MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH
NR 2 I 3 MIASTA KOLUSZKI

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zleceniodawca:

Autor:

Gmina Koluszki
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA WITOLD IGNACZAK

mgr inż. arch. Witold Ignaczak
uia.wi@wp.pl

Współpraca:

mgr Maciej Szczypiorowski
uprawniony do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko
na podstawie art. 74a ust. 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie (…)

mgr Barbara Wysmyk - Lamprecht

Łódź, Koluszki 2017 r.

Spis treści
Wstęp..............................................................................................................................3
1.1. Przedmiot i cele opracowania...................................................................................3
1.2. Podstawa opracowania............................................................................................3
1.3. Zakres przestrzenny terenu objętego opracowaniem...............................................4
1.4. Metody pracy i materiały źródłowe............................................................................4
2. Środowisko przyrodnicze i antropogeniczne obszaru objętego opracowaniem oraz
terenów sąsiednich..........................................................................................................5
2.1. Istniejący stan środowiska przyrodniczego...............................................................5
2.2. Ustanowione formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000.........................8
2.3. Powiązania przyrodnicze obszaru objętego analizą z terenami sąsiednimi.......9
2.4. Zagospodarowanie terenu i struktura użytkowania gruntów...................................10
2.5. Istniejące problemy i zagrożenia środowiska istotne z punktu widzenia projektu
planu. Ocena stanu środowiska, jego odporności na degradację, zdolności do
regeneracji..............................................................................................................10
2.6. Potencjalne zmiany stanu środowiska przy braku realizacji ustaleń projektowanego
planu.......................................................................................................................12
3. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i
krajowym oraz sposób ich uwzględnienia w planie........................................................13
4. Ustalenia projektu planu. Zmiany w stosunku do obowiązującego planu.......................15
4.1. Ustalenia dla wyznaczonych terenów.....................................................................15
4.2. Ustalenia z zakresu ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.........17
4.3. Ustalenia z zakresu infrastruktury technicznej........................................................18
4.4. Ustalenia z zakresu komunikacji.............................................................................21
4.5. Zmiany w ustaleniach obowiązującego planu przewidziane w opracowanym
projekcie planu.......................................................................................................21
5. Ocena ustaleń projektu planu........................................................................................21
5.1. Ocena warunków zagospodarowania terenu określonych w planie wynikających
z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego.......................................................21
5.2. Ocena warunków zagospodarowania terenu określonych w planie wynikających
z potrzeb ochrony środowiska kulturowego............................................................24
5.3. Przewidywane oddziaływania na środowisko będące skutkiem realizacji ustaleń
planu.......................................................................................................................24
5.4. Wpływ realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania na
poszczególne elementy środowiska, krajobraz, zdrowie ludności, zabytki oraz dobra
materialne...............................................................................................................27
5.5. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko i ich ocena.......................29
5.6. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko........................................................30
6. Propozycje rozwiązań alternatywnych do ustaleń planu wynikające z zaleceń prognozy.
......................................................................................................................................30
7. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w tym na obszary Natura 2000.............................31
8. Proponowane metody analizy skutków realizacji ustaleń planu.....................................32
9. Streszczenie w języku niespecjalistycznym...................................................................33
10. Adresowanie zaleceń prognozy.....................................................................................35
1.

2

1.

Wstęp

1.1. Przedmiot i cele opracowania.
Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze
i zdrowie ludności ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obrębów ewidencyjnych nr 2 i nr 3 miasta Koluszki.
Celem prognozy jest identyfikacja i ocena potencjalnych skutków w środowisku,
jakie mogą mieć miejsce w przypadku realizacji ustaleń projektu planu, a także
propozycja rozwiązań alternatywnych oraz takich, które zminimalizują ewentualne skutki
negatywne.
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) określenie przeznaczenia terenów oraz ustalenie zasad ich zabudowy
i zagospodarowania;
2) stworzenie podstaw materialno-prawnych do wydawania decyzji administracyjnych;
3) ochrona interesu publicznego, w zakresie komunikacji, inżynierii i ochrony środowiska;
4) ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
1.2. Podstawa opracowania
Prognozę oddziaływania na środowisko przyrodnicze ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych nr 2 i 3 miasta
Koluszki sporządzono na podstawie następujących aktów prawnych:
Podstawę prawną sporządzonej prognozy stanowią:
1) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
((t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 672 z późn. zm.);
3) 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm);
4) uchwała Nr XI/112/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych nr 2 i nr 3 miasta Koluszki.
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 poźn. zm.);
3) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.);
odpady:
4) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250z późn. zm.);
5) ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2016 poz. 1987);
gospodarka wodno-ściekowa:
6) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019);
7) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.
984);
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powietrze, hałas:
8) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U z dnia 22 stycznia 2014 r.
Poz. 112);

9) 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. Nr 192, poz. 1883).
1.3. Zakres przestrzenny terenu objętego opracowaniem
Obszar objęty opracowaniem obejmuje obręby ewidencyjnego 2 i 3 miasta Koluszki,
położone w północnej części miasta Koluszki. Granice obszaru objętego planem i prognozą
wyznaczone zostały w uchwale o przystąpieniu i odzwierciedlone w rysunku planu
i prognozy.
1.4. Metody pracy i materiały źródłowe
W trakcie przygotowywania niniejszego opracowania analizie poddano dostępne
materiały kartograficzne, opracowania dotyczące środowiska przyrodniczego oraz
dokumenty planistyczne dotyczące obszaru objętego opracowaniem oraz jego otoczenia.
Skonfrontowano je z danymi zebranymi podczas inwentaryzacji terenowej. Zebrane
informacje posłużyły do określenia stanu środowiska i jego funkcjonowania przy istniejącym
zainwestowaniu oraz oceny zakresu i charakteru przewidywanych zmian w skutek realizacji
ustaleń planu.
Niniejsza prognoza została opracowana zgodnie z zasadami, metodą sporządzania
i zakresem określonym w:
1) ustawie 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.);
2) piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31.05.2016 r.
nr WOOŚ-II.411.225.2016.MGw;
3) piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia
03.06.2016 r. PPIS-Ł-ZNS-441/12/2016 377.
Przy opracowaniu prognozy wykorzystano m.in. następujące materiały:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębów nr nr 2 i 3 miasta
Koluszki zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/36/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23
kwietnia 2012 r. (Dz. U. Woj. Łódzkiego Poz. 1918 z dnia 19 czerwca 2012 r.)
2) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów nr nr 2
i 3 miasta Koluszki (grudzień 2016 r.)
3) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koluszki,
Uchwała nr XXXII/72/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 19 kwietnia 2017 r.;
4) Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Koluszki, Uchwała nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 16 lutego 2015 r;
5) Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Koluszki, grudzień 2016 r.;
6) Gmina Koluszki – Opracowanie Ekofizjograficzne, Łódź, czerwiec, 2005 r..;
7) Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 2 i 3 miasta Koluszki,
INTEKPROJEKT Gabriel Ferliński (2010 r.);
8) Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego gminy Koluszki, Łódź, lipiec 2015 r.
9) Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Koluszki, lipiec 2004 r.
10) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Koluszki, oprac. Eko-Efekt, Koluszki, 2010 r.
11) Aktualizacja planu gospodarki odpadami Gminy Koluszki na lata 2009-2016, uchwała Nr
XLIX/138/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 października 2010 r.
12) Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Koluszki za rok 2015,
Koluszki, kwiecień, 2016 r.
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13) Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Koluszki na lata 2016-2023 – projekt – wersja do
konsultacji, Koluszki, październik, 2016 r.;

14) Ewidencja Zabytków Gminy Koluszki, 2008 r.
15) Plan zagospodarowania przestrzennego

województwa łódzkiego – uchwała
Nr LX/1648/10 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r.
16) Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 – uchwała
nr XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r.
17) Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017-2020
z perspektywą na lata 2021-2024, wrzesień 2016 r.
18) Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2015 roku; Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska, Łódź, 2016 r.
19) Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012, Łódź, czerwiec 2012 r. –
uchwała nr XXVI/481/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r.
20) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego – uchwała
Nr LX/1648/10 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r.;
21) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Koluszki, oprac. Eko-Efekt, Koluszki, 2010 r;
22) inwentaryzacja złóż kopalin, punktów eksploatacji i składowisk odpadów, Stan na dzień
31.12.2002 r., oprac. Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.
23) http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web (złoża kopalin)
24) Geoportal Geologia, Centralna Baza Danych Geologicznych, Państwowy Instytut
Badawczy: http://m.bazagis.pgi.gov.pl/m.cbdg/#mappage;
25) Geoportal Państwowej Służby Hydrogeologicznej: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh;
26) Geoportal Województwa Łódzkiego: http://geoportal.lodzkie.pl/imap/
27) Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa;
28) Woś A., 1999 r., Klimat Polski, Wyd. Naukowe PWN , Warszawa;

29) Dane Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Geoserwis,
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/;
30) Inwentaryzacja bezpośrednia terenu opracowania wykonana przez zespół autorski
2.

Środowisko przyrodnicze i antropogeniczne obszaru objętego opracowaniem oraz
terenów sąsiednich

2.1. Istniejący stan środowiska przyrodniczego
Rzeźba terenu
Obszar objęty zmianami położony jest wg klasyfikacji fizyczno-geograficznej
J. Kondrackiego 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 miasto Koluszki.
Obszar miasta stanowi płat falistej wysoczyzny polodowcowej. Płat ten wznosi się
w obrębie miasta (a także na terenie opracowania ) na wysokość średnią 213,0 m n.p.m.
spadki terenu skierowane są ku północnemu – zachodowi i w przeważającej części terenu
nie przekraczają 0,5 %.
Warunki gruntowo – wodne
Gmina Koluszki położona jest na obszarze czterech odrębnych jednolitych części wód
powierzchniowych: JCW Mroga od źródeł do Mrożycy (PLRW200017272345), JCW Rawka
od źródeł do Krzemionki bez Krzemionki (PLRW2000172726199), JCW Czarna
(RW200017254689), JCW Wolbórka od źródeł do Dopływu spod Będzelina
(RW2000172546329). Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisły” (Dz. U. 2016 r., poz. 1911) jednolite części wód Mrogi od źródeł do Mrożycy, Rawki od
źródeł do Krzemionki bez Krzemionki, Wolbórki od źródeł do Dopływu spod Będzelina są
zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan lub potencjał ww. JCW został
określony jako zły. Natomiast JCW Czarna posiada dobry stan ekologiczny i chemiczny.
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Na terenie opracowania nie występują wody płynące. Zgodnie z „Opracowaniem
ekofizjograficznym dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Koluszki” na terenie opracowania występują obszary okresowego lub trwałego
występowania wód hipodermicznych (podtapiania).
Zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną wód podziemnych, teren gminy Koluszki w
całości leży w regionie VII łódzkim.
Gmina Koluszki jest położona na granicy dwóch Jednolitych Części Wód Podziemnych
(podział na 161 obszarów): o numerze 80 należącym do regionu Środkowej Wisły i
o numerze 82 należącym do regionu Środkowej Wisły w pasie nizin.
Użytkowe poziomy wodonośne wiążą się z dwoma piętrami wodonośnymi: jurajskim
i czwartorzędowym .
W utworach czwartorzędowych występują dwa poziomy wodonośne:
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 w obniżeniach terenowych. Cechuje
się zwierciadłem swobodnym. Na większości terenu miasta poziom ten praktycznie nie
występuje a pierwszym poziomem wodonośnym jest poziom śródglinowy występujący
w strefie od 2-5,0m ppt.
poziom międzymorenowy – stanowiący II poziom wodonośny czwartorzędu. Jest to
poziom, który występuje we wszystkich ujęciach wód podziemnych. Jest to poziom
o zwierciadle swobodnym kształtujący się na głębokości od 16 m ppt. Do ponad 24 m ppt.
Zwierciadło tego poziomu w rejonie opracowania występuje w strefie od 185 m n.p.m.
miąższość strefy wodonośnej jest znaczna. Poziom ten tworzy wody wgłębne, porowe. Ma
on charakter pierwszego i głównego poziomu użytkowego na terenie miasta. Poziom ten
jest dość dobrze izolowany.
Poziom jurajski – znajduje się na terenie miasta na głębokości 86,0 m ppt. Do 107,0 m
ppt. Bazuje na nim ujęcie komunalne miasta. Wody tego poziomu zaliczane są do wód
głębinowych i szczelinowo – krasowych. Wody tego poziomu są dość dobrze izolowane.
Teren miasta znajduje się w obszarze występowania dwóch Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych: czwartorzędowego GZWP Nr 403 oraz górnojurajskiego Nr 404.
Zbiornik Nr 403 – szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 220 tyś. m3/d, średnia
głębokość ujęć 40-100 m ppt. Zbiornik zawiera wody czyste i nieznacznie zanieczyszczone.
Obszar tego zbiornika jest zaliczany do obszarów wysokiej ochrony wód podziemnych
(OWO) – cały obszar miasta, w tym teren opracowania znajduje się w obrębie tego zbiornika.
Zbiornik Nr 404 – szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 350 tyś. m3/d, średnia
głębokość ujęć 200 m ppt. Zbiornik zawiera wody czyste i nieznacznie zanieczyszczone.
Obszar tego zbiornika jest zaliczany do obszarów najwyższej ochrony wód podziemnych
(ONO) – prawie cały obszar miasta w tym cały teren opracowania znajdują się w obrębie
tego zbiornika.
Morfologia terenu jest ściśle związana z budową geologiczną, a zwłaszcza rodzajem
utworów przypowierzchniowych.
Obszar opracowania budują utwory czwartorzędowe o różnej miąższości: w miarę
jednolitej. Bezpośrednio na utworach trzeciorzędu zalega ciągła seria glin zwałowych często
pokryta iłami. Miąższość tej serii waha się od 2,5 do 5,0 m. Na tej warstwie zalegają
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piaszczyste utwory interglacjalne. Są to piaski pylaste i drobnoziarniste o miąższości 25,0 –
30,0 m przechodzące w serię piaszczysto – żwirową. Na powierzchni terenu zalega głownie
płaszcz glin zwałowych. Według „Opracowania ekofizjograficznego.......” na obszarze
objętym planem występują tereny o pełnej przydatności dla potrzeb budownictwa. Są to
grunty nośne, poziom wód gruntowych waha się od 2-4 m ppt.
Surowce mineralne
Na terenie objętym opracowaniem udokumentowano złoża kopalin (gliny zwałowej dla
potrzeb ceramiki budowlanej – do produkcji cegły pełnej) - złoże „Natolin” oraz Natolin I.
Eksploatacja tych złóż surowców mineralnych została zakończona. Teren obejmujący złoże
„Natolin I” ma charakter nieużytku, bez oznak poeksploatacyjnych przekształceń. Obszar
wyrobiska po eksploatacji złoża Natolin wymaga natomiast na znacznym obszarze
rekultywacji z niwelacją terenu (pod funkcje produkcyjno-magazynowo-usługowe i
komunikację i usługi), bądź w formie zaadoptowania obecnego ukształtowania do pełnienia
nowych funkcji (tereny zieleni urządzonej i usług).
Warunki glebowe
Konsekwencją rzeźby, budowy geologicznej i stosunków wodnych jest wytworzenie się
określonych typów gleb.
Na terenie opracowania występują:
1) gleby brunatne właściwe i brunatne wyługowane lokalnie gleby brunatne kwaśne.
Gleby te cechuje korzystna struktura, przepuszczalność i przewiewność. Są to gleby
żyzne zaliczane do kompleksów pszennego wadliwego i żytniego bardzo dobrego (34) kompleksów rolniczej przydatności gleb, a pod względem bonitacyjnym są to grunty
zaliczane do klasy bonitacyjnej III i IV;
2) pozostałe fragmenty stanowią gleby bielicoziemne. Są to użytki rolne średniej i słabej
jakości zaliczane do kompleksów żytniego i żytniego słabego (5-6) kompleksów
rolniczej przydatności gleb, a pod względem bonitacyjnym są to grunty zaliczane do
klasy bonitacyjnej V-VI.
Zgodnie z przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych grunty rolne na terenie miast
nie podlegają ochronie, wobec czego nie jest konieczne uzyskanie zgody na przeznaczenie
ich na cele nierolne. Docelowe przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze zostało określone
na etapie ustaleń aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Warunki klimatyczne
Miasto Koluszki pod względem regionalizacji klimatycznej (A. Woś „Atlas
Rzeczypospolitej” 1993 r) znajduje się w regionie Środkowopolskim.
Region ten charakteryzuje się przewagą wiatrów z kierunku zachodniego i południowo –
zachodniego. Teren miasta cechuje się przewagą wiatrów słabych i bardzo słabych.
Zachmurzenie wynosi średnio 6 stopni w ciągu roku, w skali 11 stopniowej. Nasłonecznienie
wynosi ok. 1560 godzin w ciągu roku. Średnioroczna temperatura z wielolecia wynosi
średnio + 7,7°C. Miesiącem najchłodniejszym jest styczeń (- 3,0 °C) a najcieplejszym lipiec
+ 17,2 °C. Obszar miasta jest ubogi w opady. Roczna suma opadów wynosi nieco poniżej
580 mm.
Na obszarze Miasta występują dość korzystne warunki klimatyczne z punktu widzenia
potrzeb gospodarczych tzn: korzystne warunki solarne wyróżniające się dość dużą ilością dni
pogodnych, średnim zachmurzeniem oraz stosunkowo wysokim usłonecznieniem w ciągu
roku, korzystnymi warunkami termicznymi, znaczną ilością dni bezwietrznych oraz dość
korzystnymi warunkami biometeorologicznymi.
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Świat roślinny
Ze względu na silną antropopresję szata roślinna występująca na obszarze objętym
opracowaniem uległa znacznej degradacji. Dominuje roślinność synantropijna, towarzysząca
gruntom rolnym,nieużytkom, drogom i zabudowie, w tym zieleń towarzysząca ogrodom oraz
zakrzewienia. W obszarze opracowania występują również drzewa – głównie drzewa
owocowe a także iglaste (sosna, świerk, jodła) - towarzyszące ogrodom działkowym
i przydomowym. Pojedyncze drzewa innych gatunków i ich niewielkie grupy występują
również jako obsadzenia przydrożne (lipa, brzoza), zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne
(topola, wierzba, brzoza) czy drzewa wolnostojące (głównie topola). Na terenie opracowania
nie występują pomniki przyrody.
Na terenie opracowania, podobnie jak na pozostałych terenach miasta i Gminy Koluszki
(poza obszarami chronionymi), nie zidentyfikowano chronionych siedlisk, gatunków roślin i
grzybów na podstawie:
1) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznazenia jako obszary
Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510);
2) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);
3) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408);
4) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.)
Świat zwierzęcy
Ze względu na brak odpowiednich warunków siedliskowych, sąsiedztwo linii kolejowej,
siedlisk ludzkich oraz innych ciągów komunikacyjnych na terenie nie występują znaczące
walory faunistyczne. Okresowo bytuje tu avifauna związana z obszarami zurbanizowanymi
oraz pospolite gatunki drobnych zwierząt spotykanych na terenach polnych i nieużytkach.
Na obrzeżach lasów, w parkach i ogrodach występuje jeż wschodni (Erinaceus roumanicus).
Łąki, pola, ogrody zamieszkuje kret (Talpa europaea). W zabudowaniach oraz w ich
bezpośrednim sąsiedztwie spotykane są pospolite gryzonie synantropijne: mysz domowa
(Mus musculus), szczur wędrowny (Rattus norvegicus). Na polach występują pospolite
szkodniki upraw: mysz polna (Apodemus agrarius) oraz norniki (Microtus agrestis)
Nie są one wymienione rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt i nie podlegają ochronie.
W obszarze objętym projektem planu nie znajdują się chronione siedliska zwierząt.

2.2. Ustanowione formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000.
W granicach obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie występują obiekty lub obszary objęte bądź przewidziane do objęcia
jakąkolwiek formą ochrony przyrody.
Najbliżej w stosunku do obszaru objętego planem położone są dwa obszary sieci Natura
2000:
1) Obszar siedliskowy „Buczyna Gałkowska” – zlokalizowany w zachodniej części Gminy
Koluszki (PLH100016) na południowy – zachód od granic obszaru, w odległości około
7 km;
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2) Obszar siedliskowy „Dąbrowy Świetliste koło Redzenia” – zlokalizowany we
wschodniej części Gminy (PLH100019), na południowy – wschód od granic obszaru,
w odległości około 9 km;
3) Obszar siedliskowy „Buczyna Janinowska” (PLH100034), na północny – zachód od
granic obszaru, w odległości około 11 km;
4) Obszar siedliskowy „Wola Cyrusowa” (PLH100017), na północny – zachód od granic
obszaru, w odległości około 12,5 km.
Do granic Gminy Koluszki przylegają granice Obszarów Chronionego Krajobrazu:
1) od północy – „Doliny Mrogi i Mrożycy”, ustanowiony rozporządzeniem Nr 36 Wojewody
Skierniewickiego z dnia 28 lipca 1997 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego
krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 18, poz. 113) - w odległości około 0,8 km
w kierunku północno-zachodnim;
2) od północnego-wschodu – „Górnej Rawki”, ustanowiony rozporządzeniem Nr 36
Wojewody Skierniewickiego z dnia 28 lipca 1997 r. w sprawie wyznaczenia obszarów
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 18, poz. 113) - w odległości
około 4 km w kierunku wschodnim;
3) od zachodu – „Dolina Miazgi pod Andrespolem”, ustanowiony uchwałą Nr
XLIX/466/06 Rady Gminy Andrespol z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie wyznaczenia
obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Miazgi pod Andrespolem” (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego Nr 321, poz. 2494), zmienionej uchwałą Nr LI/496/06 Rady Gminy
Andrespol z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/466/06 Rady
Gminy Andrespol z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie wyznaczenia obszaru
chronionego krajobrazu „Dolina Miazgi pod Andrespolem” - w odległości około 11 km.
Ponadto w pobliżu obszaru planu znajdują się:
− Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Rochna” - w odległości około 1 km w kierunku
północno-zachodnim;
− Rezerwat leśny „Łaznów” - w odległości około 7 km w kierunku południowym;
− Użytek ekologiczny – Smug nad Piasecznicą I - w odległości około 2,1 km w kierunku
południowym;
− Użytek ekologiczny – Smug nad Piasecznicą II - w odległości około 2,3 km w
kierunku południowym;
− Użytek ekologiczny – Ług pod Piaskową Górą - w odległości około 2,4 km w kierunku
południowym;
− Pomnik przyrody (drzewo) - w odległości około 0,9 km w kierunku zachodnim
(Koluszki ul.Brzezińska 148).

2.3. Powiązania przyrodnicze obszaru objętego analizą z terenami sąsiednimi.
Do obszaru objętego opracowaniem przylega bezpośrednio od strony północnozachodniej stosunkowo niewielki teren leśny, oddzielony od kompleksu leśnego doliny rzeki
Mrogi terenami zabudowy mieszkaniowej, terenami przemysłowymi oraz terenami
znajdującymi się w użytkowaniu rolniczym i nieużytkami. Rzeka Mroga jest lokalnym
korytarzem ekologicznym, umożliwiającym przemieszczanie się zwierząt oraz ekspansję
roślinności, oddalonym od obszaru około 1,5 km. Analizowany obszar odległy jest o około
20 km od najbliższego korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym – obszaru
doliny Pilicy.
Z pozostałych stron obszar otaczają tereny zabudowy miejskiej i tereny kolejowe.
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2.4. Zagospodarowanie terenu i struktura użytkowania gruntów.
Zagospodarowanie obszaru objętego opracowaniem ma dwoisty charakter. Występują
fragmenty zagospodarowane w sposób intensywny, jak również ekstensywny. Najsilniej
zainwestowane zostały tereny południowo – wschodnie użytkowane w celach
mieszkaniowych, produkcyjnych oraz jako ogródki działkowe. Pozostałe tereny
zagospodarowane są w sposób ekstensywny – są to głównie tereny użytkowane rolniczo
oraz tereny nie użytkowane, wymagające zagospodarowania lub rekultywacji po
zakończonej eksploatacji złóż gliny zwałowej dla potrzeb ceramiki budowlanej (produkcji
cegły pełnej).
Zgodnie z danymi ewidencyjnymi wiodącą funkcją terenu powinna być funkcja rolnicza.
Biorąc jednak pod uwagę faktyczne użytkowanie terenów należy stwierdzić, że w większości
jest to teren niezagospodarowany i nieużytkowany. Grunty zabudowane i zurbanizowane,
w tym tereny komunikacyjne, zajmują około 40% powierzchni terenu. Zlokalizowane są we
wschodniej oraz południowej części terenu. Na zainwestowanie pozostałej części składają
się jedynie elementy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
Powiązania komunikacyjne z terenami sąsiednimi (gminą Brzeziny i Koluszki) zapewniają
drogi rangi gminnej. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego analizą przebiega
magistralna linia kolejowa Warszawa - Katowice.
Z uwagi na małą intensywność zabudowy, sieci infrastruktury wodno – kanalizacyjnej są
ciągle rozwijane. Zbiorowym systemem kanalizacji objęte są zabudowania w południowo –
wschodniej części terenu. Bardziej rozbudowany jest system wodociągów zaopatrujący w
wodę mieszkańców południowej i wschodniej części obszaru. Na analizowanym terenie
zlokalizowane jest komunalne ujęcie wody, na które składają się dwie studnie. Na obszarze,
przy ul. Polnej funkcjonuje stacja uzdatniania wody o wydajności Q=2000 m3/h.
Na opisywanym terenie nie ma rozwiniętej sieci gazowej i cieplnej. Kolektory gazowe
biegną jedynie w odcinkach niektórych ulic (m.in. Polnej, Czarneckiego, Łąkowej oraz
Miodowej. Do celów bytowo – gospodarczych wykorzystywane są butle gazowe. Źródłem
zaopatrzenia w ciepło są kotłownie indywidualne opalane węglem, olejem opalowym i gazem
płynnym.
Przy północno-zachodniej granicy analizowanego terenu (poza obszarem opracowania)
zlokalizowana jest stacja transformatorowo – rozdzielcza, z której wyprowadzane są sieci linii
15 kV. Stacja transformatorowo – rozdzielcza jest jednym z dwóch podstawowych źródeł
zaopatrzenia w energię miasta Koluszki. Do stacji transformatorowo – rozdzielczej energię
doprowadzają dwie linie wysokiego napięcia 110 kV.

2.5. Istniejące problemy i zagrożenia środowiska istotne z punktu widzenia projektu
planu. Ocena stanu środowiska, jego odporności na degradację, zdolności do
regeneracji.
Degradacja środowiska jest nieodłącznym elementem gospodarki człowieka.
Bezpośrednio na opisywanym terenie nie ma zlokalizowanych obiektów zaklasyfikowanych
do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie
Rozporządzeniem Rady Ministrów.
Na terenie objętym sporządzeniem planu odbywała się powierzchniowa eksploatacja
surowców, która stanowi jeden z najbardziej uciążliwych dla środowiska przejawów
działalności człowieka. Przyczynia się do trwałych i często nieodwracalnych zmian, takich
jak: przekształcenia krajobrazu i ekosystemów, zmiany warunków krążenia wód
podziemnych, zmiany geochemiczne w wodach i glebie, zapylenie powietrza. Obecnie
eksploatacja nie jest prowadzona.
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Wymienione powyżej przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko są
nieistniejącymi lub zaniechanymi inwestycjami wobec czego nie będą przedmiotem analizy
i ustaleń prognozy.
Pozostałe źródła zanieczyszczeń poszczególnych komponentów środowiska (powietrza,
wody, gleb) są typowe jak dla wszystkich terenów rolnych i zurbanizowanych.
Syntetyczna ocena aktualnego stanu środowiska przyrodniczego prowadzi do
następujących wniosków:
1) warunki klimatu lokalnego, aerosanitarne są na ogół korzystne;
2) klimat akustyczny terenu jest kształtowany głównie poprzez hałas komunikacyjny
związany z funkcjonowaniem dróg oraz kolei;
3) w części opisywanego terenu zlokalizowana była cegielnia, na obszarze której,
w wyniku powierzchniowej eksploatacji surowców, nastąpiło mechaniczne
przekształcenie gleby – zdjęcie wierzchniej warstwy pokrywy glebowej;
4) na terenie cegielni odbywały się zarówno procesy wydobywcze jak i przetwórcze,
wobec czego ukształtowanie powierzchni na jej terenie uległo znacznemu
przekształceniu. Na pozostałym terenie objętym sporządzeniem Planu,
ukształtowanie powierzchni ulega w niewielkim stopniu przekształceniom na skutek
naturalnych procesów geomorfologicznych, a także procesów urbanizacyjnych i
rozwoju zainwestowania;
5) w wyniku postępujących procesów urbanizacji pierwotny naturalny krajobraz
obszaru uległ początkowo przekształceniom w krajobraz rolniczy, a obecnie
stopniowo uzyskuje charakter miejski;
6) pomimo iż część gleb pokrywających analizowany obszar charakteryzuje się dość
wysoką przydatnością dla rolnictwa, funkcja rolnicza jest zanikająca;
7) szata roślinna uległa degradacji, dominuje roślinność synantropijna.
Gleby
Ze względu na zróżnicowaną odporność poszczególnych komponentów środowiska,
podlegają one degradacji w różnym tempie. Elementem środowiska, który stosunkowo wolno
odzyskuje pełną sprawność biologiczną jest gleba. Gleby pokrywające opisywany obszar są
narażone na szkodliwe oddziaływanie czynników antropogenicznych tj. nieuporządkowaną
gospodarkę ściekową i odpadami, niewłaściwie prowadzoną gospodarkę rolną (chemiczna
ochrona roślin, niewłaściwe zabiegi agrotechniczne) oraz depozycję zanieczyszczeń
powietrza. 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.
Wody podziemne i powierzchniowe
Ze względu na niewystępowanie w obszarze sieci stałych wód powierzchniowych,
jedynie wody podziemne narażone są na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych,
głównie czynników antropogenicznych, do których zalicza się:
- nawozy mineralne i chemiczne środki ochrony roślin;
- gnojowica powstająca w bezściółkowych obiektach chowu zwierząt;
- odcieki powstające przy przygotowaniu pasz;
- wysypiska odpadów nie zabezpieczone przed przesiąkami lub urządzane „na dziko”,
- ścieki bytowo-gospodarcze na terenach pozbawionych systemu kanalizacyjnego,
kierowane do szamb i dołów chłonnych, infiltrujące do wód podziemnych
- składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych (zorganizowane i nielegalne);
- spływy powierzchniowe z tras komunikacyjnych i z dróg zawierające m.in. związki
ropopochodne, chlorki, metale ciężkie;
Spośród wszystkich powyżej przedstawionych zagrożeń nie wszystkie w jednakowym
stopniu dotyczą obszaru objętego opracowaniem. Prowadzona tutaj gospodarka rolna ma
charakter szczątkowy, w związku z czym zagrożenia jakie może powodować jest niewielkie.
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Problemem jest natomiast niedostateczny rozwój systemu odprowadzania i oczyszczania
ścieków komunalnych. 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 w/w komponentów
środowiska.
Powietrze atmosferyczne
Na jakość powietrza na opisywanym terenie największy wpływ ma tzw. niska emisja,
związana z występowaniem systemów grzewczych opartych o piece węglowe oraz w
niewielkim stopniu występowanie ruchu komunikacyjnego. 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. Ze względu jednak na niewielką intensywność zabudowy oraz dobre
warunki przewietrzania, ilość zanieczyszczeń trafiających do atmosfery i deponowanych w
granicach obszaru objętego opracowaniem i jego sąsiedztwie jest znikoma. Natężenie ruchu
komunikacyjnego w obrębie obszaru opracowania jest niewielkie, spaliny emitowane przez
pojazdy nie wpływają znacząco na zmiany jakości powietrza.
Istotnym problemem w przypadku niskiej emisji jest brak możliwości monitorowania
wielkości emisji oraz rodzaju i ilości stosowanych paliw (istnieje prawdopodobieństwo
spalania odpadów pochodzenia komunalnego).
Stan sanitarny powietrza wynika ponad to z napływu zanieczyszczeń 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 miasta Brzeziny, a nawet z Łodzi.
Klimat akustyczny obszaru kształtowany jest głównie przez hałas komunikacyjny
wynikający z funkcjonowania istniejących dróg oraz torów kolejowych. Wg „Opracowania
ekofizjograficznego...” zabudowa wzdłuż torów kolejowych narażona jest na hałas o mocy
akustycznej LEQA > 50,0 dB.
2.6. Potencjalne

zmiany

stanu

środowiska

przy

braku

realizacji

ustaleń

projektowanego planu
W granicach obszaru objętego planem obowiązują ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrębów nr nr 2 i 3 miasta Koluszki zatwierdzonego
uchwałą Nr XIX/36/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz. U.
Woj. Łódzkiego Poz. 1918 z dnia 19 czerwca 2012 r.).Obowiązujący miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego oznacza określoną politykę przestrzenną i nie stwarza
tym samym niebezpieczeństwa powstania chaosu przestrzennego oraz konfliktów pomiędzy
rozwojem gospodarczym, a ochroną środowiska.
W oparciu o jego ustalenia mogą wystąpić zmiany stanu środowiska w stosunku do stanu
istniejącego, polegające przede wszystkim na:
1) realizacji nowej zabudowy (obiektów produkcyjnych, magazynów i usług) na terenach
będących w użytkowaniu rolnym lub stanowiących nieużytki;
2) wprowadzaniu terenów zieleni urządzonej i usług na terenach nieużytkowanych,
wymagających rekultywacji;
3) wprowadzaniu nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i obiektów jej
towarzyszących na terenach rolniczych w północno-wschodniej części obszaru
objętego projektem planu;
4) wprowadzaniu zabudowy uzupełniającej w istniejących zespołach zabudowy
mieszkaniowej.
Powyższe działania wiązać się będą ze zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej na
działkach budowlanych oraz zmniejszeniem powierzchni terenów użytkowanych rolniczo na
skutek ich parcelacji i zagospodarowania. Wraz ze wzrostem zurbanizowania terenów
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pojawić się mogą: wzrost hałasu i zanieczyszczeń powietrza (spowodowanych zwiększonym
ruchem komunikacyjnym oraz stosowanymi systemami grzewczymi).
Brak realizacji ustaleń projektu planu w zakresie dyspozycji funkcjonalno przestrzennych może skutkować również utrzymaniem dotychczasowej funkcji opisywanego
obszaru jednak wyłącznie przy założeniu zaniechania realizacji ustaleń obwiązującego
planu. Mimo, iż towarzyszące rozwojowi zainwestowania ograniczenie funkcji przyrodniczej
jest niekorzystne, jego całkowite powstrzymywanie prowadzi do stagnacji gospodarczej
obszaru, co również jest sytuacją niepożądaną.
Problemem stają się finansowe możliwości zagospodarowania dużego obszaru
przeznaczonego na tereny zieleni urządzonej i usług (ZPU).
W przypadku terenów o charakterze otwartym, pozostających dotychczas częściowo
w użytkowaniu rolniczym, a w większości nie użytkowanych (jednak przeznaczonych
w obowiązującym planie pod zainwestowanie), przy braku realizacji zainwestowania
określonego w projekcie planu, w dłuższej perspektywie czasowej, możliwy jest stopniowy
rozwój zbiorowisk roślinnych w drodze sukcesji naturalnej. Brak zagospodarowania tych
terenów może przyczynić się do ich dalszej degradacji, co w wielu miejscach zachodzi
obecnie (poprzez rozwój dzikich wysypisk śmieci i materiałów budowlanych oraz
niekontrolowane użytkowanie terenu).
Ponieważ ustalenia obowiązującego planu na opisywanym obszarze odnoszą się również do
ochrony środowiska, w tym zasad prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej, mimo braku
realizacji ustaleń nowego planu nie zachodzi obawa o wzrost zanieczyszczenia niektórych
komponentów środowiska (wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb) w związku
z odprowadzaniem nieczyszczonych ścieków do wód i do ziemi.
3.

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym oraz sposób ich uwzględnienia w planie

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.
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.
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.
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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

Minimalizacja zagrożeń dla
jakości wód podziemnych

USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO:

Ustalono wymóg stosowania technologii z indywidualnych źródeł ciepła z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, energii elektrycznej, gazu
oleju opałowego lekkiego oraz niskoemisyjnych źródeł ciepła
posiadających certyfikat na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”.
W okresie perspektywicznym ustalono możliwość pokrycia w całości terenu
objętego planem siecią gazową.
Ustalono obowiązek dążenia do zahamowania spływów powierzchniowych i
zagospodarowania możliwie jak największej ilości wód w granicach własnej działki
w sposób niezakłócający stosunków wodnych na działkach sąsiednich.
Ustalono obowiązek podłączenia wszystkich zabudowanych działek do sieci po
wybudowaniu sieci wodociągowej
Ustalono dla terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz terenów
obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług obowiązek retencjonowania
wód.
Zakłada się objęcie siecią kanalizacji sanitarnej całego terenu objętego
sporządzeniem planu. Ustalono obowiązek podłączenia, po wybudowaniu w ulicy
kanału sanitarnego, przyległych zabudowanych posesji i likwidację zbiorników
bezodpływowych.
Ustalono zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód i
do ziemi.
Ustalono obowiązek podczyszczenia zgodnie z wymogami przepisów odrębnych
wód opadowych i roztopowych przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej
lub do wód powierzchniowych
Ustalono obowiązek dążenia do zahamowania spływów powierzchniowych i
zagospodarowania możliwie jak największej ich ilości w granicach własnej działki
w sposób niezakłócający stosunków wodnych na działkach sąsiednich.
Zakłada się objęcie siecią kanalizacji sanitarnej całego terenu objętego
sporządzeniem planu. Do czasu objęcia kanalizacja sanitarną dopuszcza się
odprowadzanie ścieków komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych
na nieczystości ciekłe i ich wywóz do punktów zlewnych. Ustalono obowiązek
podłączenia, po wybudowaniu w ulicy kanału sanitarnego, przyległych
zabudowanych posesji i likwidację zbiorników bezodpływowych.
Ustalono zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód i
do ziemi.

Zachowanie naturalnej rzeźby
terenu, struktury geologicznej Dla terenów po działalności górniczej ustalono obowiązek rekultywacji.
i likwidacja powstałych szkód
Nie ustalono szczególnych wymogów w zakresie racjonalnego wykorzystania
zasobów glebowych i surowców mineralnych. W obszarze objętym
sporządzeniem planu nie przewiduje się eksploatacji surowców. Obszar objęty
planem zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miasta – wymogi
przepisów odrębnych w zakresie ochrony gruntów rolnych nie obowiązują.
Zachowanie i podwyższenie
Nie ustalono wymogów w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
walorów krajobrazowych oraz zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ze względu na niewystępowanie ich w
różnorodności biologicznej
obszarze.
Wprowadzono ograniczenia w zakresie intensywności wykorzystania terenu
zgodnie z ustaleniami zawartymi w ustaleniach szczegółowych, poprzez:
- określanie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej wymaganej do
zachowania w granicach terenu lub działki;
- określenie maksymalnej powierzchni zabudowy w granicach terenu lub działki;
- wprowadzenie zieleni jako przeznaczenia dopuszczalnego dla każdego z
terenów lokalizację stref zieleni w części terenów przeznaczonych pod
zainwestowanie.

Racjonalne wykorzystanie
zasobów glebowych
i surowców mineralnych
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Poprawa klimatu
akustycznego i utrzymanie
poziomów pól
elektromagnetycznych
poniżej poziomów
dopuszczalnych

Bezpieczeństwo ekologiczne
(powodzie, pożary,
zagrożenia chemiczne)

Ustalono obowiązek stosowania przy przebudowie i rozbudowie istniejących
budynków takich rozwiązań za zakresu: wysokości zabudowy, kształtu dachów,
stosowanych materiałów wykończeniowych i kolorystyki, które zapewniać będą
spójność architektoniczną całemu budynkowi lub zespołowi budynków w
granicach działki.
Wyznaczono tereny podlegające ochronie akustycznej na podstawie przepisów o
ochronie środowiska.
Określono parametry stref bezpieczeństwa od napowietrznych linii
energetycznych oraz zasady ich zagospodarowania w strefie 7,5 m na każdą
stronę od osi linii 15kV .
Określono parametry strefy ochrony akustycznej od stacji 110/15 kV „Koluszki” w
odległości 150 m od jej granic.
Określono szczególne warunki w zakresie lokalizacji budowli i budynków w
sąsiedztwie linii kolejowych, zgodnie z przepisami o transporcie kolejowym.
Ustalono wprowadzenie strefy zieleni izolacyjnej pomiędzy terenami
przemysłowo-magazynowymi i zabudową mieszkaniową.
Na obszarze objętym planem nie występują obszary bezpośredniego zagrożenia
powodzią.
Ustalono obowiązek zapewnienia ochrony ujęć wody oraz ich hermetyczności,
osłony przed skażeniami chemicznymi oraz niezawodności funkcjonowania
Projekt planu nie zakazuje lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie
wystąpienia poważnych awarii przy jednoczesnym obowiązku wprowadzenia
rozwiązań zapobiegających awariom przemysłowym i ograniczających ich skutki,
zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska.

Edukacja ekologiczna
i promocja walorów
przyrodniczych powiatu

Nie dotyczy zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zmniejszenie obciążenia
środowiska odpadami

Ustalono obowiązek segregacji i gromadzenia odpadów na posesjach w
pojemnikach przystosowanych do ich gromadzenia oraz ich wywóz zgodnie z
obowiązującymi przepisami gminnymi.

4.

Ustalenia projektu planu. Zmiany w stosunku do obowiązującego planu.

4.1. Ustalenia dla wyznaczonych terenów.
Dla całego obszaru objętego planem określono następujące ustalenia ogólne:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady wynikające z potrzeb kształtowania terenów publicznych;
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;
9) strefy bezpieczeństwa od istniejących i projektowanych ciągów infrastruktury
technicznej oraz szczególne warunki w sąsiedztwie linii kolejowych;
10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów;
11) wymogi zapewnienia bezpieczeństwa i obronności państwa;
12) stawki procentowe wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie których ustala się
jednorazową opłatę, stanowiącą dochód własny gminy.
W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:
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1)

zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
ze względu na niewystępowanie ich w obszarze objętym planem;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, a także
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych, ze względu na niewystępowanie ich w obszarze objętym planem.
Obszar objęty projektem planu podzielono na tereny o różnym przeznaczeniu lub
odmiennych zasadach zagospodarowania, wydzielone liniami rozgraniczającymi. Oznaczono
je kolejno: symbolem literowym oznaczającym podstawowe przeznaczenie terenu oraz
symbolem liczbowym oznaczającym kolejny numer terenu. Plan wyznacza tereny, dla
których określono szczegółowe warunki zagospodarowania:
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), dla których dopuszczono
przeznaczenie terenu na funkcje usług nieuciążliwych w lokalu wyodrębnionym w
budynku mieszkalnym lub w budynku wolnostojącym, obiekty towarzyszące
zabudowie: zieleń urządzoną oraz obiekty małej architektury, obiekty infrastruktury
technicznej oraz parkingi. W granicach terenu określono m.in.:
a) maksymalną powierzchnię zabudowy – 40%,
b) minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 30% powierzchni działki;
2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (MNU), dla którego
dopuszczono przeznaczenie terenu na obiekty towarzyszące zabudowie
mieszkaniowej i usługowej, tereny zieleni urządzonej oraz obiekty małej architektury,
obiekty infrastruktury technicznej i parkingi. W granicach terenu określono m.in.:
a) maksymalną powierzchnię zabudowy – 40% powierzchni działki;
b) minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 30% powierzchni działki;
3) zieleni urządzonej i usług (ZPU) z dopuszczeniem możliwości realizacji usług
edukacji, handlu, gastronomii,. Dopuszczono przeznaczenie terenu na inne funkcje
towarzyszące wcześniej wymienionym usługom, obiekty małej architektury, obiekty
infrastruktury technicznej oraz parkingi. W granicach terenu określono m.in.:
a) maksymalną powierzchnię zabudowy – 10%;
b) minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 50% powierzchni działki;
4) zabudowy usługowej w zieleni (1UZP) z dopuszczeniem możliwości realizacji
usług (edukacji, handlu, turystyki, usług hotelarskich i wystawienniczych,
gastronomii, biur i innej działalności gospodarczej, z wykluczeniem produkcji).
W granicach terenu określono m.in.:
a) maksymalną powierzchnię zabudowy – 50%,
b) minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 35% powierzchni działki;
5) obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług (PU), dla których
dopuszczono przeznaczenie terenu na obiekty infrastruktury technicznej oraz
określono przeznaczenie towarzyszące: tereny zieleni urządzonej z obiektami małej
architektury, komunikacja, garaże oraz parkingi. W granicach terenu określono m.in.:
a) maksymalną powierzchnię zabudowy – 80%;
b) minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 10% powierzchni działki;
6) zieleni urządzonej (ZP), dla którego dopuszczono przeznaczenie terenu na
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz określono przeznaczenie
towarzyszące: komunikacja, parkingi. W granicach terenu określono minimalną
powierzchnię biologicznie czynną – 80% terenu;
7) ogrodów działkowych (ZD), dla którego ustalono zachowanie istniejącego
zagospodarowania oraz lokalizację nowych altan i obiektów gospodarczych zgodnie
z przepisami odrębnymi o ogrodach działkowych. W granicach terenu określono
minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 80% terenu;
8) infrastruktury technicznej - urządzeń wodociągowych (W), dla których ustalono
zachowanie z prawem odbudowy, przebudowy i rozbudowy istniejącej stacji
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wodociągowej, ujęcia wody oraz studni wodociągowej z zasuwami. W granicach
terenu określono minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 10% terenu;
9) infrastruktury technicznej - urządzeń kanalizacji (K), dla których ustalono
zachowanie z prawem odbudowy, przebudowy i rozbudowy urządzeń związanych z
odprowadzaniem ścieków. W granicach terenu określono minimalną powierzchnię
biologicznie czynną – 10% terenu;
10) dróg publicznych:
a) lokalnych (KDL),
b) dojazdowych (KDD);
11) dróg wewnętrznych (KDW).
4.2. Ustalenia z zakresu ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
W projekcie planu zawarte zostały następujące ustalenia:
1) określono zasady gospodarowania odpadami;
2) kwalifikuje się tereny w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w rozumieniu
przepisów o ochronie środowiska:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 2 – 12MN, do
kategorii terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczony symbolem 1MNU,
do kategorii terenów mieszkaniowo - usługowych,

c) zabudowy usługowej w zieleni, oznaczony symbolem 1UZP, zieleni urządzonej i usług,
oznaczony symbolem 1ZPU, ogrodów działkowych, oznaczony symbolem 1ZD - do
kategorii terenów rekreacyjno – wypoczynkowych;
d) pozostałych terenów wymienionych w §7 projektu uchwały nie klasyfikuje się w zakresie
dopuszczalnego poziomu hałasu w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;

3) wyznacza się strefę potencjalnego występowania ponadnormatywnych oddziaływań
akustycznych, w granicach której obowiązuje stosowanie przegród zewnętrznych
o zwiększonej izolacyjności akustycznej dla obniżenia poziomu hałasu w budynkach;
4) wprowadza się ograniczenia w zakresie intensywności wykorzystania terenu zgodnie
z ustaleniami zawartymi w ustaleniach szczegółowych;
5) zasady zaopatrzenia w ciepło przy dotrzymaniu obowiązujących norm emisji
zanieczyszczeń;
6) dla terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług oznaczonych
symbolami PU dopuszcza się lokalizację zakładów o zwiększonym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z przepisami odrębnymi
dotyczącymi ochrony środowiska. W przypadku lokalizacji zakładu o zwiększonym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z przepisami odrębnymi
dotyczącymi ochrony środowiska, obowiązuje jego zaprojektowanie, wykonanie,
prowadzenie oraz likwidacja w sposób zapobiegający awariom przemysłowym
i ograniczający ich skutki dla ludzi oraz środowiska;
7)
zakaz lokalizacji, z wyjątkiem terenów obiektów produkcyjnych, składów,
magazynów i usług oznaczonych symbolami PU, przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych
dotyczących ochrony środowiska; zakaz nie dotyczy dróg, infrastruktury kolejowej
oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ;
8) uciążliwość prowadzonej działalności musi zamykać się w granicach działki,
do której inwestor posiada tytuł prawny, z zastrzeżeniem pkt 9;
9) tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług (oznaczone
symbolami: 2PU, 3PU, 4PU,5 PU) należy traktować jako tereny przeznaczone do
działalności produkcyjnej, składowania oraz magazynowania w rozumieniu
przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska; na ich obszarze może być
utworzona strefa przemysłowa; w granicach strefy przemysłowej wymogi przepisów
odrębnych dotyczących ochrony środowiska w zakresie przekraczania standardów
jakości środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu
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4.3. Ustalenia z zakresu infrastruktury technicznej.
1) Zaopatrzenie wszystkich terenów przeznaczonych w planie na cele zabudowy
w media infrastruktury technicznej poprzez istniejące i rozbudowywane 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 nowych urządzeń liniowych nadziemnych i podziemnych uzbrojenia
terenów z wyjątkiem przyłączy do budynków, w liniach rozgraniczających dróg, przy
zachowaniu wzajemnych normatywnych odległości, stosownie do przepisów
odrębnych;
4) dopuszcza się zachowanie istniejących sieci zlokalizowanych pod jezdnią
oraz realizację sieci pod jezdnią, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie
przepisów odrębnych;
5) w przypadku braku możliwości lokalizacji w liniach rozgraniczających dróg
dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej pomiędzy linią
rozgraniczającą drogi i linią zabudowy;
6) dopuszcza się lokalizowanie niewyznaczonych na rysunku planu urządzeń, obiektów
i sieci infrastruktury technicznej po uzyskaniu prawa do dysponowania
nieruchomością na ten cel oraz pod warunkiem, że ich lokalizacja nie pozostanie
w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu;
7) 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;
8) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
a) rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w układach pierścieniowych,
b) zaopatrzenie w wodę na cele bytowe, gospodarcze i przeciwpożarowe z sieci
wodociągowej,
c) dla obiektów produkcyjnych dopuszcza się zaopatrzenie w wodę dla potrzeb
produkcyjnych z ujęć indywidualnych jeśli wynika to ze specyfiki prowadzonej
działalności,
d) podstawowym źródłem zasilania pozostawać będą istniejące: komunalne ujęcie
wody i stacja wodociągowa,
e) do czasu zapewnienia wszystkim odbiorcom dostawy wody z komunalnych
wodociągów dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych na
działkach. Po wybudowaniu sieci wodociągowej obowiązuje podłączenie
wszystkich zabudowanych działek do sieci,
f) parametry sieci powinny zapewniać możliwość jej wykorzystania dla celów
przeciwpożarowych i możliwość zaopatrzenia w wodę w sytuacjach kryzysowych,
g) na sieci należy zlokalizować hydranty przeciwpożarowe;
9) w zakresie odprowadzania ścieków ustala się:
a) rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
b) odprowadzanie ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
c) do czasu objęcia obszaru obsługą miejskiej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się
w terenach zabudowy mieszkaniowej kanalizację indywidualną i odprowadzenie
ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie nieruchomości,
pod warunkiem ich okresowego wywozu do punktu zlewnego na terenie miejskiej
oczyszczalni ścieków; dopuszcza się odprowadzanie ścieków na własne
oczyszczalnie i po oczyszczeniu do wód i do ziemi, na warunkach określonych
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w ustawie Prawo wodne. Każdorazowo, po wybudowaniu w ulicy kanału
sanitarnego obowiązuje podłączenie wszystkich przyległych, zabudowanych
posesji do sieci i likwidacja zbiorników bezodpływowych,
d) skanalizowanie obszaru objętego planem w systemie kanalizacji rozdzielczej
grawitacyjno-pompowej, w oparciu o projektowany układ sieci kanalizacji
sanitarnej z transportem ścieków do istniejącego kolektora w ul. Kościuszki,
e) dopuszcza się inny niż przyjęto w planie układ rozwiązań jeśli nie spowoduje to
naruszenia struktury planowanych rozwiązań przestrzennych,
f)
zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i do ziemi;
10) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:
a) segregację,
gromadzenie
odpadów
na
posesjach
w
pojemnikach
przystosowanych do ich gromadzenia,
b) wywóz i zagospodarowanie odpadów zgodnie z wymaganiami określonymi
w uchwale rady gminy dotyczącej utrzymania czystości i porządku w gminie,
c) gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne zgodnie z przepisami
odrębnymi;
11) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
a) rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
b) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej lub rowów przydrożnych,
c) odprowadzanie wód opadowych z terenów przeznaczonych do zabudowy do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub wg rozwiązań indywidualnych, zgodnie
z ustaleniami zawartych w ustaleniach szczegółowych,
d) odbiornikiem wód opadowych z sieci kanalizacji deszczowej będzie usytuowana
poza obszarem planu rzeka Mroga (poprzez istniejący kolektor d=1,20m w
ul. Polnej i rów otwarty w rejonie ul. Brzezińskiej oraz projektowane kolektory
i kanały),
e) przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do wód i do ziemi wody
opadowe i roztopowe powinny zostać podczyszczone zgodnie z wymogami
przepisów odrębnych,
f) należy dążyć do zagospodarowania możliwie jak największej ilości wód
opadowych i roztopowych w granicach własnej działki w sposób niezakłócający
stosunków wodnych na działkach sąsiednich,
g) dla terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług (PU) ustala się
obowiązek retencjonowania wód, dla zahamowania dynamicznego spływu wód
z nawierzchni utwardzonych,
h) do czasu wybudowania sieci kanalizacji deszczowej wody opadowe należy
zagospodarować w granicach własnej działki w sposób niezakłócający stosunków
wodnych na działkach sąsiednich;
12) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
1. rozbudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego
napięcia,
b) jako podstawowe źródła zasilania w energię elektryczną – stacje
transformatorowo-rozdzielcze 110/15kV zlokalizowane na terenie gminy Koluszki;
c) zasilanie odbiorców w energię elektryczną z sieci wysokiego, średniego i niskiego
napięcia,
d) budowę i przebudowę sieci oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych,
e) budowę liniowych odcinków sieci średniego i niskiego napięcia w liniach
rozgraniczających ulic,
f)dopuszczenie przebiegu napowietrznych sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic
pod warunkiem zapewnienia służebności gruntowej dla tej sieci,
g) lokalizowanie nowych stacji transformatorowych wnętrzowych poza liniami
rozgraniczającymi ulic na wydzielonych działkach o wymiarach nie mniejszych niż
6 m x 5 m, z bezpośrednim dojazdem od drogi publicznej,
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h) dopuszczenie lokalizowania stacji transformatorowych słupowych 15/0,4kV
w liniach rozgraniczających ulic, jak również na wydzielonych działkach terenu
o wymiarach 3,0 m x 2,0 m z zapewnieniem bezpośredniego dojazdu od drogi
publicznej,
i) dopuszczenie realizacji stacji trafo 15/0,4kV wbudowanych w obiekty kubaturowe,
j) dopuszczenie likwidacji, przebudowy i modernizacji istniejących sieci oraz urządzeń
energetycznych, w szczególności ich przesunięcia lub zamiany na podziemne;
13) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopatrzenie w ciepło dla celów
grzewczych
i ciepłej
wody
użytkowej
z indywidualnych
źródeł
ciepła
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (o mocy nieprzekraczającej 100 kW),
energii elektrycznej, gazu oleju opałowego lekkiego oraz niskoemisyjnych źródeł
ciepła posiadających certyfikat na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”;
14) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
a) rozbudowę istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia,
b) jako źródło zasilania – istniejący układ wysokiego ciśnienia tj.: gazociąg
wysokiego ciśnienia DN 200 relacji: Tomaszów Mazowiecki-Koluszki ze stacją
redukcyjno – pomiarowa I-go stopnia zlokalizowaną w Koluszkach poza
obszarem planu,
c) bezpośrednie zaopatrzenie w gaz z sieci rozdzielczej średniego ciśnienia,
d) lokalizacja gazociągów w zgodzie z wymogami przepisów odrębnych dotyczącymi
warunków technicznych, jakim winny odpowiadać sieci gazowe,
e) na terenach zabudowy jednorodzinnej lokalizację szafek gazowych zgodnie
z warunkami zakładu gazowniczego,
f) linia ogrodzeń winna przebiegać minimum 0,5 m w rzucie poziomym od
gazociągu średniego ciśnienia;
15) w zakresie telekomunikacji ustala się:
a) rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej przewodowej i bezprzewodowej,
b) rozbudowę istniejących teletechnicznych sieci przewodowych w systemie
kablowym,
c) zaopatrzenie nowych abonentów w łącza teletechniczne z sieci niezależnych
operatorów,
d) dopuszczenie przebiegu sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic pod warunkiem
uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na ten cel,
e) lokalizację
infrastruktury
telekomunikacyjnej
innej
niż
infrastruktura
o nieznacznym oddziaływaniu, w rozumieniu przepisów odrębnych, poza terenami
przeznaczonymi na cele zabudowy mieszkaniowej,
f) rozwój sieci bezprzewodowego dostępu do Internetu (hotspot).
W projekcie planu ustalono dla zasad bezpieczeństwa funkcjonowania sieci infrastruktury
technicznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego:
1) strefy bezpieczeństwa od napowietrznych sieci elektroenergetycznych, w których
obowiązują szczególne warunki prowadzenia prac budowlanych, zgodnie
z wymogami przepisów odrębnych. W granicach stref wyklucza się lokalizację w
budynkach pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i innych funkcji
chronionych oraz zakazuje się wprowadzania nasadzeń zielenią wysoką - od linii
15kV: 7,5 m na każda stronę od osi linii;
2) w odległości 150,0 m od stacji transformatorowej 110/15kV „Koluszki” (w granicach
strefy potencjalnego występowania ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych)
w przypadku lokalizacji obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
obowiązek zapewnienia odpowiedniej izolacji akustycznej przegród zewnętrznych;
Wyznaczone strefy związane są ściśle z przebiegiem sieci lub lokalizacją obiektów
infrastruktury technicznej.
Wprowadzono w sąsiedztwie linii kolejowych, zgodnie z przepisami o transporcie
kolejowym szczególne warunki:
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1) w odległości do 20,0 m od granicy obszaru kolejowego w zakresie prowadzenia
robót ziemnych;
2) w odległości do 20,0 m od osi skrajnego toru w zakresie lokalizacji budowli
i budynków.
4.4. Ustalenia z zakresu komunikacji.
W projekcie planu zawarte zostały następujące ustalenia:
1) dla obsługi obszaru objętego planem i wchodzących w jego skład terenów wyznacza
się tereny komunikacji:
a) dróg lokalnych, oznaczone symbolami: 1KDL, 2KDL, 3KDL,
b) drogi dojazdowej, oznaczony symbolem: 2KDD,
c) dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW,
6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW,
16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW, 22KDW ;

2) parametry techniczne dróg, warunki ich dostępności komunikacyjnej oraz warunki
obsługi komunikacyjnej terenów zgodnie z ustaleniami zawartymi w ustaleniach
szczegółowych;
3) dla obsługi komunikacyjnej terenów dopuszcza się w ich granicach budowę dróg
wewnętrznych. Szerokość wydzielanych dróg wewnętrznych – zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
4) zaspokojenie potrzeb parkowania poprzez budowę miejsc postojowych i garaży
w granicach działek i terenów w ilości i na warunkach określonych dla
poszczególnych terenów w przepisach szczegółowych.
4.5. Zmiany przewidziane w opracowanym projekcie planu względem planu
obowiązującego
Podstawowe zmiany, jakie wprowadza projekt planu w stosunku do obowiązującego
planu polegają przede wszystkim na:
1) wyznaczeniu nowego zasięgu terenów obiektów produkcyjnych, składów,
magazynów i usług;
2) wyznaczeniu terenów zieleni urządzonej i usług w nowym, zmniejszonym zakresie –
co zmniejsza wymagania finansowe dla ich zagospodarowania;
3) przemodelowaniu projektowanego układu komunikacyjnego w dostosowaniu do
wyznaczonych terenów;
4) dostosowaniu zapisów planu do aktualnie obowiązującego stanu prawnego;
5) dostosowanie klasyfikacji dróg w planie do aktualnie przyjętej przez gminę Koluszki;
6) dostosowaniu ustaleń planu do kierunków rozwoju przestrzennego wskazanych w
aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

5.

Ocena ustaleń projektu planu

5.1. Ocena warunków zagospodarowania terenu określonych w planie wynikających
z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego
Zgodność z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym
Na podstawie oceny i waloryzacji warunków ekofizjograficznych dla potrzeb
zagospodarowania przestrzennego, dokonanej w ramach opracowania ekofizjograficznego,
w granicach opisywanego obszaru wydzielone zostały tereny o różnej przydatności dla
potrzeb prowadzenia gospodarki przestrzennej. Przeważająca część obszaru została
zaklasyfikowana do „terenów o pełnej przydatności dla potrzeb inwestycyjnych bez
warunków ograniczających” lub „terenów o pełnej przydatności dla potrzeb
zagospodarowania z ograniczeniem wynikającym z nieznacznie gorszych warunków
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budowlanych”. Obszary przylegające do terenów kolejowych uznano za „tereny o przeciętnej
przydatności z ograniczeniami wynikającymi z lokalizacji w obszarach ekspozycji na
podwyższone wartości hałasu komunikacyjnego”. Obszar na południowo – zachodnim skraju
obszaru objętego analizą został uznany za „teren o przeciętnej przydatności
z ograniczeniami wynikającymi z lokalizacji w obrębie obszarów zadrzewionych i ogrodów
działkowych (...) – wartych ochrony ze względu na walory rekreacyjne i użytkowe”.
W projekcie planu uwzględniono usytuowanie obszarów złoż kopalin - „Natolin” i
„Natolin I”, w tym obszaru gruntów wymagających rekultywacji. Tereny ten w opracowaniu
ekofizjograficznym wskazano jako teren o przydatności dla potrzeb zagospodarowania z
ograniczeniem wynikającym z gorszych warunków budowlanych.
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 zadrzewionych, ogrodów działkowych nie
przesądzają o braku możliwości realizacji zainwestowania. Określają konieczność
podporządkowania zagospodarowania tych terenów celom prawidłowego funkcjonowania
środowiska. Na terenach sąsiadujących z terenami kolejowymi wskazano lokalizację strefy
potencjalnego występowania ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych, w której
określono konieczność zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych (środków
bezpieczeństwa akustycznego) przy realizacji nowych obiektów budownictwa
mieszkaniowego.
Zgodność z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska.
Zmiany, jakie wprowadza plan w stosunku do istniejącego użytkowania terenów polegają
m.in. na wyznaczeniu nowych terenów inwestycyjnych. Niezbędne są zatem takie zapisy
planu, które pozwolą zminimalizować negatywne oddziaływanie procesów urbanizacyjnych
poszczególnych terenów.
Ustalenia planu respektują wymogi określone w przepisach ogólnych i szczegółowych
z zakresu ochrony środowiska.
Dla obszaru objętego opracowaniem, w planie:
1) wyznaczono tereny podlegające ochronie akustycznej na podstawie odrębnych
przepisów, oraz strefę ochrony akustycznej od stacji „Koluszki” w odległości 150 m od
jej granic;
2) określono parametry stref bezpieczeństwa od napowietrznych linii energetycznych
oraz zasady ich zagospodarowania od osi linii 15kV;
3) w zakresie ochrony wód i gleby przed zanieczyszczeniami wprowadzono zakaz
odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i do ziemi oraz obowiązek
podczyszczenia wód opadowych i roztopowych przed odprowadzeniem ich do
kanalizacji deszczowej lub do wód i do ziemi;
4) ustalono obowiązek stosowania technologii i paliw ekologicznych zapewniających
dotrzymanie obowiązujących norm emisji zanieczyszczeń.
5) ustalono obowiązek segregacji i gromadzenia odpadów w miejscu ich powstawania,
tj. na posesjach, w pojemnikach przystosowanych do ich gromadzenia;
6) określono udział procentowy maksymalnej powierzchni zabudowy oraz minimalnej
powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki lub terenu, wymaganej
do zachowania;
7) dla wszystkich terenów, w obrębie których jest lub może być lokalizowana
zabudowa, określono parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym: linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy;
8) wprowadzono obowiązek, w przypadku lokalizacji zakładów o zwiększonym lub
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz wprowadzania zmian
mających skutki związane z ryzykiem awarii w istniejących zakładach ustala się
obowiązek jego zaprojektowania, wykonania, prowadzenia oraz likwidacji w sposób
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zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi oraz
środowiska, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska;
9) wprowadzono obowiązek zamknięcia się uciążliwości prowadzonej działalności
w granicach terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług (PU) oraz
w granicach działki do której inwestor posiada tytuł prawny na pozostałych terenach.

Zgodność ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Koluszki.
Zmiany
wprowadzane
ustaleniami
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego są zgodne z kierunkami przewidywanych dla tego obszaru w obowiązującym
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Koluszki (przyjętym Uchwałą Nr XXXII/72/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach
z dn. 19 kwietnia 2017 r.).
W Studium wyodrębniono tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach
zagospodarowania. Dla każdego z rodzajów terenu określono funkcję dominującą oraz
dopuszczalną, warunki zagospodarowania oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu. Wskazane przeznaczenie terenów nie wyklucza możliwości
zachowania istniejącego sposobu zagospodarowania terenów, zwłaszcza obiektów
zabytkowych, oraz rozbudowy istniejących obiektów o funkcji innej niż określona funkcja
dominująca lub dopuszczalna. Poszczególne funkcje mogą być realizowane samodzielnie
lub jako współistniejące, szczególnie w sytuacji, kiedy wynika to z utrwalania istniejącego
sposobu zagospodarowania.
W Studium dla omawianego obszaru wyznaczono następujące rodzaje terenów:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN
Obszar o przeważającej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Funkcje towarzyszące – tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej, tereny
komunikacji, usługi lokalizowane w budynku mieszkalnym.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług – MNU
Obszar o przeważającej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Dominującą funkcją obszaru jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami lokalizowanymi
w bryle budynku mieszkalnego, przy czym powierzchnia lokalu usługowego nie może być większa niż
30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.
Uzupełniającą funkcją obszaru jest zabudowa usługowa.
Funkcje towarzyszące – tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej, tereny
komunikacji, tereny publiczne i inne wynikające z zachowania stanu istniejącego.

Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej – PU
Obszar o przeważającej funkcji zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz
usługowej
Funkcje towarzyszące – tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej, tereny
komunikacji, tereny publiczne i inne wynikające z zachowania stanu istniejącego.
Dopuszcza się realizację funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie zakładów nie będących
przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać (na potrzeby właściciela lub obsługi
zakładu). Dopuszczenie realizacji funkcji mieszkaniowej i jego warunki do ustalenia w planie
miejscowym.
Tereny w północno-zachodniej części Miasta w rejonie ul. Nasiennej objęte są granicami Podstrefy
Koluszkowskiej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zakłada się powiększenie zasięgu Strefy.
Postulowany standard zabudowy i zagospodarowania terenów nowej zabudowy:
- stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej – nieprzekraczający 0,8;
- wysokość budynków – nie większa niż 20,0 m, jednocześnie ze względu na wymogi technologiczne
dopuszcza się budynki wyższe (magazyny wysokiego składowania, mieszczące się w budynku
instalacje przemysłowe);
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- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10% powierzchni działki budowlanej.

Tereny infrastruktury technicznej
Tereny urządzeń związanych z zaopatrzeniem w wodę – I-W,

Obszar rozwoju wielofunkcyjnego – ZP-U
Obszar o przeważającej funkcji zieleni urządzonej oraz rekreacji
Obszar łączący funkcje zieleni urządzonej i zieleni nieurządzonej − usług sportu i rekreacji, usług z
zakresu kultury, gastronomi i turystyki.

Tereny zieleni:
tereny ogrodów działkowych – ZD – obszar uzupełniający funkcje rekreacyjne w obszarze miasta.
Zakłada się zachowanie istniejącego zagospodarowania;

Zgodnie z zapisami rodz. 3.8. Studium: „Wytyczne określania wskaźników dotyczących
zagospodarowania oraz użytkowania terenów w planach miejscowych”, określone w Studium
wskaźniki kształtowania zabudowy stanowią wielkości postulowane, wyjściowe dla rozwiązań
przyjmowanych w planach miejscowych. W ustaleniach planów miejscowych należy wskaźniki
ustalić w sposób indywidualny dla każdego z terenów, uzależniony od lokalnych warunków
terenowych, specyfiki lokalizacji, planowanego ukształtowania zabudowy, uzyskania
zamierzonych standardów zagospodarowania przestrzeni oraz kształtowania krajobrazu.
Przyjmowane wskaźniki kształtowania zabudowy i parametry działek budowlanych winny być
określone w ustaleniach planów miejscowych w sposób zapewniający harmonijne kształtowanie
zabudowy i unikanie powstawania konfliktów przestrzennych.

5.2. Ocena warunków zagospodarowania terenu określonych w planie wynikających
z potrzeb ochrony środowiska kulturowego
Ze względu na niewystępowanie dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej na obszarze objętym opracowaniem, w planie nie ustalono wymogów ochrony
w tym zakresie.
5.3. Przewidywane oddziaływania na środowisko będące skutkiem realizacji ustaleń
planu
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 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: obiektów produkcyjnych i usługowych oraz zabudowy mieszkaniowej.
Przewiduje się również wzrost emisji spalin samochodowych, jako następstwo wzrostu
natężenia ruchu drogowego wskutek urbanizacji nowych terenów oraz lokalizacji obwodnicy
miasta. W planie 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
posiadających certyfikat na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”. Natychmiastowa
realizacja powyższego zapisu jest mało prawdopodobna, jednak w dłuższej perspektywie
czasu należy się spodziewać całkowitej eliminacji jako źródeł energii paliw, które przy
spalaniu emitują ponadnormatywnie szkodliwe dla środowiska związki chemiczne.
2. Wytwarzaniem odpadów - w granicach obszaru opracowania będą powstawały różne
rodzaje odpadów, w tym odpady komunalne, odpady powstające w związku z procesami
produkcyjnymi, a także mogą się pojawić odpady powstałe w wyniku poważnej awarii
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przemysłowej (zakłady tego typu, zgodnie z ustaleniami planu, mogą być realizowane
w obrębie terenów PU). Ilość i rodzaj odpadów wytwarzanych przez użytkowników terenów
produkcyjnych, usługowych i mieszkaniowych, niewątpliwie wzrośnie w stosunku do stanu
obecnego po realizacji zapisów planu, które przewidują urbanizację nowych terenów. Zasady
postępowania z odpadami określają przepisy odrębne dotyczące odpadów. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami każdy wytwórca odpadów jest zobowiązany do prowadzenia
gospodarki odpadami we własnym zakresie, zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale
rady gminy dotyczącej utrzymania czystości i porządku w gminie.
3. Wprowadzaniem ścieków do wód lub ziemi – ustalenia planu nie przewidują
odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do wód i do ziemi, nakazując ich
odprowadzenie do sieci kanalizacji, dopuszczając jednocześnie stosowanie zbiorników
stałych do czasu realizacji sieci. Potencjalne niebezpieczeństwo migracji zanieczyszczeń z
ziemi do wód nie je wynika bezpośrednio z ustaleń planu, ale z ewentualnego niewłaściwego
korzystania ze stworzonych możliwości (w przypadku stosowania nieszczelnych zbiorników
na nieczystości ciekłe). Przy założeniu odprowadzania ścieków zgodnie z ustaleniami planu i
przepisami ochrony środowiska nie ma zagrożenia negatywnego wpływu zapisów projektu
planu na zidentyfikowane Jednolite Części Wód Powierzchniowe i Podziemne. Zapisy planu
nie będą miały wpływu na możliwość osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych dla
tych jednostek.
4. Zanieczyszczeniem gleb – na obszarze objętym planem przewiduje się lokalizację
obiektów, których funkcjonowanie mogłoby, przy braku respektowaniu wytycznych planu,
powodować przenikanie zanieczyszczeń do wód i do ziemi. Dodatkowo, zanieczyszczenie
gleb może zwiększać sąsiedztwo ciągów komunikacyjnych. Tereny położone
w bezpośrednim sąsiedztwie dróg doprowadzających ruch do terenów obiektów
produkcyjnych, składów, magazynów i usług są w większym stopniu narażone
na zanieczyszczenie gleb. Zniszczenie pokrywy glebowej będzie miało miejsce w przypadku
realizacji projektowanego zainwestowania, tj. nowych obiektów produkcyjnych, usługowych
i mieszkaniowych oraz elementów układu komunikacyjnego.
5. Przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu – posadowienie projektowanej
zabudowy nie będzie wymagało naruszenia w istotny sposób istniejącej rzeźby terenu.
Realizacja ustaleń Planu będzie miała korzystny wpływ na krajobraz, który uległ
wcześniejszej degradacji w wyniku prowadzonej eksploatacji. W wyniku rekultywacji teren
zostanie uporządkowany, choć ze względu na planowane przeznaczenie
terenu
przywrócenie pierwotnej rzeźby nie nastąpi.
6. Emitowaniem hałasu – głównym źródłem uciążliwości akustycznych będą trasy
komunikacyjne. Źródłem emisji hałasu mogłyby potencjalnie stać się obiekty produkcyjne
oraz usługowe zlokalizowane w terenach obiektów produkcyjnych, składów, magazynów
i usług, jednak zgodnie z zapisami Planu uciążliwości prowadzonej w tych terenach
działalności muszą zamykać się w granicach terenów PU. Każdy inwestor zobowiązany jest
do przestrzegania norm poziomu hałasu dla poszczególnych terenów, określonych
w przepisach szczegółowych. Przewiduje się ogólne pogorszenie klimatu akustycznego
w obrębie całego obszaru objętego opracowaniem, wskutek procesów urbanizacyjnych na
nowych, określonych w planie terenach. Dodatkowo w celu ochrony terenów zabudowy
mieszkaniowej przed uciążliwością terenów PU wprowadzono ustaleniami planu lokalizację
strefy izolacyjnej zieleni.
7.
Emitowaniem
pól
elektromagnetycznych
–
źródłem
promieniowania
elektromagnetycznego w granicach obszaru objętego opracowaniem są istniejące
napowietrzne linie elektroenergetyczne 15kV oraz stacja transformatorowo – rozdzielcza
„Koluszki”. Zgodnie z ustaleniami planu, istniejąca sieć może ulegać przebudowie. Zgodnie
z wymogami przepisów odrębnych dotyczących usług i sieci telekomunikacyjnych
dopuszcza się lokalizację masztów telefonii komórkowych będących potencjalnym źródłem
promieniowania elektromagnetycznego. Minimalizację negatywnego oddziaływania linii
elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowo – rozdzielczej na zdrowie ludzi
gwarantuje zachowanie odpowiednich stref bezpieczeństwa, ustalonych zapisami planu.
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8. Ryzykiem wystąpienia poważnych awarii – w planie przewiduje się lokalizację
obiektów produkcyjnych, których funkcjonowanie może potencjalnie skutkować wystąpieniem
awarii, których skutki odczuwalne będą dla terenów o większym zasięgu. Niebezpieczeństwo
zaistnienia sytuacji awaryjnej w związku z przewozem materiałów niebezpiecznych
i substancji chemicznych w granicach opisywanego terenu jest wysokie, ze względu na
przebieg ważnej trasy komunikacji kolejowej. Potencjalnie niebezpieczeństwo takie pojawić
się może w związku z budową obwodnicy miasta.
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
na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie (zabudowa, tereny komunikacyjne).
Z kolei oddziaływania drugiego typu – pośrednie – obejmują te zmiany w środowisku jakie
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 glebowych, łąkowych oraz
leśnych 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
(dopuszczonych do realizacji na mocy ustaleń planu linii elektroenergetycznych, stacji
transformatorowych i lokalizacja masztów telefonii komórkowej).
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,
produkcyjna, usług o różnym charakterze, tereny komunikacji) oraz intensyfikacja
zainwestowania, na w/w terenach może doprowadzić do kumulacji zagrożeń różnego
rodzaju, tj: zanieczyszczeń pochodzących z nie oczyszczonych ścieków, niskiej emisji pyłów
i gazów do atmosfery, odpadów komunalnych, uciążliwości związanych ze wzrostem
natężenia hałasu.
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5.4. Wpływ realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania na
poszczególne elementy środowiska, krajobraz, zdrowie ludności, zabytki oraz
dobra materialne
1. Powietrze
Rozwój zainwestowania na terenach dotychczas nieużytkowanych lub użytkowanych
jako rolnicze będzie się wiązał ze wzrostem emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
pogorszeniem się warunków aerosanitarnych obszaru badań i jego bezpośredniego
sąsiedztwa. Przyczynami tych zjawisk będzie m.in. lokalizacja obiektów produkcyjno –
usługowych, wzrost natężenia ruchu samochodowego związanego z użytkowaniem terenów
oraz projektowanym przebiegiem obwodnicy miasta oraz emisja zanieczyszczeń
pochodzących ze spalania paliw w kotłowniach nowych obiektów usługowych
i mieszkaniowych. Zmiany parametrów jakości powietrza nie powinny być znaczące, gdyż
podmioty gospodarcze będące źródłem zanieczyszczeń zobligowane są do przestrzegania
norm emisyjnych oraz ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie
infrastruktury technicznej, nakładających obowiązek stosowania technologii i paliw
ekologicznych. Na stan sanitarny powietrza wpływ będą miały, tak jak dotychczas, również
zanieczyszczenia napływające z zewnątrz.
2. Powierzchnia ziemi i gleby
Realizacja ustaleń planu nie powinna skutkować znaczącymi zmianami w ukształtowaniu
terenu. Prace budowlane związane z lokalizacją nowej zabudowy spowodują naruszenie
istniejącej pokrywy glebowej (pod budynkami nastąpi unieczynnienie gleby). Zmiana
dokonywać się będzie również na terenach oznaczonych w Studium, a w ślad za tym
wskazanych w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako
obszar wymagający rekultywacji gruntów terenów zniszczonych w wyniku eksploatacji
powierzchniowej surowców. Ta zmiana powinna przyczynić się do uporządkowania obszaru,
w części pod zagospodarowanie kubaturowe,
w części pod atrakcyjne rekreacyjnowypoczynkowe tereny zieleni.
3. Wody powierzchniowe i podziemne
Przy respektowaniu ustaleń planu nie powinno nastąpić pogorszenie jakości wód
powierzchniowych i podziemnych. Plan zakazuje wprowadzania nie oczyszczonych ścieków
do wód i do ziemi, jednak niebezpieczeństwo migracji zanieczyszczeń z ziemi do wód
istnieje w przypadku stosowania nieszczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe, w których
do czasu wywozu do oczyszczalni gromadzone mają być ścieki wytwarzane w obrębie
obszaru objętego opracowaniem. Przy założeniu odprowadzania ścieków zgodnie z
ustaleniami planu i przepisami ochrony środowiska nie ma zagrożenia negatywnego wpływu
zapisów projektu planu na zidentyfikowane Jednolite Części Wód Powierzchniowe i
Podziemne. Zapisy planu nie będą miały wpływu na możliwość osiągnięcia wyznaczonych
celów środowiskowych dla tych jednostek.
4.
Klimat
Obszar Gminy Koluszki nie należy do obszarów szczególnie wrażliwych na skutki zmian
klimatu, w tym na częstsze występowanie groźnych zjawisk klimatycznych, w szczególności
upałów, powodzi i burz z deszczami nawalnymi. Zgodnie z informacjami zawartymi w
Europejskiej Bazie Danych o Gwałtownych Zjawiskach Pogodowych na obszarze Gminy
Koluszki nie rejestrowano takich zjawisk. Dostosowanie poszczególnych obiektów
budowlanych do wystąpienia klęsk żywiołowych realizowane jest poprzez respektowanie na
etapie projektowania i realizacji inwestycji przepisów techniczno-budowlanych oraz norm
branżowych.
Zawarte w ustaleniach projektu planu zapisy wskazujące na udział powierzchni biologicznie
czynnych na każdej działce budowlanej jak również dotyczące zmniejszenia gwałtowności
spływu wód opadowych przez ich retencję, powinny ograniczać udział terenu opracowania w
tworzeniu zagrożeń powodziowych na terenach w obszarze i poza obszarem opracowania.
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Zapisy ograniczające stosowanie źródeł ciepła do źródeł spełniających normy środowiskowe
ograniczają potencjalną emisję zanieczyszczeń do powietrza i emisji gazów cieplarnianych.
Realizacja zabudowy na nowych terenach wskazanych w planie może skutkować
zmianami mikroklimatu lokalnego, w tym przede wszystkim niewielkim wzrostem temperatur
w obrębie terenów zurbanizowanych oraz modyfikacją siły i kierunków wiatru. Skala zmian
uzależniona jest od wielkości realizowanego zagospodarowania, tempa realizacji inwestycji:
większa intensywność zainwestowania prowadzi do bardziej odczuwalnych zmian oraz
rodzaju lokowanej inwestycji, jednak pozostanie na podobnym poziomie do zmian, które
mogą nastąpić zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
5. Zwierzęta i rośliny
Wskutek realizacji ustaleń planu obejmujących wprowadzenie nowej zabudowy kosztem
terenów zajętych obecnie przez roślinność synantropijną, zmniejszeniu ulegnie ogólna
powierzchnia biologicznie czynna oraz przestrzeń, w której mogłyby potencjalnie bytować
dziko żyjące zwierzęta. Nie będzie to stanowić istotnej zmiany w stosunku do przekształceń
dopuszczonych ustaleniami aktualnie obowiązującego planu. Ponieważ w projekcie planu w
przeważającej części pozostawiono obowiązującą obecnie strukturę terenów zabudowy i
komunikacji, wprowadzając jedynie nowy układ komunikacyjny na terenach pozbawionych
wartościowej zieleni nieużytków – ocenia się, że nie będzie potrzeby usuwania
wartościowych drzew i krzewów w celu realizacji zapisów projektowanego dokumentu.
Nieliczne enklawy zieleni mogą zostać zaadoptowane do projektowanego zagospodarowania
w ramach wymaganej dla terenów powierzchni biologicznie czynnej.
6. Różnorodność biologiczna
Ustalenia planu mają na względzie potrzebę ochrony terenów przyrodniczo aktywnych.
Ochronę różnorodności biologicznej zapewnia ustalony w planie obowiązek zachowania
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki. Realizacja
zainwestowania może się ewentualne przyczynić do ograniczeń w możliwości okresowego
bytowania awifauny i drobnych zwierząt – w stopniu zbliżonym do zmian, które mogą
nastąpić zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
7. Zasoby naturalne
W granicach obszaru objętego planem występują udokumentowane złoża surowców
mineralnych. Wydobycie z tych złóż uznaje się za zakończone i nie przewiduje się ich dalszej
eksploatacji.
8. Krajobraz
Istniejący dotychczas krajobraz obszaru planu ulegnie przekształceniom na skutek
realizacji ustaleń planu. Zmiany w układzie przestrzennym terenów już zainwestowanych,
zlokalizowanych głównie we wschodniej i południowo – wschodniej części obszaru,
wprowadzone ustaleniami planu nie będą znaczące, służą przede wszystkim poprawie
funkcjonalności terenów. Rozwój zainwestowania na pozostałych terenach, szczególnie
w północnej, centralnej
i południowo – zachodniej części obszaru, spowoduje
przekształcenie dotychczasowego krajobrazu rolniczego w krajobraz przemysłowo –
usługowy, typowy dla fizjonomii miast. Poprawie ulegnie krajobraz na terenie po dawnej
cegielni zaadaptowanym na potrzeby funkcji zieleni urządzonej i usług, który zgodnie z
zapisami planu winien być uporządkowany.
W przyjętych w planie ustaleniach w zakresie kompozycji i kształtowania projektowanej
zabudowy (np. w zakresie gabarytów zabudowy, kolorystyce) uwzględnione zostały zasady
estetyki i spójności z otaczającym krajobrazem.
9. Zdrowie ludności
Użytkowanie poszczególnych terenów w sposób zgodny z ustaleniami planu (oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi) nie powinno skutkować negatywnym
wpływem na zdrowie mieszkańców. Uciążliwości planowanych do lokalizacji obiektów
powinny zamykać się w granicach terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów
i usług. Dodatkowo, pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej a terenami obiektów
produkcyjnych, składów, magazynów i usług zlokalizowano tereny zieleni urządzonej i usług,
które będą stanowić swego rodzaju strefę buforową dla terenów zabudowy mieszkaniowej.
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W Planie ustalono strefy bezpieczeństwa od ciągów infrastruktury technicznej oraz określono
minimalną odległość lokalizowania projektowanej zabudowy, dróg i linii energetycznych,
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. 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.
Zgodnie z art. 114 ustawy Prawo ochrony środowiska, w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego określono, które z wyznaczonych terenów, podlegają
ochronie akustycznej, wyznaczono tereny, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy
hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi - rozporządzeniem Ministra Środowiska 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.
3) stosowaniu rozwiązań technicznych dla ograniczenia poziomu hałasu dla funkcji
chronionych.
10. Zabytki
Ze względu na niewystępowanie na terenie objętym sporządzeniem planu obiektów
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej plan nie zawiera ustaleń
dotyczących ich ochrony.
11. Dobra materialne
Zapisane w projekcie planu ustalenia stwarzają warunki do zagospodarowania terenów
w inny, bardziej intensywny sposób niż dotychczas. Rozwój dóbr materialnych będzie
następował w toku budowy obiektów produkcyjnych, usługowych, urządzeń sportowych
i rekreacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń dopuszczonych do realizacji na mocy
ustaleń planu.
5.5. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko i ich ocena
W przedmiotowym planie nie zabrania się lokalizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady
Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., Poz. 71).
Dla terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług oznaczonych
symbolami PU dopuszcza się lokalizację zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony
środowiska. W przypadku lokalizacji zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony
środowiska, obowiązuje jego zaprojektowanie, wykonanie, prowadzenie oraz likwidacja w
sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi oraz
środowiska.
W planie ustala się zakaz lokalizacji obiektów, których funkcjonowanie może powodować
przekroczenie standardów środowiska poza terenami obiektów produkcyjnych, składów,
magazynów i usług, oznaczonymi symbolami PU (liczonymi wraz z terenami ulic i dróg
wewnętrznych usytuowanych pomiędzy terenami oznaczonymi symbolami PU).
W Planie dla terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług
oznaczonych symbolami PU dopuszcza się lokalizację zakładów o zwiększonym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z przepisami odrębnymi
dotyczącymi ochrony środowiska. W przypadku lokalizacji zakładu o zwiększonym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z przepisami odrębnymi
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dotyczącymi ochrony środowiska, obowiązuje jego zaprojektowanie, wykonanie,
prowadzenie oraz likwidacja w sposób zapobiegający awariom przemysłowym
i ograniczający ich skutki dla ludzi oraz środowiska.
Zgodnie z ustaleniami Studium na terenach sąsiadujących z zabudową mieszkaniową
zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń stwarzających ryzyko wystąpienia
poważnych awarii przemysłowych o strefie oddziaływania wykraczającej poza teren
zakładu.
Pozytywne znaczenie ma fakt, iż lokalizacja obiektów produkcyjnych i magazynowych w
północno – zachodniej i centralnej części obszaru objętego sporządzeniem Planu stanowi
kontynuację i uzupełnienie istniejącej na tym terenie funkcji, funkcji wskazanej w
obowiązującym planie oraz zapobiegnie zbędnemu rozproszeniu funkcji produkcyjno–
magazynowej w obszarze miasta. Dlatego też przeznaczenie ich na funkcje produkcyjno –
usługowe jest działaniem jak najbardziej racjonalnym.
Jednym z elementów towarzyszącym urbanizacji jest budowa układu drogowego.
Bezpośrednim i nieodwracalnym skutkiem realizacji dróg dla środowiska będzie ubytek
powierzchni biologicznie czynnej oraz zniszczenie pokrywy glebowo-roślinnej (oddziaływania
o charakterze stałym) na terenach przeznaczonych pod realizację dróg. W okresie
późniejszym, w wyniku zrealizowanych inwestycji lub dodatkowych przedsięwzięć z nimi
związanych przewiduje się wystąpienie tzw. oddziaływań pośrednich polegających
m.in. na degradacji gleb wzdłuż projektowanych dróg. Negatywne oddziaływania tras
komunikacyjnych,
będą
również
dotyczyć
możliwości
zanieczyszczenia
wód
powierzchniowych i podziemnych oraz gleb przez ścieki spływające z pasa drogowego.
Na drodze powstają ścieki deszczowe (tj. mieszanina wody opadowej z cząsteczkami kurzu,
smarami, paliwami, środkami chemicznymi stosowanymi do odladzania jezdni).
Zanieczyszczenia te spływają grawitacyjne z dróg i z pobocza do przydrożnych rowów, stąd
do pobliskich cieków wodnych lub infiltrują do ziemi.
Drogi stanowią również potencjalne źródło pojawienia się nadzwyczajnych zagrożeń.
Ma to miejsce w przypadku niemożliwych do przewidzenia wypadków związanych
z transportem materiałów niebezpiecznych. Są to jednak zdarzenia losowe i rzadkie
w związku z czym nie powinny stanowić podstawy do wykluczenia projektowanych
przedsięwzięć.
Budowa dróg jest więc przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać
na środowisko, jest jednak inwestycją niezbędną, będącą bezpośrednio związaną z
postępującą nieuchronnie urbanizacją. Drogi należą do grupy inwestycji liniowych, dających
niezbędne podstawy racjonalnego planowania i gospodarki przestrzennej. Z tych względów
muszą być realizowane nowe inwestycje drogowe, a także modernizowane trasy istniejące.
Priorytetowe są działania w zakresie eliminowania ruchu drogowego w obrębie jednostek
osadniczych (ich centrów) i wynoszenie poza ich obszary. Działania takie mają się
przyczynić do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez redukcję postępującego
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie natężenia hałasu. Budowa
obwodnic wspomaga te działania, gdyż ruch tranzytowy koncentruje się w ich obrębie, poza
siecią osadniczą.
5.6. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Realizacja ustaleń planu nie będzie skutkować transgranicznym oddziaływaniem na
środowisko.
6.

Propozycje rozwiązań alternatywnych do ustaleń planu wynikające z zaleceń
prognozy.

Przekształcenie części przedmiotowego obszaru z dotychczasowej, rolniczej funkcji
w teren o większej intensywności zainwestowania jest nieuniknione wobec postępującego
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rozwoju miasta, w tym obrębów objętych planem. Wzrasta zapotrzebowanie na nowe tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny inwestycyjne pod różnego rodzaju
działalność gospodarczą. Prowadzenie gospodarki rolnej staje się coraz trudniejsze i mniej
opłacalne. Na części gruntów rolnych zaniechano już prowadzenia upraw polowych. Taka
zmiana nastąpiła już przy przyjmowaniu ustaleń do aktualnie obowiązującego planu.
Przy opracowywaniu projektu planu wzięto pod uwagę ewentualne kolizje
projektowanego i istniejącego zagospodarowania oraz uwzględniono wymogi ochrony
środowiska przyrodniczego i kulturowego.
Zaproponowane w projekcie planu 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
planu
gwarantują
prawidłowe
funkcjonowanie omawianego obszaru, stanowiąc kontynuację istniejącego użytkowania
terenów oraz wskazując nowe możliwości rozwoju obszaru w oparciu o istniejące
uwarunkowania. Nie istnieje potrzeba zmian rozwiązań przedstawionych w projekcie planu.
7.

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko ustaleń projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym na obszary Natura
2000.

Rozwój zagospodarowania na terenach obecnie niezainwestowanych, tj. rozbudowa
układu komunikacyjnego oraz realizacja nowej zabudowy produkcyjnej, magazynowej,
usługowej czy mieszkaniowej oraz innych obiektów dopuszczonych do realizacji
w ustaleniach szczegółowych planu, może 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 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.:
- zastosowanie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń;
- zadarnienie powierzchni wolnych od zabudowy bezpośrednio po zakończeniu prac
budowlanych.
Jednym z trwałych skutków realizacji zainwestowania przewidzianego w planie jest m.in.
unieczynnienie gleb pod zabudową i drogami. Ubytek powierzchni biologicznie czynnej
winien być równoważony wprowadzeniem powierzchni zakrzewionych i zadarnionych
w możliwie jak największym zakresie, w ramach całego obszaru objętego opracowaniem.
Trawniki spełniają bowiem podstawową rolę sanitarno–higieniczną koncentrując
zanieczyszczenia i pyły, co zapobiega ich wtórnemu unoszeniu i przenikaniu do gleb.
W celu skutecznego ograniczenia przewidywanych uciążliwości związanych ze wzrostem
zanieczyszczeń powietrza i uciążliwości akustycznych wynikających ze wzrostu natężenia
ruchu komunikacyjnego, wzdłuż dróg zaleca się stosowanie ciągów roślinności
wielowarstwowej o nieregularnym układzie drzew i krzewów, z dużym udziałem gatunków
zimozielonych od strony terenów mieszkaniowych. Przy doborze gatunków należy brać pod
uwagę szczególnie ich odporność na warunki miejskie. Do najodporniejszych gatunków
należą m.in.: akacja biała, brzoza brodawkowata, czeremcha zwyczajna, dąb czerwony,
forsycja pośrednia, klon jesionolistny, klon polny, klon srebrzysty, klon zwyczajny, modrzew
polski. Zaleca się wyprzedzające w stosunku do rozpoczęcia prac budowlanych
wprowadzenie nasadzeń, przy czym dla osiągnięcia szybszych efektów materiał
nasadzeniowy powinien mieć ok. 1 m wysokości.
Elementem ograniczającym negatywny wpływ obiektów przemysłowych na tereny
mieszkaniowe ma być również strefa zieleni izolacyjnej przewidziana ustaleniami planu.
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Przewidywany wzrost ilości użytkowników poszczególnych terenów prowadzić będzie
nieuchronnie do wzrostu ilości wytwarzanych odpadów i ścieków. Ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej zawarte w planie 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 planie dopuszczono rozwiązania
indywidualne wyłącznie w zakresie odprowadzania ścieków jedynie do czasu objęcia całego
obszaru obsługą miejskiej kanalizacji sanitarnej, przy jednoczesnym zakazie odprowadzania
nieczyszczonych ścieków do wód i do ziemi. Stosowanie wszystkich zaleceń zawartych w
planie, zwłaszcza egzekwowanie prawidłowego gromadzenia i usuwania odpadów i ścieków
komunalnych będzie gwarantować ograniczenie do minimum negatywnych wpływów
planowanych zmian na środowisko.
Realizacja ustaleń planu nie będzie miała szkodliwego wpływu na dwa, położone na
terenie gminy Koluszki, obszary Natura 2000 (opisane w rozdziale 2.2 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 planu.
8.

Proponowane metody analizy skutków realizacji ustaleń planu
Skutki realizacji ustaleń planu 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 planu ani częstotliwości ich przeprowadzania
w odniesieniu do zmian jakości środowiska przyrodniczego oraz zmian zachodzących
w sferze społecznej i gospodarczej. Jednak zgodnie z art. 32 w/w ustawy organ
sporządzający plan, w tym przypadku Burmistrz Koluszek, zobowiązany jest przynajmniej raz
w czasie kadencji rady dokonać analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Analiza
taka powinna zatem obejmować również analizę skutków realizacji ustaleń uchwalonych
planów w zakresie zmian zagospodarowania terenów. Zbieranie informacji w powyższym
zakresie, ich przetwarzanie i ocena powinno odbywać się z częstotliwością co 4-5 lat.
Pełna analiza skutków realizacji postanowień planu powinna dodatkowo 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
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,
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a ich zakres i częstotliwość wynikać z charakteru inwestycji dopuszczonych do realizacji na
mocy zapisów planu.
Gmina zobligowana jest do opracowania gminnego programu ochrony środowiska oraz
sporządzania raportów z jego realizacji. Współpraca z WIOŚ 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;
3) wielkości zanieczyszczeń powietrza (imisja), spalin i gazów technologicznych
(emisja);
4) hydrobiologicznych wód powierzchniowych, osadów dennych i osadów czynnych;
5) bakteriologicznych wód powierzchniowych, podziemnych, ścieków i osadów;
6) hałasu;
7) promieniowania elektromagnetycznego w środowisku.
Reasumując, zalecaną metodą analizy skutków realizacji ustaleń 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 strukturze użytkowania gruntów (m.in. powierzchnia gruntów otwartych
i terenów zainwestowanych oraz ich wzajemne proporcje);
2) procesu 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 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 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 dla części obrębów ewidencyjnych
nr 2 i 3 miasta Koluszki, do którego przystąpiono w oparciu o uchwałę Nr XI/112/2015 Rady
Miejskiej w Koluszkach z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych
nr 2 i nr 3 miasta Koluszki.
Analizie poddano stan środowiska przyrodniczego, zidentyfikowano jego zagrożenia oraz
potencjalne zmiany w wyniku realizacji ustaleń Planu, jak i w przypadku braku ich realizacji.
Podstawową rolą niniejszej prognozy jest ustalenie, czy proponowane kierunki
zagospodarowania tej części miasta Koluszki są zgodne z zasadami zrównoważonego
rozwoju i odpowiadają potrzebom ochrony środowiska przyrodniczego.
Obszar objęty planem zlokalizowany jest na terenie miasta Koluszki (w jego północnej
części), wobec czego środowisko przyrodnicze uległo już znacznym przekształceniom, a
nawet częściowej degradacji. Zidentyfikowane zagrożenia środowiska są typowe dla
obszarów zurbanizowanych i wynikają z prowadzonej przez człowieka gospodarki.
W prognozie przedstawiono istniejący stan środowiska na omawianym obszarze i jego
sąsiedztwie w następujących elementach:
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−
−
−
−
−
−
-

rzeźba terenu,
warunki gruntowo- wodne ( w odniesieniu do wód powierzchniowych i podziemnych),
surowce mineralne (udokumentowane złoża kopalin - gliny zwałowej dla potrzeb
ceramiki budowlanej, do produkcji cegły pełnej)
warunki glebowe,
warunki klimatyczne,
świat roślinny i zwierzęcy,
ustanowione formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000,

− powiązania przyrodnicze obszaru objętego analizą z terenami sąsiednimi,
−

zagospodarowanie terenu i struktura użytkowania gruntów,

- istniejące problemy i zagrożenia środowiska istotne z punktu widzenia projektu
planu.
W opracowaniu przedstawiono potencjalne zmiany stanu środowiska przy braku realizacji
ustaleń projektowanego planu. Mogą one mieć charakter uporządkowany gdyż wynikają z
zapisów obowiązującego na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębów nr nr 2 i 3 miasta Koluszki zatwierdzonego uchwałą Nr
XIX/36/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Woj. Łódzkiego
Poz. 1918 z dnia 19 czerwca 2012 r.).
W prognozie przedstawiono najważniejsze ustalenia projektu planu, uwzględniające
zalecenia zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym oraz w Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koluszki.
W planie zaproponowano kontynuację procesu urbanizacji przewidywanego i obecnie dla
większości obszaru objętego planem (poprzez rozwój terenów obiektów produkcyjnych,
składów, magazynów i usług, oraz terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych kosztem wolnych obecnie od zabudowy terenów rolniczych oraz częściowo nie
użytkowanych i zdegradowanych terenów powydobywczych). Równocześnie jako element
równoważący wprowadzono tereny zieleni urządzonej i usług. Ponadto zaprojektowany
został układ komunikacyjny dla obsługi nowo wyznaczonych terenów.
Podstawowe zmiany, jakie wprowadza projekt planu w stosunku do obowiązującego
planu polegają przede wszystkim na:
1) wyznaczeniu nowego zasięgu terenów obiektów produkcyjnych, składów,
magazynów i usług;
2) wyznaczeniu terenów zieleni urządzonej i usług w nowym, zmniejszonym zakresie –
co zmniejsza wymagania finansowe dla ich zagospodarowania;
3) przemodelowaniu projektowanego układu komunikacyjnego w dostosowaniu do
wyznaczonych terenów;
4) dostosowaniu zapisów planu do aktualnie obowiązującego stanu prawnego;
5) dostosowanie klasyfikacji dróg w planie do aktualnie przyjętej przez gminę Koluszki;
6) dostosowaniu ustaleń planu do kierunków rozwoju przestrzennego wskazanych w
aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
W dalszej części prognozy dokonano oceny ustaleń projektu planu.
Oceniono pozytywnie zgodność z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu
ekofizjograficznym, zgodność z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska oraz
zgodność ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Koluszki.
Omówione zostały przewidywane oddziaływania na środowisko będące skutkiem
realizacji ustaleń planu ze szczególnym rozpatrzeniem skutków poszczególnych elementów:
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− wprowadzenia gazów i pyłów do powietrza,
− wytwarzania odpadów,
− wprowadzania ścieków do wód lub ziemi
− zanieczyszczenia gleb
− przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu
− emitowania hałasu,
− emitowania pól elektromagnetycznych,
− ryzyka 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 podzielono na cztery grupy: oddziaływania chwilowe, stałe,
krótkoterminowe i długoterminowe.
Oceniono, że w przypadku respektowania wszystkich zapisów planu negatywne
oddziaływanie projektowanego i istniejącego zagospodarowania będzie ograniczone i nie
będzie prowadzić do pojawienia się odkształceń parametrów jakości poszczególnych
komponentów środowiska od przyjętych norm.
W prognozie wykazano iż wskutek opracowania równoległego z projektem planu i
korygowania zapisów na etapie opiniowania i uzgodnień nie ma potrzeby wprowadzania
rozwiązań alternatywnych w stosunku do ustaleń planu.
Przy spełnieniu wymagań wynikających z przepisów szczególnych, w tym dotyczących
ochrony środowiska, plan nie budzi obaw o spowodowanie zagrożenia dla środowiska
przyrodniczego. Wymagane jest jednak monitorowanie zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym. Analiza taka powinna zatem obejmować również analizę skutków realizacji
ustaleń uchwalonego planu w zakresie zmian zagospodarowania terenów.bieranie informacji
w powyższym zakresie, ich przetwarzanie i ocena powinno odbywać się z częstotliwością co
4-5 lat. Pełna analiza skutków realizacji postanowień planu powinna dodatkowo uwzględniać
zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym i społecznym, zarówno ilościowe jak
i jakościowe.

10. Adresowanie zaleceń prognozy
1) do strategii i programów działania organów gminy;
2) do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów sąsiednich.
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