczyszczeń (w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej i infrastruktury komunikacyjnej). Inwestycje z zakresu infrastruktury
komunikacyjnej i technicznej, pomimo możliwości spowodowania przekształceń środowiska
i krajobrazu, niewątpliwie korzystnie wpłyną na poprawę stanu jakościowego środowiska
przyrodniczego (stan czystości wód powierzchniowych i wgłębnych oraz powietrza).
Syntetyczna ocena aktualnego stanu środowiska przyrodniczego na obszarze objętym
sporządzeniem Planu prowadzi do następujących wniosków:
1) warunki klimatu lokalnego, aerosanitarne i akustyczne są korzystne;
2) rzeźba terenu uległa w niewielkim stopniu przekształceniom na skutek naturalnych
procesów geomorfologicznych, a także procesów urbanizacyjnych i rozwoju
zainwestowania, które postępują powoli;
3) gleby pokrywające analizowany obszar charakteryzują się niską przydatnością dla
rolnictwa, prowadzona gospodarka rolna ma charakter ekstensywny, funkcja rolnicza
zanika;
4) odporność gleb na degradację jest średnia;
5) bezpośrednio przy zachodniej granicy analizowanego obszaru występuje duży kompleks
leśny,
6) szata roślinna zdominowana jest przez roślinność pól uprawnych, podlega
antropogenizacji;
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7) wody podziemne są dobrej jakości;
8) klimat akustyczny terenu jest kształtowany głównie poprzez hałas komunikacyjny
związany z funkcjonowaniem dróg;
9) w wyniku postępujących procesów urbanizacji pierwotny naturalny krajobraz obszaru uległ
początkowo przekształceniom w krajobraz rolniczy, a obecnie powoli uzyskuje charakter
zurbanizowany.
Gleby
Monitoring dotyczący jakości poszczególnych elementów środowiska przeprowadzany jest na
szczeblu powiatu. Zgodnie z danymi zawartymi w Raporcie o stanie środowiska w województwie
łódzkim w 2008 r. (późniejsze raporty nie przedstawiają danych dotyczących gleb) większość
gleb na terenie powiatu łódzkiego wschodniego ma odczyn bardzo kwaśny lub kwaśny – około
70%. Około 50% gleb powiatu łódzkiego wschodniego wykazuje znaczne zubożenie
w podstawowe składniki pokarmowe dla roślin: fosfor, potas, magnez.
Wody podziemne i powierzchniowe
Przepływająca przez teren rzeka Miazga nie jest objęta monitoringiem regionalnym ani
krajowym. Nie była objęta monitoringiem w przeciągu ostatnich kilku lat. Wody rzeki Wolbórki,
przyjmującej wody Miazgi wykazały w 2011 r. stan chemiczny – poniżej dobrego. Stan jednolitej
części wody rzecznej ww. rzeki oceniono w 2011 r. jako zły.
Wody podziemne, w granicach projektu Planu również nie były objęte monitoringiem
krajowym ani regionalnym. W ramach monitoringu regionalnego przebadano w 2009 r. wody
w ujęciu w Koluszkach, ujmujące zasoby z tego samego poziomu, z którego ujmowane są wody
w ujęciu wodociągu wiejskiego w miejscowości Borowo I – wody czwartorzędowe. Wody ujęcia
Koluszki wykazały II klasę czystości – wody dobrej jakości.
Powietrze atmosferyczne
Zgodnie z roczną oceną jakości powietrza w województwie łódzkim w 2014 r. gmina Koluszki
znajduje się w strefie łódzkiej. Jakość powietrza w tej strefie jest dobra, poziom stężeń
poszczególnych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnych. Jedynie stężenia pyłu
zawieszonego PM2,5 i PM10, benzo(a)pirenu oraz ozonu osiągają wartości powyżej
dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji.
Nie stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych ani docelowych. Najbliżej
zlokalizowane obszary na których odnotowano przekroczenia na podstawie modelowania
matematycznego to ścisłe centrum miasta Koluszki:
1) ze względu na przekroczenie 24 godzinnej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu
zawieszonego PM10 konieczne jest przeprowadzenie działań naprawczych w obszarze miasta
Koluszki;
2) ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 konieczne
jest przeprowadzenie działań naprawczych.
Na terenie objętym opracowaniem oraz w jego bliskim sąsiedztwie brak jest źródeł hałasu
o charakterze przemysłowym. Występuje tu prawie wyłącznie hałas komunikacyjny oraz hałas
związany z funkcjonowaniem gospodarstw rolnych.

3.5.
Istniejące problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, dotyczące głównie obszarów podlegających ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ze względu na brak na terenie objętym analizą obszarów podlegających ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody analizie poddano najważniejsze
problemy w zakresie środowiska przyrodniczego całego obszaru, polegające na:
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1) gromadzeniu i wprowadzaniu odpadów – na analizowanym terenie nie występują źródła
powstawania odpadów niebezpiecznych. Odpady komunalne powstające w zabudowie
mieszkaniowej są gromadzone w pojemnikach i odbierane przez wyspecjalizowane
podmioty. Funkcjonujący system usuwania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
oparty jest o ich selektywne gromadzenie, a następnie wywóz i zagospodarowywanie
w Regionalnych Instalacjach do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Odpady poddawane
są tam w pierwszej kolejności przetwarzaniu, a następnie kierowane na składowisko
odpadów. Obowiązkiem selektywnej zbiórki mieszkańcy gminy Koluszki objęci są dopiero od
lipca 2013 r., w związku z tym podstawowym problemem w zakresie gospodarki odpadami,
na terenie gminy Koluszki, a tym samym na terenie objętym sporządzeniem Planu pozostaje
nadal niski poziom selektywnej zbiórki „u źródła”.” Problemem jest również powstawanie
nielegalnych składowisk odpadów komunalnych. Lasy położone w obszarze objętym
sporządzeniem Planu są szczególnie narażone powstawanie nielegalnych składowisk
odpadów;
2) zanieczyszczeniu gleb – gleby pokrywające opisywany obszar są narażone na szkodliwe
oddziaływanie czynników antropogenicznych. Ze względu na dominujący na terenie sposób
użytkowania (rolniczy) obszar narażony jest w szczególności na niewłaściwie prowadzoną
gospodarkę rolną (chemiczna ochrona roślin, niewłaściwe zabiegi agrotechniczne). Ponadto,
w obszarze pojawia się zagrożenie ze strony nieuporządkowanej gospodarki ściekowej
i gospodarki odpadami oraz depozycji zanieczyszczeń powietrza. Gleby w pobliżu głównych
szlaków komunikacyjnych cechują się większym zasoleniem, na skutek posypywania
nawierzchni solą drogową. Wnikające do gleb i gruntu związki chemiczne powodują zmianę
odczynu gleb, pogarszając stan mikrofauny i mikroflory glebowej. Pozbawione osłony
w postaci szaty roślinnej gleby stają się przesuszone i podatne na wywiewanie, w mniejszym
stopniu magazynują wilgoć.
Pogorszeniu może ulec gleba również na skutek procesów naturalnych (trwałe lub okresowe
niedobory wody, erozja wietrzna i wodna), w wyniku których następuje zniekształcenie
obiegu substancji w układzie glebowo-roślinnym, co prowadzi do obniżenia walorów
ekologicznych i produkcyjnych gleb. Na terenie wysoczyzn odporność środowiska na
degradację jest mniejsza, niż w przypadku obniżeń dolinnych. Odsłonięte powierzchnie nie
pokryte jakąkolwiek roślinnością w większym stopniu podlegają erozji (zarówno wodnej jak
i wietrznej), są również podatne na wszelkie zanieczyszczenia gazowe, pyłowe (na ogół
pochłaniane właśnie przez zbiorowiska leśne);
3) zanieczyszczeniu wód – zagrożenie dla jakości wód stanowi nieprawidłowo prowadzona
gospodarka wodno-ściekowa, przejawiająca się m.in. poprzez dysproporcję w rozwoju sieci
kanalizacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej: większy rozwój sieci wodociągowej oraz
niedostateczny rozwój systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych –
gospodarka ściekowa oparta na indywidualnych rozwiązaniach (szamba). Zagrożenie dla
wód stanowić również może prowadzona tutaj gospodarka rolna – ze względu na stosowanie
nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin. Ponadto, na jakość wód
podziemnych mogą mieć wpływ spływy powierzchniowe z tras komunikacyjnych i z dróg
zawierające m.in. związki ropopochodne, chlorki, metale ciężkie oraz infiltracja silnie
zanieczyszczonych wód powierzchniowych. Negatywnie na stan środowiska oraz na
estetykę krajobrazu wpływają nielegalne składowiska odpadów. Szkodliwe substancje
pochodzące z rozkładu odpadów migrują do ziemi i dalej do wód gruntowych, co obniża
jakość ww. komponentów środowiska;
4) zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego – analizowany teren wolny jest od znaczących
punktowych źródeł emisji do atmosfery. Stan sanitarny powietrza kształtowany jest głównie
przez zanieczyszczenia napływające spoza terenu objętego opracowaniem, przede
wszystkim z większych ośrodków miejskich. Ze względu na dominujący zachodni kierunek
występujących tu wiatrów można się spodziewać napływu zanieczyszczeń z terenu Łodzi.
Napływ zanieczyszczeń jest częściowo hamowany poprzez rozległy kompleks leśny
usytuowany przy zachodniej granicy analizowanego obszaru. Czynnikiem wpływającym na
pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego jest ruch komunikacyjny, szczególnie na
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drodze powiatowej. Jego natężenie jest niewielkie, ale spaliny emitowane przez pojazdy
wpływają w niewielkim stopniu na pogorszenie jakości powietrza na terenach położonych
w sąsiedztwie drogi.
Źródłem zanieczyszczenia powietrza może być także tzw. niska emisja, będąca
bezpośrednim skutkiem stosowania w gospodarstwach domowych systemów grzewczych
opartych o piece opalane węglem – często niskiej jakości. Zanieczyszczenia pochodzące ze
spalania węgla kamiennego zawierają duże ilości popiołu, siarki, oraz azotu. Ilość
emitowanych do atmosfery substancji jest zmienna sezonowo, nasilając się w okresie
jesienno-zimowym;
5) uciążliwości akustycznej – na analizowany obszar oddziałuje wyłącznie hałas ze źródeł
komunikacyjnych – drogowy, wynikający z funkcjonowania istniejących dróg. Nie notuje się
wpływu hałasu lotniczego oraz przemysłowego;
6) antropopresji przejawiającej się poprzez ekspansję urbanistyczną. Lokalizacja terenu
w niewielkiej odległości od Łodzi, dobre z nią skomunikowanie, atrakcyjne środowiskowo
i krajobrazowo położenie, prywatna własność gruntów skutkują naporem inwestycyjnym na
tereny objęte sporządzeniem Planu. W ostatnich latach odnotowuje się rosnącą presję
prywatnych właścicieli gruntów na zmianę przeznaczenia terenów, przede wszystkim pod
zabudowę o różnych funkcjach. Brak regulacji prawnych dotyczących możliwości zabudowy
tego terenu prowadzić może do powstawania chaotycznej zabudowy, często nieestetycznej,
szpecącej krajobraz.
3.6.
Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń
projektu planu
Zmiany w przeznaczeniu i zasięgu terenów jakie wprowadza projekt Planu w stosunku do
stanu istniejącego polegają przede wszystkim na:
1) wyznaczeniu, na terenach dotychczas rolniczych, terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności, terenów zabudowy
zagrodowej;
2) wyznaczeniu w sąsiedztwie terenów leśnych terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej na terenach leśnych oraz terenów zabudowy rekreacji indywidualnej;
3) wyznaczeniu terenów zabudowy usługowej oraz terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usług w zieleni;
4) wyznaczeniu terenów sportu i rekreacji;
5) wyznaczeniu terenów zieleni urządzonej;
6) wskazaniu terenów predysponowanych do zalesienia;
7) wskazaniu terenów infrastruktury niezbędnych dla lokalizacji oczyszczalni ścieków;
8) wytyczenia nowego układu komunikacyjnego do obsługi projektowanych terenów;
9) modernizacji istniejącego układu komunikacyjnego w dostosowaniu do aktualnych
zamierzeń inwestycyjnych Gminy oraz modernizację dróg w celu dostosowania ich do
określonych, na podstawie przepisów odrębnych, parametrów.
Brak obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oznacza brak
jasno określonej polityki przestrzennej i stwarza tym samym niebezpieczeństwo powstania
chaosu przestrzennego oraz konfliktów pomiędzy rozwojem gospodarczym, a ochroną
środowiska. Dla większości obszaru objętego sporządzeniem Planu nie obowiązuje żaden plan
miejscowy. Dla części opisywanego terenu obowiązuje plan miejscowy uchwalony w 1998 r. na
podstawie nieobowiązującej obecnie ustawy. W związku z tym, zachodzi konieczność
uaktualnienia jego zapisów oraz dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów prawa.
Ponadto, występują rozbieżności pomiędzy obowiązującym planem miejscowym, a aktualnie
przyjętą polityką rozwoju przestrzennego Gminy oraz aktualizacją Studium uikzp Gminy.
W związku z tym przystąpiono do opracowania nowego planu miejscowego.
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Brak realizacji ustaleń projektu Planu w zakresie dyspozycji funkcjonalno-przestrzennych
może skutkować chaotycznym przestrzennie zagospodarowywaniem terenu objętego
sporządzeniem planu miejscowego, który podlega powoli procesom urbanizacji. Część tego
terenu posiada obowiązujący plan, jednak intensyfikację procesów urbanizacyjnych można
zaobserwować również na terenach sąsiadujących, na których nie obowiązuje ww. plan. Wraz
z pojawiającą się systematycznie zabudową powstaje tzw. sąsiedztwo i możliwe staje się
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. Właściwym działaniem jest opracowanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym określa się szczegółowe
zasady zagospodarowania obszaru, co pozwala w sposób racjonalny kształtować ład
przestrzenny.
Ponadto w obowiązującym planie wśród terenów przeznaczonych na cele zabudowy
wskazano tereny rolnicze – tereny upraw ogrodniczych i sadowniczych. W związku z aktualnymi
uwarunkowaniami, obecnie zachodzącymi procesami i aktualnymi tendencjami oraz w przypadku
realizacji pozostałych dyspozycji funkcjonalno-przestrzennych, wskazanych w obowiązującym
Planie miejscowym, pozostawienie tych terenów jako terenów o charakterze rolniczym,
spowoduje wytworzenie się mniejszych i większych enklaw terenów rolniczych, które, ze względu
na sąsiedztwo obiektów mieszkalnych i usługowych, nie będą wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem wskazanym w planie. W dłuższej perspektywie czasowej, może przyczynić się
to do stopniowego zaniku ich produkcyjnej funkcji i w rezultacie rozwoju zbiorowisk roślinnych
w drodze sukcesji naturalnej. Brak zagospodarowania tych terenów może przyczynić się do ich
degradacji.
Z kolei brak realizacji ustaleń projektu Planu w zakresie zasad prowadzenia gospodarki
wodno-ściekowej na opisywanym obszarze, w sytuacji niekontrolowanego rozwoju
zainwestowania, może skutkować wzrostem zanieczyszczenia niektórych komponentów
środowiska (wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb) w związku z odprowadzaniem
nieczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi. W sytuacji lokalizacji zainwestowania
dopuszczonego w obowiązującym Planie miejscowym, gospodarka wodno-ściekowa realizowana
będzie w oparciu o nieaktualne (w odniesieniu do obowiązujących norm prawnych)
i niekompletne zapisy Planu.
Mimo, iż towarzyszące rozwojowi zainwestowania istotne ograniczenie funkcji przyrodniczej
jest niekorzystne, jego całkowite powstrzymywanie prowadzi do stagnacji gospodarczej obszaru,
co również jest sytuacją niepożądaną. Eliminowanie konfliktów między działalnością sprzyjającą
rozwojowi gospodarczemu, a ochroną zasobów przyrodniczych stanowi podstawę harmonijnego
funkcjonowania człowieka w środowisku. Dobry stan struktur przyrodniczych pobudza prawidłowe
i wydajne gospodarowanie na danym terenie. Niezbędne zatem do osiągnięcia tego stanu jest
określenie zasad, ustalenie podstawowych kierunków i wyznaczenie długoterminowej polityki
zgodnej z zasadą zrównoważonego rozwoju.

4.
Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz
sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas
opracowywania dokumentu
Ustalenia dokumentów planistycznych sporządzanych na szczeblu gminnym, w tym
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymagają uwzględnienia celów
i kierunków ochrony środowiska ustanowionych na poziomie międzynarodowym, krajowym,
regionalnym i lokalnym. Z tego względu konieczne jest dokonanie analizy stopnia zgodności
zapisów dotyczących ochrony środowiska zawartych w dokumentach o znaczeniu
ponadlokalnym. Dokumenty związane z ochroną środowiska, które wymagają uwzględnienia
w niniejszym opracowaniu, posiadają charakter ustawowy i programowy. Różnią się głównie
stopniem szczegółowości, natomiast łączy je zasada zrównoważonego rozwoju, której
podporządkowuje się wszelkie działania mające na celu ochronę wartości przyrodniczych.
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Podstawowymi dokumentami określającymi zasady zrównoważonego rozwoju oraz
traktującymi o szeroko pojętej ochronie środowiska, są na szczeblu krajowym:
1) Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030;
2) Polska 2025 - długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju (2000 r.);
3) Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, Miasta, Obszary wiejskie
4) Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.
Cele oraz kierunki ochrony środowiska określone w powyższych dokumentach są ogólne
i z punktu widzenia zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Większe
znaczenie mają ustalenia dokumentów o znaczeniu regionalnym i lokalnym, odnoszące się
jednak bezpośrednio do ww. opracowań. Wśród dokumentów planistycznych, mających
bezpośrednie znaczenie dla ustaleń formułowanych w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Borowo I znajdują się:
1) Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego (2010 r.);
2) Plan rozwoju lokalnego Gminy Koluszki na lata 2004 – 2013;
3) Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2005 – 2013;
4) Program ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012;
5) Program ochrony środowiska dla powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2013-2016
z perspektywą na lata 2017-2020;
6) Program ochrony środowiska dla gminy Koluszki (2004).
Weryfikację sposobu uwzględnienia celów ustanowionych w dokumentach o znaczeniu
nadrzędnym oparto o cele określone w Programie ochrony środowiska dla powiatu łódzkiego
wschodniego, które pozostają w zgodności z ogólnymi celami ustanowionymi na szczeblu
krajowym.
Tab 1. Sposób uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego celów
ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu powiatu.
CELE USTANOWIONE NA
SZCZEBLU POWIATOWYM,
ZGODNE Z DOKUMENTAMI
O ZNACZENIU
NADRZĘDNYM:

Poprawa jakości powietrza

Poprawa bilansu
hydrologicznego

Poprawa jakości wód
powierzchniowych

USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO:
Ustalono zakaz lokalizacji obiektów i usług, których funkcjonowanie może być
źródłem uciążliwości, wykraczających poza granice terenu do którego inwestor
posiada tytuł prawny.
Ustalono zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej
z indywidualnych lub lokalnych, źródeł ciepła z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii, energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego lekkiego oraz
niskoemisyjnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa takie jak: gaz, ekogroszek,
olej opałowy, pelety, drewno, posiadających certyfikat na „znak bezpieczeństwa
ekologicznego”.
Ustalono możliwość pokrycia w całości terenu objętego planem siecią gazową.
Ustalono obowiązek zachowania funkcji ochronnych lasów ochronnych.
Ustalono zakaz lokalizacji obiektów i usług, których funkcjonowanie może być
źródłem uciążliwości, wykraczających poza granice terenu do którego inwestor
posiada tytuł prawny.
Ustalono obowiązek zagospodarowania możliwie jak największej ilości wód
w granicach własnej działki w sposób niezakłócający stosunków wodnych na
działkach sąsiednich.
Ustalono zaopatrzenie w wodę na cele bytowe, gospodarcze i przeciwpożarowe
z sieci wodociągowej.
Nakazano zachowanie istniejącej sieci rowów. W sąsiedztwie istniejącego rowu
w granicach terenów przeznaczonych pod zabudowę rowu, wyznaczono strefę
zieleni w której obowiązuje zapewnienie swobodnego przepływu wód
powierzchniowych.
Ustalono zakaz lokalizacji obiektów i usług, których funkcjonowanie może być
źródłem uciążliwości, wykraczających poza granice terenu do którego inwestor
posiada tytuł prawny.
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Minimalizacja zagrożeń dla
jakości wód podziemnych

Zachowanie naturalnej rzeźby
terenu, struktury geologicznej
i likwidacja powstałych szkód
Racjonalne wykorzystanie
zasobów glebowych
i surowców mineralnych

Zachowanie i podwyższenie
walorów krajobrazowych oraz
różnorodności biologicznej

Poprawa klimatu
akustycznego i utrzymanie
poziomów pól
elektromagnetycznych
poniżej poziomów

Ustalono obowiązek odprowadzania ścieków komunalnych do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej i ich oczyszczanie w oczyszczalni ścieków.
Do czasu objęcia kanalizacją sanitarną dopuszczono odprowadzanie ścieków
komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub
indywidualnych oczyszczalni ścieków.
Wskazano teren infrastruktury technicznej – kanalizacji, dla którego ustalono
lokalizację oczyszczalni ścieków.
Ustalono zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód
lub do ziemi.
Ustalono zakaz lokalizacji obiektów i usług, których funkcjonowanie może być
źródłem uciążliwości, wykraczających poza granice terenu do którego inwestor
posiada tytuł prawny.
Ustalono obowiązek odprowadzanie ścieków komunalnych do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej i ich oczyszczanie w oczyszczalni ścieków.
Do czasu objęcia kanalizacją sanitarną dopuszczono odprowadzanie ścieków
komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub
indywidualnych oczyszczalni ścieków.
Ustalono zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód
lub do ziemi.
Ustalono obowiązek zachowania istniejącego ukształtowania terenu. Dopuszczono
dokonanie niwelacji terenu nie powodującej wyniesienia terenu w stosunku do
powierzchni rodzimego gruntu o więcej niż 0,8 m.
Przeznaczono pod zainwestowanie tereny gleb niskiej jakości nie podlegające
ochronie przed zmianą przeznaczenia na cele nierolne i nieleśne.
Nie ustalono szczególnych wymogów w zakresie racjonalnego wykorzystania
zasobów glebowych i surowców mineralnych. W obszarze objętym sporządzeniem
planu nie przewiduje się eksploatacji surowców.
Ustalono wymogi w zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego
oraz wymogi w zakresie ochrony obiektów zabytkowych w gminnej ewidencji
zabytków. Nie ustalono wymogów w zakresie zasad ochrony dóbr kultury
współczesnej ze względu na niewystępowanie ich w obszarze.
Wprowadzono ograniczenia w zakresie intensywności wykorzystania terenu
zgodnie z ustaleniami zawartymi w ustaleniach szczegółowych, poprzez:
1) określanie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej wymaganej do
zachowania w granicach terenu lub działki;
2) określenie maksymalnej powierzchni zabudowy w granicach terenu lub działki;
3) określenie parametrów dopuszczalnych dla projektowanej zabudowy;
4) wprowadzenie zieleni urządzonej jako przeznaczenia dopuszczalnego dla
każdego z terenów przeznaczonego pod zabudowę oraz lokalizację stref zieleni
w części terenów przeznaczonych pod zainwestowanie.
Ustalono obowiązek stosowania przy przebudowie i rozbudowie istniejących
budynków takich rozwiązań z zakresu: wysokości zabudowy, kształtu dachów,
stosowanych materiałów wykończeniowych i kolorystyki, które zapewniać będą
spójność architektoniczną całemu budynkowi lub zespołowi budynków w granicach
działki.
Dla części terenów rolniczych ustalono przeznaczenie na cele leśne, dla części
ustalono realizację zalesień.
Ustalono obowiązek stosowania reklam ujednoliconych pod względem formy,
przytwierdzonych do elewacji, latarń lub wolnostojących. Powierzchnia reklam nie
może przekraczać 10% powierzchni elewacji.
Ustalono obowiązek zachowania funkcji ochronnych lasów ochronnych
i prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z wymogami przepisów odrębnych
o lasach.
Wyznaczono strefy zieleni, w granicach których ustalono obowiązek urządzenia
terenu jako zielonego.
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach leśnych ustalono
obowiązek zachowania istniejącego drzewostanu leśnego lub wprowadzenie
zwartych nasadzeń o charakterze leśnym.
Ustalono zakaz lokalizacji obiektów i usług, których funkcjonowanie może być
źródłem uciążliwości, wykraczających poza granice terenu do którego inwestor
posiada tytuł prawny.
Wyznaczono tereny podlegające ochronie akustycznej na podstawie przepisów
o ochronie środowiska.
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dopuszczalnych

Bezpieczeństwo ekologiczne
(powodzie, pożary,
zagrożenia chemiczne)

Określono parametry stref bezpieczeństwa od napowietrznych linii energetycznych
oraz zasady ich zagospodarowania w strefie 7,5 m na każdą stronę od osi linii
15kV oraz 30,0 m na każdą stronę od osi linii 400 kV.
Ustalono rozbudowę sieci niskiego i średniego napięcia w postaci: stacji
transformatorowych, linii kablowych, oświetlenia ulic.
Ustalono lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej innej niż infrastruktura
o nieznacznym oddziaływaniu, w rozumieniu przepisów odrębnych, poza terenami
przeznaczonymi na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Na obszarze objętym planem nie występują obszary szczególnego zagrożenia
powodzią.
Ustalono zakaz realizacji zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, określonych w przepisach
odrębnych.
Ustalono zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem przedsięwzięć
z zakresu komunikacji oraz sieci infrastruktury technicznej.
Określono parametry stref bezpieczeństwa od rurociągu naftowego oraz zasady jej
zagospodarowania w strefie sąsiedztwie rurociągu Ø273 mm.

Edukacja ekologiczna
i promocja walorów
przyrodniczych powiatu

Nie dotyczy zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zmniejszenie obciążenia
środowiska odpadami

Ustalono obowiązek urządzenia nawierzchni miejsc na pojemniki służące do
czasowego gromadzenia odpadów stałych w sposób uniemożliwiający
przedostawanie się zanieczyszczeń do ziemi.

Źródło: opracowanie własne na podstawie tekstu przedmiotowego planu, wersja z lipca 2016 r. oraz
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2004 – 2012.

5.

Przewidywane znaczące oddziaływania

W Planie zakazano lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko, określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem przedsięwzięć z zakresu
komunikacji oraz sieci infrastruktury technicznej. Na terenie objętym sporządzeniem Planu mogą
być lokalizowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Rodzaje możliwych do wystąpienia w wyniku realizacji ustaleń projektu Planu przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przedstawiono w rozdziale 3.4.
W niniejszym rozdziale skoncentrowano się na scharakteryzowaniu możliwych do wystąpienia
oddziaływań, określanych w obowiązujących przepisach jako znaczące. Analizie poddano
wszystkie rodzaje oddziaływań, które mogą wystąpić jako skutek realizacji ustaleń projektu
Planu.
5.1.

Rodzaje oddziaływań

Na etapie sporządzania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego, przy braku
informacji o planowanych przedsięwzięciach na danym terenie, określenie przyszłych
oddziaływań na środowisko jest niepełne i ma charakter ogólny. Oddziaływania będą
występowały w fazie budowy poszczególnych obiektów, ich eksploatacji i likwidacji, a ich
natężenie będzie zróżnicowane. Niemniej jednak, realizacja ustaleń projektu Planu w zakresie
zagospodarowania skutkować może następującymi zjawiskami:
1. Wprowadzeniem gazów i pyłów do powietrza – zaprojektowany w Planie rozwój
zainwestowania będzie skutkował pojawieniem się nowych źródeł emisji zanieczyszczeń do
powietrza w postaci głównie zabudowy mieszkaniowej. Przewiduje się również wzrost emisji
spalin samochodowych, jako następstwo wzrostu natężenia ruchu drogowego wskutek
urbanizacji nowych terenów. W projekcie Planu ustalono zaopatrzenie w ciepło dla celów
grzewczych i ciepłej wody użytkowej z indywidualnych źródeł ciepła z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii, energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego lekkiego oraz
niskoemisyjnych źródeł ciepła, wykorzystujących paliwa takie jak: gaz, ekogroszek, olej opałowy,
pelety, drewno, posiadających certyfikat
na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”.
Natychmiastowa realizacja powyższego zapisu jest mało prawdopodobna, jednak w dłuższej
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perspektywie czasu należy się spodziewać całkowitej eliminacji jako źródeł energii paliw, które
przy spalaniu emitują szkodliwe dla środowiska związki chemiczne w tym m.in. węgla, koksu.
2. Wytwarzaniem odpadów – w granicach obszaru objętego sporządzeniem Planu powstawać
będą odpady komunalne. Ilość i rodzaj odpadów wytwarzanych przez użytkowników terenów
mieszkaniowych i usługowych niewątpliwie wzrośnie w stosunku do stanu obecnego po realizacji
zapisów projektu Planu, które przewidują urbanizację nowych terenów. Zasady postępowania
z odpadami określają przepisy odrębne dotyczące odpadów. W projekcie Planu wprowadzono
obowiązek urządzenia nawierzchni miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia
odpadów stałych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do ziemi.
Planowane zagospodarowanie nie będzie źródłem powstawania odpadów niebezpiecznych.
Obszary objęte sporządzeniem Planu są jednak potencjalnie narażone na powstawanie odpadów
w wyniku poważnej awarii przemysłowej. Nie wynika to bezpośrednio z ustaleń projektu Planu,
ale wiąże się z przebiegającym przez obszar szlakiem komunikacyjnym.
3. Wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi – ustalenia projektu Planu nie przewidują
odprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalnych bezpośrednio do wód lub do ziemi,
jednak niebezpieczeństwo migracji zanieczyszczeń z ziemi do wód pojawia się w przypadku
stosowania zbiorników na nieczystości ciekłe, które częściowo mogą być nieszczelne.
Gospodarka ściekami komunalnymi, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, będzie nadal
opierać się na zbiornikach bezodpływowych.
Tereny, na których przewiduje się dalsze użytkowanie rolnicze oraz tereny w ich sąsiedztwie
będą nadal zagrożenie zanieczyszczeniami powstającymi w wyniku nieprawidłowo prowadzonej
gospodarki rolnej (chemiczna ochrona roślin, niewłaściwe zabiegi agrotechniczne).
Na etapie projektu Planu nie jest możliwe określenie ilości odprowadzanych ścieków
z omawianego obszaru, wielkość ta jest bowiem uzależniona od przebiegu i natężenia procesów
urbanizacyjnych oraz rodzaju zainwestowania na poszczególnych terenach.
W obszarze Planu ustalono odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników
bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub indywidualnych oczyszczalni ścieków do czasu
wybudowania sieci kanalizacyjnej. Działanie to ma na celu zapewnienie w przyszłości
racjonalności budowy sieci kanalizacji sanitarnej. W sytuacji, gdy część zabudowy opierać się
będzie na oczyszczalniach indywidualnych, wobec braku obowiązku podłączenia do kanalizacji
sanitarnej w przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków
spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych, realizacja sieci kanalizacji sanitarnej
może okazać się nieracjonalna ze względów ekonomicznych. W związku z tym, rozwiązania
tymczasowe oparto na bezodpływowych zbiornikach na nieczystości ciekłe.
4. Zanieczyszczeniem gleb – lokalizacja projektowanego zainwestowania wiąże się
z powstawaniem zwiększonej, w stosunku do stanu istniejącego, ilości zanieczyszczeń. Mogą
one, przy braku respektowaniu wytycznych projektu Planu, przenikać do wód lub do ziemi.
Dodatkowo, zanieczyszczenie gleb może zwiększać sąsiedztwo ciągów komunikacyjnych.
Tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu są w większym
stopniu narażone na zanieczyszczenie gleb.
Na terenach, na których przewiduje się dalsze użytkowanie rolnicze istniało będzie nadal
zagrożenie zanieczyszczenia i degradacji gleb, związane z nieprawidłowo prowadzoną
gospodarką rolną (chemiczna ochrona roślin, niewłaściwe zabiegi agrotechniczne).
Punktowe zniszczenie pokrywy glebowej będzie miało miejsce w przypadku realizacji
projektowanego zainwestowania, tj. nowych obiektów mieszkaniowych i usługowych
oraz elementów układu komunikacyjnego.
5. Przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu – posadowienie projektowanej
zabudowy nie będzie wymagało naruszenia w istotny sposób istniejącej rzeźby terenu. Podczas
prowadzenia prac budowlanych związanych z zabudową mieszkaniową możliwe jest powstanie
zmian w niwelecie terenu. Będą to jednak niewielkie zmiany, szczególnie w kontekście
wprowadzonego w Planie zakazu realizacji pomieszczeń, w których poziom podłogi znajduje się
w całości poniżej poziomu terenu. Większe zmiany mogą nastąpić w związku z realizacją
terenów komunikacji. Przed utwardzeniem terenu, powierzchnia ziemi zostanie wyrównana,
pojawić mogą się nasypy lub wykopy.
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6. Emitowaniem hałasu – przewiduje się ogólne pogorszenie klimatu akustycznego w obrębie
całego obszaru objętego opracowaniem, wskutek procesów urbanizacyjnych na nowych,
określonych w projekcie Planu terenach. Podstawowym źródłem uciążliwości akustycznych
będzie trasa komunikacyjna – droga powiatowa. Niewielkim źródłem uciążliwości może stać się
także zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa.
7. Emitowaniem pól elektromagnetycznych – źródłem promieniowania elektromagnetycznego
w granicach obszaru objętego sporządzeniem Planu są istniejące napowietrzne linie
elektroenergetyczne 15 kV oraz 400 kV. Zgodnie z ustaleniami projektu Planu, istniejąca sieć
będzie ulegała rozbudowie jedynie w systemie kablowym, wobec czego nie będą powstawały
nowe źródła promieniowania związane z rozwojem sieci elektroenergetycznej.
Zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dot. usług i sieci telekomunikacyjnych
dopuszczono lokalizację masztów telefonii komórkowych będących potencjalnym źródłem
promieniowania elektromagnetycznego. W terenach przeznaczonych pod realizację zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
dopuszczono
lokalizację
wyłącznie
infrastruktury
telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.
8. Ryzykiem wystąpienia poważnych awarii – w projekcie Planu zakazuje się realizacji
zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej, określonych w przepisach odrębnych oraz lokalizacji przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem przedsięwzięć z zakresu komunikacji
oraz sieci infrastruktury technicznej. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii stwarzać może
projektowana oczyszczalnia ścieków. Potencjalne niebezpieczeństwo zaistnienia sytuacji
awaryjnej w związku z przewozem materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych wiąże
się z przebiegiem drogi powiatowej przez obszar objęty sporządzeniem Planu, po której
potencjalnie prowadzony może być okazjonalnie transport materiałów niebezpiecznych
i substancji chemicznych. W przypadku uszkodzenia, ryzyko poważnych awarii stwarzać może
także rurociąg naftowy o przebiegu południkowym wzdłuż całego obszaru projektu Planu oraz
magistrale wodociągowe przecinające obszar Planu w układzie południkowym. Potencjalne
rozszczelnienie lub uszkodzenie rurociągu transportującego wodę może spowodować erozję
gleby w miejscu zwiększonego napływu wody oraz lokalne podtopienia. Skala oddziaływań jest
uzależniona od wielkości rozszczelnienia.
Zidentyfikowane oddziaływania na środowisko mogą mieć charakter bezpośredni (pierwotny)
lub pośredni (wtórny). Pierwszy typ oddziaływań związany jest bezpośrednio z realizowaną
inwestycją, występuje zazwyczaj w tym samym miejscu i czasie, a obejmuje zmiany wywołane
budową oraz eksploatacją obiektu, itp. (tj. przedmiotu inwestycji). Za przewidywane
oddziaływanie bezpośrednie uznano zniszczenie pokrywy glebowo-roślinnej oraz zmniejszenie
powierzchni biologicznie czynnej na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie (zabudowa,
tereny komunikacyjne). Z kolei oddziaływania drugiego typu – pośrednie – obejmują te zmiany
w środowisku, które mogą wystąpić w wyniku już zrealizowanej inwestycji lub dodatkowych
przedsięwzięć z nią związanych (tj. w późniejszym okresie, niekiedy w innym miejscu). Za
oddziaływanie pośrednie (wtórne) uznano naruszenie stabilności ekosystemów leśnych,
glebowych oraz łąkowych na terenach sąsiadujących z terenami zabudowy różnego typu, będące
skutkiem emisji gazów i innych substancji szkodliwych w wyniku ogrzewania budynków oraz
eksploatacji pojazdów. Skutkiem pośrednim realizacji projektowanego w planie zainwestowania
będzie również wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. Przewiduje się również
wzrost spływu powierzchniowego wód opadowych w obrębie uszczelnionych powierzchni.
Ze względu na czas, w jakim będą występować, oddziaływania na środowisko podzielono na
cztery grupy: oddziaływania chwilowe, stałe, krótkoterminowe i długoterminowe. Pierwsza grupa
obejmuje m.in. emisję hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowo-gazowych będących skutkiem prac
budowlanych jedynie w fazie realizacji zainwestowania. Jako oddziaływanie stałe traktować
należy ubytek powierzchni biologicznie czynnej zajętej pod zabudowę, uszczelnienie
powierzchni, zmiany krajobrazu oraz promieniowanie elektromagnetyczne powstające na skutek
funkcjonowania napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych (urządzeń telefonii komórkowej
dopuszczonych do realizacji na mocy ustaleń projektu Planu).
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Krótkoterminowe oddziaływania, bardzo podobne swym charakterem do chwilowych, mają
miejsce w trakcie realizacji inwestycji. Mimo, iż na ogół są gwałtowne, nie prowadzą do
długofalowych skutków w krajobrazie i stanie środowiska. Obejmują one degradację pokrywy
roślinnej w okresie realizacji inwestycji budowlanych, emisję hałasu i zanieczyszczeń
towarzyszące pracom budowlanym przy realizacji nowej zabudowy oraz dróg. Z kolei istnienie
oddziaływań długoterminowych ujawnia się na ogół po zakończeniu inwestycji i związane jest
przede wszystkim z eksploatacją i funkcjonowaniem obiektów budowlanych, komunikacyjnych
i infrastrukturalnych. Większość z oddziaływań długoterminowych pokrywa się z oddziaływaniami
pośrednimi, obejmując: wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, wzrost spływu
powierzchniowego wód opadowych w obrębie uszczelnionych powierzchni, wzrost emisji gazów
i innych substancji szkodliwych w wyniku rozwoju terenów zurbanizowanych i wzrostu natężenia
ruchu samochodowego. Oddziaływania te prowadzić mogą w dłuższym okresie czasu do
naruszenia stabilności i obniżenia odporności na degradację ekosystemów znajdujących
w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów rozwoju zainwestowania.
Tereny zainwestowane są szczególnie narażone na występowanie tzw. oddziaływań
skumulowanych. Koncentracja obiektów o różnych funkcjach (zabudowa mieszkaniowa, usługi
o różnym charakterze, tereny komunikacji) oraz intensyfikacja zainwestowania, na ww. terenach
może doprowadzić do kumulacji zagrożeń różnego rodzaju, tj: zanieczyszczeń pochodzących
z nieoczyszczonych ścieków komunalnych, niskiej emisji pyłów i gazów do atmosfery, odpadów
komunalnych, uciążliwości związanych ze wzrostem natężenia hałasu.
5.2.
Wpływ realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania na cele
i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, ich integralność oraz poszczególne elementy
środowiska, krajobraz, zdrowie ludności, zabytki oraz dobra materialne.
1. Cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 i ich integralność.
Na terenie gminy Koluszki zlokalizowane są dwa obszary Natura 2000: Specjalny Obszar
Ochrony Siedlisk Buczyna Gałkowska oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dąbrowy
Świetliste koło Redzenia.
Buczyna Gałkowska znajduje się w odległości około 2,9 km od analizowanego obszaru,
natomiast Dąbrowa Świetlista koło Redzenia – około 13,5 km. Na tak dużą odległość
oddziaływania przenosić się mogą drogą powietrzną lub wodną. Obydwie możliwości nie znajdują
zastosowania w analizowanym przypadku. Ponadto oba obszary znajdują się w otoczeniu
większych kompleksów leśnych, które działają buforowo i minimalizują negatywne oddziaływania.
Wobec tego realizacja ustaleń projektu Planu miejscowego nie wpłynie negatywnie na cele
i przedmiot ochrony oraz integralność ww. obszarów.
2. Ustanowione formy ochrony przyrody
Na terenie objętym sporządzeniem Planu oraz w jego bezpośrednim otoczeniu nie występują
obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Realizacja ustaleń przedmiotowego planu nie wpłynie na obszary ustanowionych form ochrony
przyrody zlokalizowanych w sąsiedztwie, wymienionych w rozdziale 3.2.
3. Powietrze
Rozwój zainwestowania na terenach dotychczas nieużytkowanych lub użytkowanych jako
rolnicze będzie się wiązał ze wzrostem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, pogorszeniem się
warunków aerosanitarnych analizowanego obszaru i jego bezpośredniego sąsiedztwa.
Planowany rozwój zainwestowania nie powinien jednak przyczynić się do znacznych zmian
warunków aerosanitarnych. Projekt Planu wyklucza dla całego terenu lokalizację obiektów
i usług, których funkcjonowanie może być źródłem uciążliwości, wykraczających poza granice
terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny. Projekt Planu wyklucza także lokalizację
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Wyjątek stanowią
przedsięwzięcia związane z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Niewątpliwie pojawienie
się nowych terenów zagospodarowanych będzie wiązało się ze wzrostem emisji zanieczyszczeń
do atmosfery oraz pogorszeniem warunków aerosanitarnych obszaru badań i jego
bezpośredniego sąsiedztwa. Przyczynami tych zjawisk będzie szczególnie wzrost natężenia
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ruchu samochodowego związanego z użytkowaniem terenów oraz lokalizacja nowej zabudowy.
Zmiany parametrów jakości powietrza nie powinny być znaczące, gdyż w projekcie Planu
ustalono zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej z indywidualnych
lub lokalnych, źródeł ciepła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, energii elektrycznej,
gazu, oleju opałowego lekkiego oraz niskoemisyjnych źródeł ciepła, wykorzystujących paliwa
takie jak: gaz, ekogroszek, olej opałowy, pelety, drewno, posiadających certyfikat na „znak
bezpieczeństwa ekologicznego”. W projekcie Planu nie przewiduje się realizacji nowych źródeł
ciepła opalanych węglem, produktami ropopochodnymi.
Na stan sanitarny powietrza wpływ będą miały, tak jak dotychczas, zanieczyszczenia
napływające z zewnątrz.
4. Powierzchnia ziemi i gleby
W związku z planowanym przeznaczeniem terenu, wiążącym się z realizacją zabudowy
oraz budową dróg nastąpi naruszenie istniejącej pokrywy glebowej (pod budynkami oraz drogami
nastąpi unieczynnienie gleby). Zmniejszeniu ulegnie powierzchnia biologicznie czynna. Ze
względu na występujące na tym terenie korzystne warunki budowlane nie będzie konieczna stała
ingerencja w parametry gruntu (wymiana, nasypy itp.).
5. Wody powierzchniowe i podziemne
Przy respektowaniu ustaleń projektu Planu nie powinno nastąpić pogorszenie jakości wód
powierzchniowych i podziemnych. Plan zakazuje wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do
wód lub do ziemi, jednak niebezpieczeństwo migracji zanieczyszczeń z ziemi do wód istnieje
w przypadku stosowania zbiorników na nieczystości ciekłe, które będą stosowane do czasu
budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Część zbiorników z pewnością będzie nieszczelna.
6. Klimat
Realizacja zabudowy na nowych terenach wskazanych w projekcie Planu może skutkować
niewielkimi zmianami mikroklimatu lokalnego, w tym przede wszystkim wzrostem temperatur
w obrębie terenów zurbanizowanych oraz modyfikacją siły i kierunków wiatru. Wielkość zmian
w klimacie zazwyczaj uzależniona jest od skali realizowanego zagospodarowania, nie powinna
jednak powodować znaczących zmian w istniejącym topoklimacie. Tereny leśne, znajdujące się
w obszarze objętym sporządzeniem Planu, nie są planowane do zmiany przeznaczenia na cele
nieleśne, będą więc nadal kształtować korzystne walory klimatyczne i pozytywnie oddziaływać na
warunki życia mieszkańców tych terenów. Dodatkowo, pozytywne oddziaływanie istniejących
kompleksów leśnych na klimat lokalny zostanie wzmocnione znacznymi powierzchniami terenów
przeznaczonych pod zalesienie.
7. Zwierzęta, rośliny oraz różnorodność biologiczna
Wskutek realizacji ustaleń projektu Planu obejmujących wprowadzenie nowej zabudowy
kosztem terenów rolniczych oraz częściowo zajętych przez roślinność, głównie synantropijną,
lokalnie zmniejszeniu ulegnie powierzchnia biologicznie czynna oraz przestrzeń bytowania dziko
żyjących zwierząt, co tym samym przyczyni się do zmiany różnorodności biologicznej. Zachwiana
zostanie również równowaga ekosystemów polnych. Zubożeniu ulegnie różnorodność gatunków
obszarów zagospodarowanych obecnie rolniczo.
W związku z projektowaną zmianą przeznaczenia 0,5084 ha gruntów leśnych na cele
nieleśne zmniejszeniu w niewielkim stopniu ulegnie powierzchnia drzewostanu, który porasta
powierzchnię jedynie około 0,07 ha gruntów planowanych do zmiany.
Część rozwiązań przyjętych w projekcie Planu przyczyni się do wzrostu różnorodności
biologicznej. W terenach przewidzianych do wprowadzenia zalesień (ZLR i RZL), wykształcą się
nowe siedliska bytowania zwierząt. Na wzrost różnorodności biologicznej pozytywnie wpłynie
także ustalony planem obowiązek ukształtowania strefy zieleni wzdłuż cieków wodnych.
Częściową ochronę różnorodności biologicznej zapewniają ponadto następujące ustalenia
projektu Planu: określony udział procentowy maksymalnej powierzchni zabudowy oraz
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki, wymagany do
zachowania.
Nie przewiduje się by prognozowany wzrost zanieczyszczeń powietrza pociągnął za sobą
istotne zmiany w odporności roślin na degradację i ich zdolności do regeneracji.
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8. Zasoby naturalne
W granicach obszaru objętego projektem Planu nie występują udokumentowane złoża
surowców mineralnych, nie przewiduje się również prowadzenia badań i poszukiwań złóż.
Rezultatem realizacji zapisów projektu Planu w odniesieniu do zasobów naturalnych jakimi są
lasy, zlokalizowane w obszarze objętym sporządzeniem Planu będzie niewielki ubytek
powierzchni zadrzewionej związanej z realizacją inwestycji na gruntach leśnych przeznaczonych
na cele nieleśne. Nastąpić może również wzrost ich penetracji, na skutek rozwoju w sąsiedztwie
terenów zabudowy mieszkaniowej. Realizacja ustaleń Planu nie wpłynie bezpośrednio na
zmniejszenie zasobów drewna – Plan nie przewiduje możliwości wycinki drzewostanu.
Jednocześnie, w wyniku wprowadzenia zalesień docelowo zwiększy się obszar, z którego
w przyszłości możliwe będzie pozyskanie drewna.
9. Krajobraz
W wyniku realizacji ustaleń projektu Planu w krajobrazie nastąpią daleko idące zmiany.
Obszar charakteryzujący się dotychczas krajobrazem typowo rolniczym przekształcony zostanie
w krajobraz osiedla o charakterze podmiejskim o niewielkiej intensywności zabudowy.
W przyjętych w projekcie Planu ustaleniach w zakresie kompozycji i kształtowania projektowanej
zabudowy (np. w zakresie gabarytów zabudowy, kształtu dachów, ogrodzenia) uwzględnione
zostały zasady estetyki i spójności z otaczającym krajobrazem.
W zachodniej części obszaru objętego sporządzeniem Planu obecny krajobraz łąk, pastwisk
i upraw polowych zmieni się w krajobraz z przewagą lasów
10. Zdrowie ludności
Użytkowanie poszczególnych terenów w sposób zgodny z ustaleniami projektu Planu
(oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) nie powinno skutkować negatywnym
wpływem na zdrowie mieszkańców. Uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności na
każdym terenie muszą zamykać się w granicach działki, do której inwestor posiada tytuł prawny.
W Planie ustalono strefy bezpieczeństwa od ciągów infrastruktury technicznej oraz określono
minimalną odległość lokalizowania projektowanej zabudowy od dróg i ciągów infrastruktury
technicznej, która ma zapewnić bezpieczne warunki życia dla mieszkańców. W związku
z przebiegiem przez teren objęty sporządzeniem Planu napowietrznych linii energetycznych
w projekcie Planu zakazano lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w strefach:
7,5 m na każdą stronę od osi linii 15 kV oraz 30,0 m na każdą stronę od osi linii 400 kV.
Oznaczono strefę bezpieczeństwa od rurociągu naftowego
o szerokości od 12,0 m do 14,1 m, zlokalizowaną w odległości nie mniejszej niż 6,0 m od osi
rurociągu w której wykluczono składowanie materiałów łatwopalnych i wznoszenia budynków,
obiektów małej architektury oraz budowli, z wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej, dróg,
a także ogrodzeń. Dodatkowo wyznaczono granice strefy zakazu lokalizacji budynków w
sąsiedztwie rurociągu naftowego, oznaczoną na rysunku planu, o szerokości 30,0 m, której
środkiem jest oś rurociągu, w granicach której ustala się zakaz realizacji budynków. Zakazano
również zagospodarowania terenu zielenią w odległości do 5,0 m od osi rurociągów naftowych
i towarzyszącego im kabla światłowodowego. Wyznaczono również strefy bezpieczeństwa od
magistrali wodociągowych. Nie są one związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa
ludności. Wynikają z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci. W obszarze
nie występują inne ciągi infrastruktury technicznej, od których należałoby wskazać strefy
bezpieczeństwa oraz określić minimalną odległość lokalizowania projektowanej zabudowy, które
by miały zapewnić bezpieczne warunki życia dla mieszkańców. Pogorszeniu w niewielkim stopniu
ulec mogą warunki akustyczne oraz stan sanitarny powietrza atmosferycznego w obrębie całego
obszaru objętego opracowaniem.
Zgodnie z art. 114 ustawy Prawo ochrony środowiska, w projekcie Planu określono, dla
których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi –
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku. Ochrona ww. terenów przed hałasem powinna polegać na:
1) utrzymaniu poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie;
2) zmniejszaniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on
dotrzymany.
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Pozytywne skutki polegające m.in. na poprawie bezpieczeństwa poruszania się i prowadzenia
transportu przynieść powinna realizacja działań związanych z rozbudową układu
komunikacyjnego i dostosowaniem parametrów dróg do wymogów określonych w przepisach
odrębnych.
10. Zabytki
Na terenie objętym sporządzeniem Planu znajdują się dwa obiekty dziedzictwa kulturowego
i zabytków ujęte w gminnej ewidencji oraz dwa stanowiska archeologiczne, z których jedno jest
wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Zostały one objęte ochroną w projekcie Planu.
W związku z niewystępowaniem w obszarze Planu dóbr kultury współczesnej projekt Planu
nie zawiera ustaleń dotyczących ich ochrony.
11. Dobra materialne
Zapisane w projekcie Planu ustalenia stwarzają warunki do zagospodarowania większości
terenów w inny, bardziej intensywny sposób niż dotychczas. Rozwój dóbr materialnych będzie
następował w toku budowy obiektów mieszkaniowych, usługowych, urządzeń sportowych
i rekreacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń dopuszczonych do realizacji na mocy ustaleń
projektu Planu.
5.3.

Potencjalne transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Obszar Planu nie sąsiaduje bezpośrednio z terytoriami państw ościennych, a odległości jego
granic do granicy państwa, we wszystkich kierunkach są większe niż 200 km. Skutki realizacji
ustaleń projektu Planu nie mają zatem znaczenia transgranicznego.

6.
Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko
Wprowadzenie zainwestowania na tereny obecnie niezagospodarowane, tj. realizacja nowej
zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz innych obiektów dopuszczonych do realizacji
w ustaleniach szczegółowych projektu Planu oraz rozbudowa i modernizacja układu
komunikacyjnego będzie powodować niekorzystne dla środowiska skutki. W związku z czym
konieczne jest stosowanie takich rozwiązań, które zapewnią minimalizację negatywnych
oddziaływań, zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i późniejszego użytkowania terenów.
W projekcie Planu wprowadzono szereg nakazów i zakazów, mających na celu zapobieganie,
ograniczenie lub kompensację negatywnych oddziaływań na środowisko. Propozycje te służą
całkowitemu lub częściowemu zrównoważeniu negatywnych oddziaływań na środowisko.
W fazie realizacji inwestycji konieczne jest prowadzenie wszelkich prac budowlanych zgodnie
z obowiązującymi przepisami i w sposób maksymalnie ograniczający negatywne skutki dla
środowiska, poprzez m.in.:
1) zastosowanie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń;
2) zadarnienie powierzchni wolnych od zabudowy bezpośrednio po zakończeniu prac
budowlanych.
Jednym z trwałych skutków realizacji zainwestowania przewidzianego w projekcie Planu jest
m.in. unieczynnienie gleb pod zabudową i drogami. W celu złagodzenia niekorzystnego
oddziaływania wprowadzono ograniczenia w zakresie możliwości i intensywności wykorzystania
terenów zgodnie z ustaleniami zawartymi w ustaleniach szczegółowych; m.in. poprzez ustalenie
minimalnych wskaźników powierzchni biologicznie czynnej. W projekcie Planu ustalono
stosunkowo wysoki wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na większości terenów, w tym na
terenach z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, zabudową mieszkaniową jednorodzinną
niskiej intensywności oraz zabudową mieszkaniową jednorodzinną na terenach leśnych minimum
70%. Ubytek powierzchni biologicznie czynnej winien być równoważony wprowadzeniem
powierzchni zadrzewionych, zakrzewionych i zadarnionych w możliwie jak największym zakresie,
w ramach całego obszaru objętego opracowaniem. W granicach terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na terenach leśnych (MNL) obowiązuje zachowanie
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istniejącego drzewostanu leśnego w granicach powierzchni biologicznie czynnej działki lub
wprowadzenie zwartych nasadzeń o charakterze leśnym, na działkach niezalesionych.
W celu skutecznego ograniczenia przewidywanych uciążliwości związanych ze wzrostem
zanieczyszczeń powietrza i uciążliwości akustycznych wynikających m.in. ze wzrostu natężenia
ruchu komunikacyjnego wprowadzono obowiązek ograniczenia uciążliwości do granic terenu, do
którego inwestor posiada tytuł prawny (m.in. dotyczy to dróg). Odsunięto od dróg linie zabudowy,
a dla terenów chronionych akustycznie wprowadzono klasyfikację hałasową. Do ograniczenia
zanieczyszczeń przyczyni się zapewne zachowanie lasów, zalesianie nowych terenów i poprawa
parametrów technicznych dróg.
Przewidywany wzrost ilości użytkowników poszczególnych terenów prowadzić będzie
nieuchronnie do wzrostu ilości wytwarzanych odpadów i ścieków. Ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej zawarte w projekcie Planu mają na celu minimalizację negatywnych
skutków funkcjonowania obiektów w obrębie terenów zainwestowanych lub przeznaczonych do
rozwoju zainwestowania,
zwłaszcza
obowiązek
zaopatrzenia
wszystkich terenów
przeznaczonych na cele zabudowy w media infrastruktury technicznej poprzez istniejące
i rozbudowywane zbiorowe systemy uzbrojenia. W projekcie Planu dopuszczono rozwiązania
indywidualne w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych oraz zaopatrzenia w wodę
jedynie do czasu objęcia całego obszaru obsługą miejskiej kanalizacji sanitarnej oraz miejskiej
sieci wodociągowej, przy jednoczesnym zakazie odprowadzania nieczyszczonych ścieków
komunalnych do wód lub do ziemi. W zakresie gospodarki odpadami ustanowiono obowiązek
urządzenia nawierzchni miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów
stałych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do ziemi.
Stosowanie wszystkich zaleceń zawartych w projekcie Planu, zwłaszcza zachowanie
wskazanej powierzchni biologicznie czynnej oraz egzekwowanie prawidłowego gromadzenia
i usuwania odpadów i ścieków komunalnych będzie gwarantować ograniczenie do minimum
negatywnych wpływów planowanych zmian na środowisko.
Realizacja ustaleń projektu Planu nie będzie miała szkodliwego wpływu na położone najbliżej
obszaru objętego sporządzeniem Planu obszary Natura 2000 (opisane w rozdziale 3.2
prognozy). Nie wskazuje się więc rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko obszaru Natura 2000,
wynikających z realizacji ustaleń projektu Planu.

7.

Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym Planie

Procedura opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest
procesem, podczas którego z wielu możliwych wariantów wybierane są rozwiązania optymalne,
łączące w sobie zaspokajanie potrzeb społeczno-gospodarczych i ochronę przyrody. Biorąc pod
uwagę m.in. cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz jego integralność rozpatrywano wszelkie projektowane działania gospodarcze oraz
możliwe rozwiązania alternatywne w wielu aspektach. Wybrano najkorzystniejszy wariant,
uwzględniający założenia zrównoważonego rozwoju.
Rozwój funkcji mieszkaniowej na terenach objętych sporządzeniem Planu jest nieunikniony
wobec postępującego rozwoju Gminy, w tym terenów objętych Planem, a także rosnącej presji
społeczeństwa na urbanizację tych terenów.
W rozdziale 3.6. omówiony został wariant zerowy, w którym przedstawiono potencjalne
zagrożenia w przypadku braku realizacji ustaleń projektu Planu. Całkowite odrzucenie projektu
Planu sprzyjałoby dalszemu, niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się zabudowy na terenach
nie objętych obowiązującym Planem, pozostawieniu enklaw terenów rolniczych, które stopniowo
ulegałyby degradacji oraz realizacja gospodarki wodno-ściekowej w oparciu o nieaktualne
przepisy.
Przy opracowywaniu projektu Planu wzięto pod uwagę ewentualne kolizje projektowanego
i istniejącego zagospodarowania oraz uwzględniono wymogi ochrony środowiska przyrodniczego
i kulturowego. Zaproponowane rozwiązania w zakresie przeznaczenia terenów, sposobu ich
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zagospodarowania, warunków dla projektowanej zabudowy oraz zasad obsługi technicznej
i komunikacyjnej pozostają w zgodności z zaleceniami wynikającymi z opracowania
ekofizjograficznego. Rozwiązania projektu Planu gwarantują prawidłowe funkcjonowanie
omawianego obszaru, stanowiąc kontynuację istniejącego użytkowania terenów oraz wskazując
nowe możliwości rozwoju obszaru w oparciu o istniejące uwarunkowania.
W związku z tym dla projektu Planu, który został poddany analizie i ocenie w niniejszej
prognozie nie przewiduje się rozwiązań alternatywnych.

8.
Propozycje dotyczące metod analizy
oraz częstotliwości jej przeprowadzania

skutków

realizacji

ustaleń

Planu

Skutki realizacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego mają
zazwyczaj złożony charakter i obejmują:
1) fizyczne zmiany krajobrazu wynikające ze zmian zagospodarowania terenu (zmiany
struktury użytkowania gruntów, rozwój elementów infrastruktury technicznej, rozwój
zabudowy);
2) zmiany jakości poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego (powietrza, wód,
gleb, klimatu akustycznego, różnorodności biologicznej);
3) zmiany w sferze społecznej i gospodarczej obszaru.
Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie regulują metod analizy
skutków realizacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ani
częstotliwości ich przeprowadzania w odniesieniu do zmian jakości środowiska przyrodniczego
oraz zmian zachodzących w sferze społecznej i gospodarczej. Jednak zgodnie z art. 32 ww.
ustawy organ sporządzający Plan, czyli wójt, burmistrz albo prezydent gminy (Burmistrz
Koluszek) zobowiązany jest przynajmniej raz w czasie kadencji rady gminy (Rady Miejskiej
w Koluszkach) dokonać analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Analiza taka
powinna zatem obejmować również analizę skutków realizacji ustaleń uchwalonych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmian zagospodarowania terenów.
Pełna analiza skutków realizacji postanowień miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego powinna uwzględniać zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym
i społecznym, zarówno ilościowe jak i jakościowe. Badaniu jakości środowiska służy regularny
monitoring jego poszczególnych komponentów, w tym powietrza, wody, gleb, klimatu
akustycznego na obszarach zamieszkania. Analiza porównawcza wyników przeprowadzonych
w ramach monitoringu pomiarów i obserwacji powinna być podstawową metodą analizy skutków
realizacji ustaleń projektu Planu w środowisku przyrodniczym.
Zgodnie z wymogami przepisów dotyczących ochrony środowiska, do prowadzenia
monitoringu środowiska zobligowane są państwowe organy monitoringu środowiska, poprzez
tzw. państwowy monitoring środowiska. Jest to system pomiarów, ocen i prognoz stanu
środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.
Państwowy monitoring środowiska zbiera dane na podstawie m.in. pomiarów dokonywanych
przez zobowiązane organy administracji, pomiarów stanu środowiska, wielkości i rodzajów emisji
oraz ewidencji, do których prowadzenia obowiązane są podmioty korzystające ze środowiska.
Podmiotami korzystającymi ze środowiska są m.in. te, które prowadzą działalność powodującą
wprowadzenie szkodliwych substancji do powietrza. Badania jakości poszczególnych elementów
środowiska powinny być przeprowadzane w sposób cykliczny, a ich zakres i częstotliwość
wynikać z charakteru inwestycji dopuszczonych do realizacji na mocy zapisów projektu Planu.
Gmina zobligowana jest do opracowania gminnego programu ochrony środowiska oraz
sporządzania raportów z jego realizacji. Współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony
Środowiska w Łodzi umożliwi wykorzystanie wyników specjalistycznych pomiarów, które mogą
być wykorzystywane do dalszych analiz i ocen. Szczególnie pożądane mogą być dane
z pomiarów:
1) fizyczno-chemicznych wód powierzchniowych i podziemnych, ścieków, gleby;
2) wielkości odpadów;
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3)
4)
5)
6)
7)

wielkości zanieczyszczeń powietrza (imisja), spalin i gazów technologicznych (emisja);
hydrobiologicznych wód powierzchniowych, osadów dennych i osadów czynnych;
bakteriologicznych wód powierzchniowych, podziemnych, ścieków i osadów;
hałasu;
promieniowania elektromagnetycznego w środowisku.

Reasumując, zalecaną metodą analizy skutków realizacji ustaleń projektu Planu jest
kompleksowa analiza porównawcza przeprowadzana w oparciu o dane uzyskane w toku
regularnego monitoringu środowiska przyrodniczego i antropogenicznego. Za najbardziej istotne
uznano monitorowanie następujących zjawisk i procesów:
1) zmian w powierzchni i strukturze użytkowania gruntów (m.in. powierzchnia gruntów
otwartych i terenów zainwestowanych oraz ich wzajemne proporcje);
2) tworzenia spójnego systemu terenów biologicznie czynnych oraz terenów zieleni
urządzonej;
3) zmian jakości poszczególnych komponentów środowiska (m.in. powietrze, woda, gleby,
klimat akustyczny - na obszarach zamieszkałych);
4) zmian w gospodarce zasobami wodnymi (m.in. długość sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej);
5) zmian w sferze społecznej i gospodarczej obszaru (poziom zadowolenia mieszkańców,
bezrobocie, zmiany podaży miejsc pracy itp.).

9.

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem sporządzanym obowiązkowo dla
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na podstawie art. 17 pkt 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 51 ust. 1 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane dla
potrzeb Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Borowo I
w gminie Koluszki. Zakres i stopień szczegółowości opracowania został wcześniej uzgodniony
z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Łodzi.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako akt prawa miejscowego, jest
podstawowym narzędziem kształtowania polityki przestrzennej Gminy.
Projekt planu został sporządzony zgodnie z wymaganiami i zakresem określonym w ustawie
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W projekcie Planu określono szczegółowe zasady i metody kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu w celu ochrony ładu przestrzennego oraz wartości przyrodniczych
i kulturowych obszaru z uwzględnieniem istniejącego i planowanego zagospodarowania terenów
sąsiednich. Zaproponowano objęcie procesem urbanizacyjnym znacznej części obszaru objętego
sporządzeniem Planu. Ponadto, zaprojektowany został układ komunikacyjny dla obsługi nowo
wyznaczonych terenów. Wprowadzono szereg ustaleń i ograniczeń w zakresie m.in. zasad
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony przed poszczególnymi źródłami
zagrożeń, zasad modernizacji, przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury
technicznej.
Ustalenia projektu Planu są zgodne z założeniami przyjętymi w obowiązującym Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koluszki (uchwała
Nr LXI/48/2006 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 października 2006 r. z późn. zm.).
Zaproponowane w projekcie Planu rozwiązania są zgodne ze wskazaniami Studium. Tereny
położone w obrębie Borowo I wskazano w Studium jako tereny zabudowy zagrodowej,
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (wzdłuż dróg) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, letniskowej i usług. W Planie wskazano parametry i wskaźniki zabudowy
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w granicach wartości postulowanych w Studium dla poszczególnych rodzajów przeznaczenia
terenu.
Zaproponowane w projekcie Planu rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne pozostają
w zgodności również z określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym predyspozycjami terenów
w zakresie ich zagospodarowania. Ustalenia projektu Planu respektują wymogi określone
w przepisach ogólnych i szczegółowych z zakresu ochrony środowiska, m.in. wyznaczono tereny
podlegające ochronie akustycznej na podstawie przepisów odrębnych, określono parametry stref
bezpieczeństwa od poszczególnych sieci infrastruktury.
W Prognozie analizie poddano stan środowiska na obszarze objętym sporządzeniem projektu
Planu. Zidentyfikowano jego zagrożenia oraz potencjalne zmiany w wyniku realizacji ustaleń
projektu Planu, jak i w przypadku braku ich realizacji.
Obszar objęty opracowaniem obejmuje obręb geodezyjny Borowo I, położony w południowo –
zachodniej części gminy Koluszki. Gmina Koluszki położona jest w centrum województwa
łódzkiego, w odległości około 20 km na wschód od Łodzi.
Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną J. Kondrackiego obszar objęty opracowaniem
położony jest na Nizinie Środkowopolskiej, w obrębie makroregionu zwanego Wzniesieniami
Południowomazowieckimi. Położony jest w południowo-zachodniej części Wału KujawskoPomorskiego. Najstarszymi utworami, stwierdzonymi w wierceniach, w bezpośrednim
sąsiedztwie obszaru Planu, są osady jurajskie, wykształcone w facji węglanowej oraz ilastomarglisto-łupkowej. Miąższość utworów jurajskich jest znaczna. Osady trzeciorzędu występują
płatowo, najczęściej w zagłębieniach utworów jurajskich. Spotykane są na głębokości ponad
80 m. Wykształcone są w postaci piasków szaropopielatych.
Podstawowe znaczenie w budowie geologicznej obszaru odgrywają utwory czwartorzędowe,
reprezentowane przez gliny, gliny zwałowe, piaski różnej frakcji. Ich miąższość osiąga ponad
60 m. Pokrywają bezpośrednio utwory mezozoiku, a czasem płaty trzeciorzędu. W dolinie
rzecznej i zagłębieniach terenu występują utwory holoceńskie. Są to utwory aluwialne oraz piaski
rzeczne z materiałem organicznym, nasycone płytko zalegającą wodą.
W obszarze objętym sporządzeniem Planu nie występują obszary naturalnych zagrożeń
geologicznych, w tym zagrożeń osuwania się mas ziemnych/skalnych.
W obszarze objętym sporządzeniem Planu, ze względu na zachodzące w plejstocenie silne
procesy akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej, można spodziewać się występowania
niewielkich powierzchniowo i zasobowo złóż kruszyw naturalnych. W obszarze nie występują
udokumentowano złoża kopalin.
Obszar objęty sporządzeniem Planu leży w tzw. obszarze staroglacjalnym, nie objętym
ostatnim zlodowaceniem. Zachodnia część obrębu Borowo I stanowi płat falistej wysoczyzny
polodowcowej. Część wschodnia położona jest u podnóża wysoczyzny w strefie jej przejścia
w obszar równiny sandrowej, rozciętej w granicach obrębu na dwie części płytką doliną erozyjną.
Teren najwyżej wznosi się w części północno-wschodniej, gdzie osiąga wysokość około 220,0 m
n.p.m. Opada łagodnie w kierunku południowo-zachodnim w kierunku osi doliny erozyjnej,
najniżej położone są tereny w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Miazgi – 200 m n.p.m. Spadki
terenu w przeważającej części nie przekraczają 0,5%.
Obszar objęty sporządzeniem Planu znajduje się w Zlewni Pilicy, w obrębie zlewni III-go
rzędu – zlewni Miazgi. Wzdłuż południowo-zachodniej granicy obrębu przepływa rzeka Miazga.
Lokalne obniżenia wykorzystywane są przez bezimienne cieki. W granicach obszaru objętego
sporządzeniem Planu, rzeka Miazga nie stwarza zagrożenia powodziowego, wobec tego, tereny
w jej sąsiedztwie nie są zagrożone powodzią.
Niewielka część obszaru objętego sporządzeniem Planu zmeliorowana jest urządzeniami
melioracji wodnych szczegółowych. Obszar objęty siecią drenarską zajmuje powierzchnię jedynie
około 14 ha. Pozostałe tereny zmeliorowane zostały siecią rowów melioracyjnych. Największy
z nich przepływa z kierunku północno-wschodniego w kierunku południowo-zachodnim, zasila
rzekę Miazgę.
W obszarze gminy Koluszki stwierdzono występowanie dwóch użytkowych poziomów
wodonośnych wiążących się z dwoma piętrami wodonośnymi: jurajskim i czwartorzędowym.
Poziom jurajski zlokalizowany jest w obrębie Gminy na głębokości od 71,0 m ppt do 97,0 m ppt.
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Na terenie obrębu Borowo I wody piętra jurajskiego nie są ujmowane do eksploatacji.
W utworach czwartorzędowych występują dwa poziomy wodonośne nadmorenowy
i międzymorenowy. Poziom międzymorenowy ma on charakter pierwszego i głównego poziomu
użytkowego na terenie Gminy, występuje we wszystkich ujęciach wód podziemnych w Gminie.
Ujmowany jest do eksploatacji studniami wodociągu wiejskiego zlokalizowanymi w północnej
części obszaru objętego sporządzeniem Planu.
Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego przez obszar objęty sporządzeniem
Planu przebiega granica Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 404 (Koluszki-Tomaszów),
w granicach którego zlokalizowana jest północna część obrębu Borowo I.
Na większości obszaru objętego sporządzeniem Planu występują tereny o ograniczonej
przydatności dla potrzeb budownictwa ze względu na poziom wód gruntowych powyżej 2,0 m ppt
i grunty przepuszczalne w poziomie posadowienia. Tereny te są predysponowane do lokalizacji
obiektów płycej posadowionych. W części zachodniej obszaru objętego sporządzeniem Planu
(wzdłuż granic obszaru objętego Planem) występują tereny o pełnej przydatności dla potrzeb
budownictwa. Tereny wzdłuż rzeki Miazgi, w południowo-zachodniej części obszaru nieprzydatne
są dla budownictwa ze względu na średnią i słabą nośność oraz płytko zalegający poziom wód
gruntowych.
W obszarze objętym opracowaniem występują głównie gleby brunatne i bielicowe. Pod
względem bonitacyjnym są to grunty zaliczane do klas IV – VI. W dolinie Miazgi występują gleby
hydromorficzne na podłożu organicznym – gleby napływowe: mady rzeczne i gleby deluwialne
próchnicze. Występujące gleby nie wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele
nierolne.
Według podziału Polski na regiony klimatyczne (A. Woś) obszar położony jest w centralnej
części środkowopolskiego regionu klimatycznego. Lokalne warunki morfologiczne powodują,
iż panujące tu warunki klimatyczne nieco różnią się od tych określonych jako „typowe” dla ww.
regionu. Cechują się zwiększonymi prędkościami wiatru, mniejszą ilością opadów. Obecność
rozległego kompleksu leśnego przyległego do zachodniej granicy obszaru wpływa łagodząco na
tutejszy mikroklimat (amplitudy temperatur oraz prędkość wiatru są mniejsze).
Panujące tu warunki klimatyczne są względnie korzystne w zakresie potrzeb gospodarczych:
ilość dni pogodnych jest dość duża (5,5 dni miesięcznie), zachmurzenie średnie, warunki
termiczne i solarne – korzystne. Z kolei do mniej korzystnych cech klimatu lokalnego zalicza się:
stosunkowo niską roczną sumę opadów (580 mm) przy jednoczesnym intensywnym parowaniu
terenowym oraz krótki okres bezprzymrozkowy (140 dni w roku).
Najcenniejszym elementem struktury przyrodniczej obszaru objętego sporządzeniem Planu
są lasy. Zajmują one powierzchnię ok. 200 ha, czyli ok. 27% powierzchni obszaru, w tym około
150 ha stanowią grunty leśne w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe. Administrację nad lasami państwowymi na terenie gminy Koluszki sprawuje
Nadleśnictwo Brzeziny. Na obszarze objętym sporządzeniem Planu występują dwa większe
kompleksy leśne: kompleks w zachodniej części obrębu przylegający do dużego kompleksu
leśnego tworzonego przez Lasy Państwowe. Drugi kompleks znajduje się w południowowschodniej części obszaru i przylega bezpośrednio do terenów leśnych na obszarze gminy
sąsiedniej. Na terenie obrębu występują też mniejsze obszary leśne o różnych powierzchniach.
Lasy te występują głównie na siedliskach borowych. Głównymi gatunkami lasotwórczym są
sosna i modrzew, z domieszką dębu, klonu, jaworu, wiązu, jesionu, brzozy, i olszy.
Ważnym elementem szaty roślinnej na terenach, na których nie występują lasy są
zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne i przydrożne.
Istotną rolę pełnią również zbiorowiska roślinności wodnej, bagiennej i łąkowej, towarzyszące
rzece Miazdze oraz pozostałym strugom i rowom. Przeważają tu siedliska łęgowe i grądowe oraz
niewielkie obszary łąk. W zagłębieniach bezodpływowych wykształciły się torfowiska niskie.
Fauna w obszarze objętym sporządzeniem Planu jest typowa dla nizinnych obszarów Polski.
Ze względu na dość zróżnicowaną szatę roślinną, szczególnie leśną, występuje zróżnicowanie
gatunkowe fauny. Wśród ssaków spotykane są dziki, sarny, lisy, borsuki, krety, jeże, zające,
sporadycznie jelenie. Na awifaunę składają się m.in. dzięcioły, kruki, sikory, szpaki, jaskółki,
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skowronki, kukułki, gołębie grzywacze, jastrzębie, bażanty i kuropatwy. Zróżnicowana jest
również populacja owadów.
Na terenie obrębu Borowo I nie występują obiekty wpisane do Rejestru Zabytków
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ani objęte ochroną w planach miejscowych.
W Gminnej Ewidencji Zabytków znajdują się dwa obiekty z obszaru objętego sporządzeniem
Planu: cmentarz ewangelicki oraz dom przy ul. Długiej. Zgodnie z danymi rejestru
Archeologicznego Zdjęcia Polski na terenie objętym sporządzeniem Planu występują dwa
stanowiska archeologiczne.
Zagospodarowanie obszaru objętego opracowaniem ma charakter ekstensywny. Wiodącą
funkcją terenu jest funkcja przyrodnicza: rolnicza i leśna. Grunty zabudowane i zurbanizowane
zajmują powierzchnię niewiele ponad 5%, w tym około 3% zajmują tereny wydzielone pod drogi.
Zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa zlokalizowana jest głównie wzdłuż biegnącej w kierunku
południkowym drogi. Pojedyncze obiekty mieszkalne i rekreacji indywidualnej zlokalizowane są
na wydzielonych wśród terenów rolnych działkach. W obszarze wyróżnić można kilka osiedli
skupiających obiekty rekreacji indywidualnej.
Powiązania komunikacyjne z terenami sąsiednimi (terenami gminy i powiatu) zapewnia droga
powiatowa nr 2915E, przebiegająca przez cały obszar Planu w kierunku północ-południe. Przez
teren objęty analizą nie przebiega żadna linia kolejowa.
Zabudowa zlokalizowana przy drodze powiatowej zaopatrywana jest w wodę z gminnej sieci
wodociągowej zlokalizowanej w ciągu ww. drogi. Na opisywanym terenie nie funkcjonuje zbiorczy
system kanalizacji sanitarnej. Ścieki gromadzone są w zbiornikach na nieczystości ciekłe. Do
celów bytowo-gospodarczych wykorzystywane są butle gazowe. Źródłem zaopatrzenia w ciepło
są kotłownie indywidualne opalane węglem i olejem opalowym. Nieliczne elementy sieci
infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa) zlokalizowane są w drodze. Podstawowym źródłem
zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną jest sieć elektroenergetyczna niskiego
napięcia.
W granicach obszaru objętego opracowaniem nie występują obiekty lub obszary objęte
jakąkolwiek formą ochrony przyrody. Nie stwierdzono również występowania siedlisk oraz
gatunków chronionych.
W aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego woj. łódzkiego z 2010 r. postulowane
jest utworzenie Koluszkowsko-Lubochniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, którego
granica przebiega w południowo-zachodniej części obszaru Planu. Zgodnie z położeniem
Koluszkowsko-Lubochniańskiego
Obszaru
Chronionego
Krajobrazu
przedstawionym
w aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego woj. łódzkiego, w jego granicach
znalazłby się prawie cały obręb Borowo I. Analizowany obszar znajduje się poza istniejącymi
i projektowanymi obszarami Natura 2000. Najbliżej w stosunku do obszaru objętego Planem
położone są proponowane do objęcia ochroną w ramach sieci Natura 2000: Specjalny Obszar
Ochrony Siedlisk (SOO) Buczyna Gałkowska – zlokalizowany na północny - zachód od granic
obszaru, w odległości około 3 km oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) Dąbrowy
Świetliste koło Redzenia – zlokalizowany na północny-wschód od granic obszaru, w odległości
około 13 km. Wszystkie lasy będące w administracji Lasów Państwowych znajdujące się
w granicach obrębu Borowo I mają status lasów ochronnych (na podst. art. 15 i 77 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach). Lasy te uznano za ochronne ze względu na położenie w odległości
do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców. Lasy
porastające teren Gminy są częścią Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko –
Rogowskie”, położonego w całości na terenie województwa łódzkiego, powołanego do życia
Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 października 2002 roku
(zmienione Zarządzeniem Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 lutego 2005 r.).
Najistotniejszymi przyrodniczymi powiązaniami zewnętrznymi obszaru są kompleksy leśne,
które tworzą naturalne korytarze ekologiczne umożliwiające migrację w przestrzeni roślin
i zwierząt. Lasy na terenie objętym sporządzeniem Planu znajdują się na obrzeżu rozległego
kompleksu leśnego porastającego tereny znajdujące się na zachód od granic obszaru, który pełni
funkcję węzła ekologicznego. Dodatkowo otwarte tereny rolne zapewniają połączenie obszaru
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Planu z sąsiednimi terenami. Przepływ materii, energii i informacji genetycznej pomiędzy
elementami systemu przyrodniczego Gminy i obszarami sąsiednimi odbywa się również poprzez
przepływające przez teren i w jego bezpośrednim sąsiedztwie cieki, w tym, przepływającą wzdłuż
południowej granicy obrębu Borowo I, rzeka Miazga.
Kompleks leśny do którego przylega obszar Planu zapewnia powiązanie z lokalnym
korytarzem ekologicznym oddalonym od obszaru Planu o około 7 km - rzeką Mrogą. Analizowany
obszar odległy jest o ok. 20 km od najbliższego korytarza ekologicznego o znaczeniu
międzynarodowym – obszaru doliny Pilicy.
Istniejące drogi oraz zabudowa potencjalnie mogłyby utrudniać przemieszczanie się zwierząt
oraz ekspansję roślinności. Ze względu na sąsiedztwo obszaru leśnego, niewielkie natężenie
ruchu oraz niską intensywność zabudowy, nie stanowią one jednak istotnej bariery ekologicznej.
Projekt Planu dla całego obszaru zakazuje lokalizacji zakładów o zwiększonym ryzyku
lub zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz lokalizacji
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
W przedmiotowym projekcie Planu przewiduje się lokalizację przedsięwzięć
zakwalifikowanych do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Do przedsięwzięć tych zaliczono:
1) zabudowę mieszkaniową wraz z towarzyszącą jej infrastrukturę o powierzchni zabudowy
nie mniejszej niż 4 ha, na obszarach innych niż obszary objęte formami ochrony przyrody
lub w otulinach form przyrody;
2) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km;
3) instalacje do oczyszczania ścieków, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400
równoważnych mieszkańców;
4) dopuszczenie możliwości lokalizacji masztów telefonii komórkowej lub innych obiektów
tego typu m.in. wież i masztów radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych, emitujące pola
elektromagnetyczne o zróżnicowanych częstotliwościach.
W granicach obszaru objętego sporządzeniem Planu 0,5084 ha gruntów leśnych
planowanych jest do zmiany przeznaczenia na cele nieleśne, w tym 0,3528 ha gruntów leśnych
będących własnością Skarbu Państwa.
Ww. zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne nie kwalifikuje się do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto, jedynie około 0,07ha
porośnięte jest drzewostanem.
Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko związane jest z wykorzystaniem
zasobów środowiska na potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego, infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej. Główne obszary objęte znaczącym oddziaływaniem to tereny położone
w strefach planowanych inwestycji mieszkaniowych i usługowych, inwestycji komunikacyjnych
(przebudowa i budowa dróg), infrastrukturalnych (oczyszczalnia ścieków). W związku ze skalą
projektowanych w Planie zmian przeznaczenia w stosunku do stanu istniejącego analizie
poddano środowisko całego obszaru objętego sporządzeniem Planu.
Użytkowanie rolnicze terenów objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem oraz
systematyczne wprowadzanie na nie zainwestowania przyczyniło się do przeobrażeń
w środowisku naturalnym i naruszenia pierwotnej równowagi ekologicznej.
Syntetyczna ocena aktualnego stanu środowiska przyrodniczego na obszarze objętym
sporządzeniem Planu prowadzi do następujących wniosków: warunki klimatu lokalnego,
aerosanitarne i akustyczne są korzystne, rzeźba terenu uległa w niewielkim stopniu
przekształceniom na skutek naturalnych procesów geomorfologicznych, a także procesów
urbanizacyjnych i rozwoju zainwestowania, gleby pokrywające analizowany obszar
charakteryzują się niską przydatnością dla rolnictwa, prowadzona gospodarka rolna ma charakter
ekstensywny, funkcja rolnicza zanika, odporność gleb na degradację jest średnia, bezpośrednio
przy zachodniej granicy analizowanego obszaru występuje duży kompleks leśny, szata roślinna
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zdominowana jest przez roślinność pól uprawnych, podlega antropogenizacji, wody podziemne
są dobrej jakości, klimat akustyczny terenu jest kształtowany głównie poprzez hałas
komunikacyjny związany z funkcjonowaniem dróg, pierwotny naturalny krajobraz obszaru uległ
początkowo przekształceniom w krajobraz rolniczy, a obecnie powoli uzyskuje charakter
zurbanizowany.
Ze względu na brak na terenie objętym analizą obszarów podlegających ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody analizie poddano najważniejsze
problemy w zakresie środowiska przyrodniczego całego obszaru. Główne problemy polegają na:
gromadzeniu i wprowadzaniu odpadów, w tym powstawanie nielegalnych składowisk odpadów,
zanieczyszczeniu gleb, wód oraz powietrza atmosferycznego, wskutek działalności ludzi lub
procesów naturalnych, uciążliwości akustycznej – ze źródeł komunikacyjnych oraz antropopresji
przejawiającej się poprzez ekspansję urbanistyczną.
Zmiany w przeznaczeniu i zasięgu terenów jakie wprowadza projekt Planu w stosunku do
stanu istniejącego polegają m.in. na wyznaczeniu, na terenach dotychczas rolniczych, terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usług, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności, terenów
zabudowy zagrodowej, wyznaczeniu w sąsiedztwie terenów leśnych terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach leśnych oraz terenów zabudowy rekreacji
indywidualnej, wytyczenia nowego układu komunikacyjnego do obsługi projektowanych terenów
oraz modernizacji istniejącego układu komunikacyjnego w dostosowaniu do aktualnych
zamierzeń inwestycyjnych Gminy oraz modernizację dróg w celu dostosowania ich do
określonych, na podstawie przepisów odrębnych, parametrów.
Brak obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oznacza brak
jasno określonej polityki przestrzennej i stwarza tym samym niebezpieczeństwo powstania
chaosu przestrzennego oraz konfliktów pomiędzy rozwojem gospodarczym, a ochroną
środowiska. Dla większości obszaru objętego sporządzeniem Planu nie obowiązuje żaden plan
miejscowy. Dla części opisywanego terenu obowiązuje plan miejscowy uchwalony w 1998 r. na
podstawie nieobowiązującej obecnie ustawy. W związku z tym, zachodzi konieczność
uaktualnienia jego zapisów oraz dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów prawa.
Ponadto występują rozbieżności pomiędzy obowiązującym planem miejscowym, a aktualnie
przyjętą polityką rozwoju przestrzennego Gminy oraz aktualizacją Studium uikzp Gminy.
W związku z tym przystąpiono do opracowania nowego planu miejscowego.
W projekcie Planu uwzględniono cele i kierunki ochrony środowiska ustanowione na poziomie
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. Podstawowymi dokumentami określającymi
zasady zrównoważonego rozwoju oraz traktującymi o szeroko pojętej ochronie środowiska, są na
szczeblu krajowym, m.in. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Polska 2025
– długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju (2000 r.), Krajowa Strategia
Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Polityka ekologiczna
państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.
Cele oraz kierunki ochrony środowiska określone w powyższych dokumentach są ogólne
i z punktu widzenia zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego większe
znaczenie mają ustalenia dokumentów o znaczeniu regionalnym i lokalnym, odnoszące się
jednak bezpośrednio do ww. opracowań. Wśród dokumentów planistycznych, mających
bezpośrednie znaczenie dla ustaleń formułowanych w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Borowo I znajdują się m.in. Aktualizacja
planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego (2010 r.), Plan rozwoju
lokalnego Gminy Koluszki na lata 2004 – 2013, Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na lata 2005 – 2013, Program ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012,
Program ochrony środowiska dla powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2013-2016
z perspektywą na lata 2017-2020, Program ochrony środowiska dla gminy Koluszki (2004).
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Weryfikację sposobu uwzględnienia celów ustanowionych w dokumentach o znaczeniu
nadrzędnym oparto o cele określone w Programie ochrony środowiska dla powiatu łódzkiego
wschodniego, które pozostają w zgodności z ogólnymi celami ustanowionymi na szczeblu
krajowym.
Na etapie sporządzania projektu Planu miejscowego, przy braku informacji o planowanych
przedsięwzięciach na danym terenie, określenie przyszłych oddziaływań na środowisko jest
niepełne i ma charakter ogólny. Oddziaływania będą występowały w fazie budowy
poszczególnych obiektów, ich eksploatacji i likwidacji, a ich natężenie będzie zróżnicowane.
Niemniej jednak, realizacja ustaleń projektu Planu w zakresie zagospodarowania skutkować
może następującymi zjawiskami: wprowadzeniem gazów i pyłów do powietrza, wytwarzaniem
odpadów, wprowadzaniem ścieków do wód lub ziemi, zanieczyszczeniem gleb, przekształceniem
naturalnego
ukształtowania
terenu,
emitowaniem
hałasu,
emitowaniem
pól
elektromagnetycznych, ryzykiem wystąpienia poważnych awarii.
Zidentyfikowane oddziaływania na środowisko mogą mieć charakter bezpośredni (pierwotny)
lub pośredni (wtórny). Ze względu na czas, w jakim będą występować, oddziaływania na
środowisko mogą być: chwilowe, stałe, krótkoterminowe i długoterminowe. Tereny
zainwestowane są szczególnie narażone na występowanie tzw. oddziaływań skumulowanych,
związanych z koncentracją obiektów o różnych funkcjach (zabudowa mieszkaniowa, usługi
o różnym charakterze, tereny komunikacji) oraz intensyfikacji zainwestowania.
Realizacja ustaleń projektu Planu nie będzie miała wpływu na cele i przedmiot ochrony
obszarów Natura 2000 i ich integralność oraz obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ze względu na ich nie występowanie w obszarze objętym
sporządzeniem Planu.
Rozwój zainwestowania na terenach dotychczas nieużytkowanych lub użytkowanych jako
rolnicze będzie się wiązał ze wzrostem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, pogorszeniem się
warunków aerosanitarnych analizowanego obszaru i jego bezpośredniego sąsiedztwa.
Planowany rozwój zainwestowania nie powinien jednak przyczynić się do znacznych zmian
warunków aerosanitarnych. Na stan sanitarny powietrza wpływ będą miały, tak jak dotychczas,
zanieczyszczenia napływające z zewnątrz.
W związku z planowanym przeznaczeniem terenu, wiążącym się z realizacją zabudowy
oraz budową dróg nastąpi naruszenie istniejącej pokrywy glebowej (pod budynkami oraz drogami
nastąpi unieczynnienie gleby). Zmniejszeniu ulegnie powierzchnia biologicznie czynna. Ze
względu na występujące na tym terenie korzystne warunki budowlane nie będzie konieczna stała
ingerencja w parametry gruntu (wymiana, nasypy itp.).
Przy respektowaniu ustaleń projektu Planu nie powinno nastąpić pogorszenie jakości wód
powierzchniowych i podziemnych. Plan zakazuje wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do
wód lub do ziemi, jednak niebezpieczeństwo migracji zanieczyszczeń z ziemi do wód istnieje
w przypadku stosowania zbiorników na nieczystości ciekłe.
Realizacja zabudowy na nowych terenach wskazanych w projekcie Planu może skutkować
niewielkimi zmianami mikroklimatu lokalnego, w tym przede wszystkim wzrostem temperatur
w obrębie terenów zurbanizowanych oraz modyfikacją siły i kierunków wiatru. Tereny leśne,
znajdujące się w obszarze objętym sporządzeniem Planu, nie są planowane do zmiany
przeznaczenia na cele nieleśne, będą więc nadal kształtować korzystne walory klimatyczne
i pozytywnie oddziaływać na warunki życia mieszkańców tych terenów. Dodatkowo, pozytywne
oddziaływanie istniejących kompleksów leśnych na klimat lokalny zostanie wzmocnione
znacznymi powierzchniami terenów przeznaczonych pod zalesienie.
Wskutek realizacji ustaleń projektu Planu obejmujących wprowadzenie nowej zabudowy
kosztem terenów rolniczych oraz częściowo zajętych przez roślinność, głównie synantropijną,
lokalnie zmniejszeniu ulegnie powierzchnia biologicznie czynna oraz przestrzeń bytowania dziko
żyjących zwierząt, co tym samym przyczyni się do zmiany różnorodności biologicznej. Zachwiana
zostanie również równowaga ekosystemów polnych. Zubożeniu ulegnie różnorodność gatunków
obszarów zagospodarowanych obecnie rolniczo.
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Część rozwiązań przyjętych w projekcie Planu przyczyni się do wzrostu różnorodności
biologicznej. W terenach przewidzianych do wprowadzenia zalesień (ZLR i RZL), wykształcą się
nowe siedliska bytowania zwierząt. Na wzrost różnorodności biologicznej pozytywnie wpłynie
także ustalony planem obowiązek ukształtowania strefy zieleni wzdłuż cieków wodnych.
W granicach obszaru objętego projektem Planu nie występują udokumentowane złoża
surowców mineralnych, nie przewiduje się również prowadzenia badań i poszukiwań złóż.
Realizacja ustaleń Planu wpłynie w niewielkim stopniu na zmniejszenie zasobów drewna –
w związku ze zmianą przeznaczenia 0,5038 ha gruntów leśnych na cele nieleśne. Jednocześnie,
w wyniku wprowadzenia zalesień docelowo zwiększy się obszar, z którego w przyszłości możliwe
będzie pozyskanie drewna.
W wyniku realizacji ustaleń projektu Planu w krajobrazie nastąpią daleko idące zmiany.
Obszar charakteryzujący się dotychczas krajobrazem typowo rolniczym przekształcony zostanie
w krajobraz osiedla o charakterze podmiejskim o niewielkiej intensywności zabudowy.
W przyjętych w projekcie Planu ustaleniach w zakresie kompozycji i kształtowania projektowanej
zabudowy (np. w zakresie gabarytów zabudowy, kształtu dachów, ogrodzenia) uwzględnione
zostały zasady estetyki i spójności z otaczającym krajobrazem. W zachodniej części obszaru
objętego sporządzeniem Planu obecny krajobraz łąk, pastwisk i upraw polowych zmieni się
w krajobraz z przewagą lasów
Użytkowanie poszczególnych terenów w sposób zgodny z ustaleniami projektu Planu
(oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) nie powinno skutkować negatywnym
wpływem na zdrowie mieszkańców. Uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności na
każdym terenie muszą zamykać się w granicach działki, do której inwestor posiada tytuł prawny.
W Planie ustalono strefy bezpieczeństwa od ciągów infrastruktury technicznej oraz określono
minimalną odległość lokalizowania projektowanej zabudowy od dróg i ciągów infrastruktury
technicznej, która ma zapewnić bezpieczne warunki życia dla mieszkańców. Pogorszeniu
w niewielkim stopniu ulec mogą warunki akustyczne oraz stan sanitarny powietrza
atmosferycznego w obrębie całego obszaru objętego opracowaniem. W projekcie Planu
określono, które z wyznaczonych terenów, podlegają ochronie akustycznej, wyznaczono tereny,
dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi.
Pozytywne skutki polegające m.in. na poprawie bezpieczeństwa poruszania się i prowadzenia
transportu przynieść powinna realizacja działań związanych z rozbudową układu
komunikacyjnego i dostosowaniem parametrów dróg do wymogów określonych w przepisach
odrębnych.
Na terenie objętym sporządzeniem Planu znajdują się dwa obiekty dziedzictwa kulturowego
i zabytków ujęte w gminnej ewidencji oraz dwa stanowiska archeologiczne, przy czym jedno
z nich również jest wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Zostały one objęte ochroną
w projekcie Planu.
Zapisane w projekcie Planu ustalenia stwarzają warunki do zagospodarowania większości
terenów w inny, bardziej intensywny sposób niż dotychczas. Rozwój dóbr materialnych będzie
następował w toku budowy obiektów mieszkaniowych, usługowych, urządzeń sportowych
i rekreacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń dopuszczonych do realizacji na mocy ustaleń
projektu Planu.
Obszar Planu nie sąsiaduje bezpośrednio z terytoriami państw ościennych, a odległości jego
granic do granicy państwa, we wszystkich kierunkach są większe niż 200 km. Skutki realizacji
ustaleń projektu Planu nie mają zatem znaczenia transgranicznego.
Wprowadzenie zainwestowania na tereny obecnie niezagospodarowane, tj. realizacja nowej
zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz innych obiektów dopuszczonych do realizacji
w ustaleniach szczegółowych projektu Planu oraz rozbudowa i modernizacja układu
komunikacyjnego będzie powodować niekorzystne dla środowiska skutki. W związku z czym
konieczne jest stosowanie takich rozwiązań, które zapewnią minimalizację negatywnych
oddziaływań, zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i późniejszego użytkowania terenów.
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W projekcie Planu wprowadzono szereg nakazów i zakazów, mających na celu zapobieganie,
ograniczenie lub kompensację negatywnych oddziaływań na środowisko. Propozycje te służą
całkowitemu lub częściowemu zrównoważeniu negatywnych oddziaływań na środowisko.
Stosowanie wszystkich zaleceń zawartych w projekcie Planu, zwłaszcza zachowanie
wskazanej powierzchni biologicznie czynnej oraz egzekwowanie prawidłowego gromadzenia
i usuwania odpadów i ścieków komunalnych będzie gwarantować ograniczenie do minimum
negatywnych wpływów planowanych zmian na środowisko.
Realizacja ustaleń projektu Planu nie będzie miała szkodliwego wpływu na położone najbliżej
obszaru objętego sporządzeniem Planu obszary Natura 2000. Nie wskazuje się więc rozwiązań
mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko obszaru Natura 2000, wynikających z realizacji ustaleń projektu
Planu.
Przy opracowywaniu projektu Planu wzięto pod uwagę ewentualne kolizje projektowanego
i istniejącego zagospodarowania oraz uwzględniono wymogi ochrony środowiska przyrodniczego
i kulturowego. Zaproponowane rozwiązania w zakresie przeznaczenia terenów, sposobu ich
zagospodarowania, warunków dla projektowanej zabudowy oraz zasad obsługi technicznej
i komunikacyjnej pozostają w zgodności z zaleceniami wynikającymi z opracowania
ekofizjograficznego. Rozwiązania projektu Planu gwarantują prawidłowe funkcjonowanie
omawianego obszaru, stanowiąc kontynuację istniejącego użytkowania terenów oraz wskazując
nowe możliwości rozwoju obszaru w oparciu o istniejące uwarunkowania.
W związku z tym dla projektu Planu, który został poddany analizie i ocenie w niniejszej
prognozie nie przewiduje się rozwiązań alternatywnych.
Jednakże w związku z nieuniknionymi zmianami, w Prognozie zaproponowano prowadzenie
systematycznego monitoringu zmian jakie będą zachodzić w wyniku realizacji ustaleń projektu
Planu. Wskazano dziedziny i zagadnienia, które powinny być poddane monitoringowi,
zaproponowano częstotliwość przeprowadzania monitoringu co najmniej raz na rok.
Zaproponowano korzystanie z danych zbieranych przez inne instytucje, które powinny
gwarantować uzyskanie wiarygodnych i rzetelnych informacji o zmianach w środowisku.
Zgodnie z koniecznością respektowania zasady zrównoważonego rozwoju ustalenia projektu
Planu uwzględniają konieczność równoważenia społeczno-ekonomicznych celów rozwoju
z celami środowiskowymi.
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