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Prognoza oddzia/ywania na srodowisko projektu mpzp Gminy Zabia Wola - m. Bieniewiec 

1. INFORMACJE WST~PNE 

1. PRZEDMIOT OPRACOW ANIA 
Przedmiotem opracowania jest ocena wplywu ustalen projektu nueJscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Zabia Wola obejmujqcego fragment miejscowosc 
Bieniewiec (wykonanego na podstawie Uchwaly Nr 23/V/2007 Rady Miejskiej w Zabiej Woli z 
dnia 20 marca 2007 w sprawie przystqpienia do sporzildzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Zabia Wola obejmujilcego fragment miejscowosci 
Bieniewiec) nazwanego dalej "Planem", na zasoby srodowiska przyrodniczego i krajobraz, a takZe 
przedstawienie skutk6w ustalen Planu na stan i funkcjonowanie srodowiska, w tym warunki Zycia 
mieszkanc6w. 

2. 	 INFORMACJE 0 ZAW ARToScI, GLOWNYCH CELACH PROJEKTU MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPDOAROW ANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ POWIl\ZANIA Z INNYMI 
DOKUMENTAMI 

Teren obj~ty opracowaniem polozony jest w wojew6dztwie mazowieckirn, w p6lnocno 
zachodniej cz~sci gminy Zabia Wola, i obejmuje calil znaczny obszar miejscowosci Bieniewiec, z 
wylilczeniem dw6ch pomniejszych obszar6w posiadajilcych piany miejscowe w trakcie 
opracowania. Obszar Planu polozony jest w bezposrednim silsieciztwie drogi krajowej nr 8 
Warszawa - Wrodaw, przez obszar Planu przebiega droga powiatowa nr 4202, kt6ra w chwili 
obecnej lilczy komunikacyjnie obszar Planu z drogil krajowil. 
Regulacje zawarte w Planie majil na celu ustalenie zasad dla sytuowania nowej zabudowy, 
uporzildkowania istniejilcej zabudowy mieszkaniowej i uslugowej, wzbogacenie wyposazenia 
obszaru 0 uslugi og6lnomiejskie oraz podniesienie standardu technicznego i estetycznego oraz 
popraw~ warunk6w zamieszkania z jednoczesnym zachowaniem walor6w krajobrazowych i 
przyrodniczych terenu. 
Projekt miejscowego planu zagospodal'Owania przestrzelU1ego gminy :labia Wola, obejmujilcy 
fragment miejscowosc Bieniewiec wyznacza nast~pujilce tereny 0 r6mych formach 
zagospodarowania: 

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslug; 
U/MN - tereny zabudowy mieszkaniowej uslugowej i zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 
U - tereny uslug; 
PU - tereny produkcyjno - uslugowe; 
KO - teren oczyszczalni sciek6w; 
R - tereny rolnicze; 
Z - tereny rolnicze - tereny zieleni, tereny lqk, pastwisk, zadrzewien i zakrzewien; 

ZL - teren y las6w; 

ZP - tereny zieleni urzildzonej, parking6w i komunikacji; 

WS - tereny w6d powierzchniowych - rzeka W~Zyk; 


KDS - teren komunikacji - teren drogi pubHcznej, kategorii krajowej, klasy ekspresowej; 

KDL - tereny komunikacji - tereny dr6g publicznych, kategorii gminnej, klasy lokalnej; 

KDD - tereny komunikacji - tereny dr6g publicznych kategorii gminnej, klasy 


dojazdowej; 
KDW - tereny komunikacji - tereny dr6g wewn~trznych; 

3 



Prognoza oddzia/ywania na srodowisko projektu mpzp Gminy Zabia Wola - m. Bienlewlet; 

E - tereny infrastruktury technicznej - stacje transformatorowe. 

W granicach terenu obj~tego projektem Planu nie wyst~puj,! przyrodnicze obiekty, kt6re 
posiadalyby status obiektu chronionego. Teren polozony jest poza obszarami wchodz,!cymi w 
sklad zatwierdzonych i projektowanych obszar6w sieci ekologicznej NATURA 2000. Przez 
p6lnocn,! cz~sc obszaru Planu przeplywa rzeka W~zyk, kt6ra stanowi p6lnocn,! granic~ obszaru 
obj~tego Planem W granicach Planu i jego bezposrednim s,!siedztwie nie wyst~puj,! obiekty i 
przedsi~wzi~cia, kt6re w znacz'!cy spos6b wplywalyby na stan srodowiska, do obiekt6w 
uci,!Zliwych zaliczyc moina przebiegaj,!C'! w bezposrednim s,!siedztwie Planu drog~ krajow'! nr 8, 
wyznaczaj,!C'! poludniowo- wschodni,! granic~ Planu. 

Powiazania z innymi dokumentami 

Dyspozycje rozlokowania poszczeg6Jnych form zagospodarowania terenu, jak r6wniez inne 
ustalenia w tym zasady ochrony srodowiska przyrodniczego zostaly opracowane w projekcie 
Planu na podstawie wytycznych okreSlonych w Studium uwarunkowafl. i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego gminy Zabia Wola. 
Obszar Planu zgodnie z obowi,!zuj,!cym Studium Uwarunkowafl. i Kierunk6w Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Zabia Wola, zatwierdzonym Uchwalq Nr IS/XVI/200S Rady Gminy Zabia 
Wola z dnia 29 kwietnia 2008r. przeznaczony jest w gl6wnej mierze pod tereny skupionego 
osadnictwa mieszkaniowego oraz istniej,!cej zabudowy zagrodowej z mozliwosci,! realizacj i 
podstawowych uslug u.iytecznosci publicznej w tym cel6w publicznych (w szczeg6Jnosci: 
administracji publicznej, bezpieczen5twa o5wiaty, zdrowia, plac6wek piel~gnacyjno

opiekuriczych, handlu, gastronomii, hotelowych, drobnych uslug oraz uslug sportu (MN1), 
wzdluz ulicy Zagrodowej pod obszary osadnictwa wielofunkcyjnego wzdluz gl6wnych ciqg6w 
komunikacyjnych z moZliwosci,! lokalizacji mikro i malych przedsi~biorstw (UM1), pod obszary 
uslug nieuci,!zliwych istniej'!cych i projektowanych (UM3) oraz w najbliZszym s,!siedztwie drogi 
krajowej nr 8 pod obszary produkcji, sklad6w i uslug 0 uciqzliwosci ograniczonej do wielkosci 
terenu w s,!siedztwie istniej,!cej zabudowy zagrodowej i rnieszkaniowej. Na zach6d od ul. 
Chelmonskiego Studium wyznacza obszary zabudowy rekreacyjnej z moZliwosciq przeksztalcenia 
na zabudow~ mieszkaniowq, lub mieszkaniowo- rekreacyjnq, r6wniez istniej,!c,! zabudow~ 
mieszkaniowo-rekreacyjn'! na terenach lesnych (MN2), natomiast wzdluz rzeki W~Zyk obszary 
istniej'!cych las6w przeznaczone do zagospodarowania lesnego w oparciu 0 operaty urz'!dzeniowe 
lasu (REI), oraz obszary siedlisk i korytarzy ekologicznych i trwalych uzytk6w zielonych gl6wnie 
wzdlui ciek6w wodnych do pozostawienia w dotychczasowym uZytkowaniu jako tereny 
pastwisk, zadrzewien, l,!k (RE3).Znaczny obszar w p6lnocnej c~sci wsi Bieniewiec Studium 
pozostawia w dotychczasowym rolniczym wykorzystaniu jako obszary roine przeznaczone do 
produkcji roJnej. 
W ramach ochrony srodowiska przyro<Lnjczego StuditLm postuluje J1l~in, ; 

Dla UM: 
wprowadzanie pas6w zadrzewieii wzdluz ci<tg6w komunikacyjnych, a takZe wzdluz 

granic obiekt6w uslugowych - maj'!cych na celu ochron~ srodowiska przyrodniczego, 
przestrzeni zycia mieszkanc6w i ksztaltowanie krajobrazu. 
w c~sci dzialki s,!siaduj,!cej z terenami 0 przeznaczeniu rolniczym i rekreacyjnym 
wprowadzanie roslinnosci gatunk6w rodzimych. 
wprowadzanie uklad6w zieleni miej5 kiej i osiedlowej wplywajqcej pozytywnie na 
wartosc krajobrazu obszar6w zurbanizowanych. 
ochron~ zadrzewien alejowych wzdlui dr6g, w terenie otwartym. Ochrona ta nie 
dotyczy teren6w przeznaczonych pod inwestycje uslugowo-mieszkaniowe. 
pzostawiona powierzchnia bioiogicznie czynna powinna zajmowac przynajrnniej 50% 
terenu dzialki znajduj'!cego si~ w strefie 
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Prognoza oddziafywania na srodowisko projektu mpzp Gminy Zabia Wola - m. Bieniewiec 

Dla MN: 
zachowanie duiej powierzchni biologicznie czynnej (minimum 60% dzialki) 
zakazuje zagradzania, zabudowywania, zasypywania, osuszania istniejqcych ciek6w 
wodnych, naturalnych zabagnien oraz row6w melioracyjnych. 
zachowuje istniejqce lasy i zadrzewienia. 
zaopatrzenie w energi~ cieplnq z uZyciem ir6del innych niZ w~giel. 

Dla RE: 
przewiduje ochron~ wartosci krajobrazowych przez zakaz lokalizowania inwestycji 
nieharmonizujqcych z otoczeniem oraz zachowanie powierzchni biologicznie czynnych. 
preferuje niewprowadzanie zabudowy zwartej. Dopuszczalna wysokosc budynk6w 10 
m, preferowana 8m. 
zwi~kszenie zalesienia teren6w ir6dlisk rzek. 
nakazuje zachowanie 2 metrowej szerokosci pasa wzdlui: brzegow ciek6w wodnych, 
row6w i naturalnych oczek wodnych, wylqczonego z uprawy z nawoieniem. 
ustala zachowanie istniejqcych zadrzewien sr6dpolnych. 
ustala zakaz osuszania naturalnych oczek wodnych i zabagnien polozonych na terenach 
rolnych. 

Dla PU: 
rozw6j w strefie zgodnie z ideq ladu przestrzennego, ochronq srodowiska 
przyrodniczego. 
w planach miejscowych okreslic zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego. 
dqzyc do ograniczenia wprowadzania inwestycji mogqcych zaburzyc stosunki wodne i 
pogarszajqcych stan srodowiska oraz stosowanie rozwiqzarl wplywajqcych na 
maksymalne ograniczenie wszelkich uciqi:liwosci, w szczeg6lnosci oddzialywania 
akustycznego. 
zalecenie wprowadzenia zieleni izolacyjnej tlumiqcej halas oraz poprawiajqcej warunki 
mikroklimatyczne r6wniez w wewn~trznej c~sci dzialki. 
dbalosc 0 harmoni~ krajobrazu przez intensyhkowanie zabudowy w obszarach juz 
zurbanizowanych, poprzez okreSlenie parametr6w urbanistycznych dla inwestowanych 
terenow zgodnych z otaczajqcq je istniejqcq zabudowq i krajobrazem kulturowym, 
uszczeg6lawianych na etapie plan6w miejscowych 

Analizowany Plan Miejscowy zgodny jest z ww. ustaleniami i dyspozycjami Studium. 

3. 	 INFORMACJE 0 METODACH ZASTOSOWAr·NCH PU¥' SPORZ1\DZAI~iU PROCNOZY, PROPOZYCjE 
DOTYCZf\CE PRZEWIDYW ANYCH METOD ANALIZY SKUTK6w REALIZACJl POST ANOWlEN 

PROJEKTOWANEGO OOKUMENTU ORAZ CZJ?TOTLIWOSCI JEJ PRZEPROW ADZANIA 

Celem prognozy jest wyeliminowanie zagroienia oraz ograniczenie oddzialywan na srodowisko 
przyrodnicze, jak r6wniez sformulowanie wniosk6w odnoszqcych si~ do warll..T1k6w realizacji 
ustalen Planu w zakresie ograniczenia ich ewentualnego niekorzystnego oddzialywania na 
srodowisko przyrodnicze. 

Prognoza zostala wykonana zgodnie z art. 51 ust. 2 ust{[Wy z dn. 3 paidziemika 2008r. 0 udostrpnianiu 
informacji 0 srodawisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa W ochronie srodawiska omz ocenach 
oddzialywania na srodawisko (Oz.U Nr 199, poz. 1227), wytycznymi Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz Powiatowego Inspektora Sanitamego. 
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Prognoza oddzialywania na srodowisko projektu mpzp Gminy Zabia Wola - m . Bieniewiec 

Zgodnie z wymaganiami wyzej wymienionego aktu prawnego, okreSleniu i ocenie podlegaj'l 
skutki rozwi!lzd.-r1 funkcjonamo-przestrzennych i Ln_nych ustalen zawartych w projekcie Planu; 
kt6re wplywaj'l na jakosc, stan i funkcjonowanie srodowiska, w tyrn obszary Natury 2000 i inne 
obszary podlegajqce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 ochronie przyrody 
oraz jakosc zycia ludzi. Powyisze analizy zostaly przeprowadzone dla calego obszaru obj~tego 
Planem oraz jego otoczenia. 

W pierwszym etapie rozpoznano szczeg610wo ustalenia analizowanego projektu Planu dla 
miejscowosci Bieniewiec, jako ir6dla generuj'lcego oddzialywanie na srodowisko oraz ustalono 
jego powi'lzania z innymi dokumentami, w tym stwierdzono jego zgodnosc ze Studium 
uwarunkowan i kierunk6w zagospodarawania przestrzennego gminy Zabia Wola. 
W drugirn etapie dokonano rozpoznania stanu srodowiska, jego zasob6w, zdolnosci do regeneracji 
oraz tendencji do zmian, okreslono istniejqce problemy ochrony srodowiska oraz cele ochrony na 
podstawie an a liz i wniosk6w zawartych w dos~pnych opracowaniach. Podstaw'l odniesienia w 
prognozie byla charakterystyka i ocena stanu istniej'lcego opracowana na podstawie Oceny 
fizjograficznej gminy .labia Wola, wizji terenowej oraz zdj~ lotniczych. Do wykonania 
przedmiotu zam6wienia posluzono si~ r6wniez og6lnie dost~pnq literaturq przyrodniczq oraz 
danymi dost~pnymi na stronach intemetowych (http://www.wios.warszawa.plj, 
http://www.pgi.gov.pl/ , http://maps.geoportal.gov.plj webclient/). 

W prognozie wykorzystane i uwzgl~dnione zostaly ponadto nast~puj,!ce dokumenty i 
opracowania: 

• 	 Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
.labia Wola . .labia Wola, kwiecien 2008r. 

• 	 Ocena fizjograficzna Obszaru Gminy .labia Wola opracowane przez Hydrogeol, 1999r. 
• 	 Stan srodowiska w wojew6dztwie mazowieckim w latach 2000 - 2007; WIOS w 

Warszawie, Warszawa 2008r. 
• 	 Roe'7T1.a oeena jakosei powietrza w wojew6dztwie mazDwiec!<irn za rok 2008r; WIOS, 

Warszawa, marzec 2009r. 
• 	 Projekt aktuahzacji Programu ochrony srodowiska dla Powiatu grodziskiego na lata 

2009 - 2012, z perspektywq do roku 2016.; 
• 	 Program Ocruony srodowiska Cminy Zabia Wola; .labia Wola, 2004r. 
• 	 Kondracki ]erzy - "Mezoregiony fizyczno - geograficzne" PWN Warszawa 1994 r. 
• 	 Mapa glebowo - rolnicza w skali 1:5000 
• 	 Mapa hydrogeologiczna Polski Arkusz Grodzisk Mazowiecki, 

skala 1:50000 
• 	 Szczeg6lowa mapa geologiczna Polski - Arkusz Grodzisk Mazowiecki, skala 1:50000 

Prognoza zawiera synte~ informacji z zakresu charakterystyki cech poszczeg6lnych element6w 
srodowiska i analizy uwarunkowan przyrodniczych. 
Na podstawie pOwyZszych danych okreSlono przewidywane oddzialywanie projektu Planu, na 
poszczeg6lne elementy srodowiska. W prognozie przyj~to za1oi:enie oceny por6wnawczej 
przewidywanych zrnian w srodowisku w odniesieniu do stanu istniejqcego. Za10zono r6wniez, Ze 
zostanie zrealizowany wariant maksymalnego zagospodarowania terenu Planu wg regul 
okreslonych w Planie (w tyro: przy dopuszczeniu rozwiqzan altematywnych wybrane b~dzie 
rnniej korzystne dla srodowiska). Prognoza obejmuje tereny obj~te Planem oraz tereny, na kt6re 
b~dq mialy wplyw ustalenia sporzqdzanego Planu. 
Na tym etapie oceny wplywu Planu na srodowisko wykorzystano metody prostego 
prognozowania wynikowego, polegajqce gl6wnie na stworzeniu warunk6w izolacji inwestycji od 
otaczajqcego srodowiska oraz metody analogii do oddzialywan istniejqcych obiekt6w podobnego 
typu. 
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Prognoza oddziatywania na srodowisko projektu mpzp Gminy Zabia Wola - m . Bieniewiec 

Realizacja ustalen Planu bE;~dzie monitorowana przez organy ochrony srodowiska, zgodnie z 
obowi'lzuj'lcymi przepisami, w przypadku lokalizacji inwestycji mog'lcych zawsze lub 
potencjalnie znaczqco oddzialywac na srodowisko w post~powaniach w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji 0 pozvv'oleniu na budow~ 
zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie rob6t budowlanych. 
W przypadku lokalizacji inwestycji dla kt6rej stwierdzono okolicznosci wskazujqce mozliwose 
negatywnego oddzialywania na srodowisko, organ ochrony srodowiska, moZe w drodze decyzji 
zobowiqzac podmiot prowadzqcy dane przedsi~wzi~cie do sporzqdzenia przeglqdu 
ekologicznego. Sporzqdzenie przeglqdu ekologicznego jest elementem monitoringu potencjalnego 
znaczqcego wplywu realizacji Planu na srodowisko. 
Ponadto zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami ustawy Prawo ochrony srodowiska, monitoring 
(w tym metody monitoringu) jakoSci powietrza, w6d, gleb i ziemi oraz poziomu halasu i p6! 
elektromagnetycznych jest prowadzony w ramach paftstwowego monitoringu srodowiska, przez 
wojew6dz.kiego inspektora ochrony srodowiska, na szczeblu samorzqdowym, przez starost~ 
powiatowego lub podmiot obowi<!Zany do jego prowadzenia (w obr~bie zakladu!instalacji oraz w 
strefie oddzialywania obiektu zakladu/instalacji). 
R6wniez zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami ustawy Prawo budowlane, w czasie uzytkowania 
obiekty budowlane powinny bye poddawane okresowej kontroli, co najrnniej raz w roku, 
polegajqcej na sprawdzeniu m.in. stanu technicznego instalacji i urzqdzen sluZqcych ochronie 
srodowiska. 
Instytucje organ6w specjalnych, w dyspozycji kt6rych znajdujq si~ instrumenty monitoringu 
(stanu srodowiska, w6d) oraz instrurnenty kontroli przeprowadzajq r6wniez problemowe bqdi 
interwencyjne kontrole podmiot6w gospodarczych, kt6re korzystajqc ze srodowiska Sq 
zobowictzane m.m. do wypelniania wymagan stawianych przez przepisy prawa, modemizacji 
stosowanych technologii, eliminowania technologii uciqZliwych dla srodowiska, instalowania 
urzqdzeft ochrony srodowiska oraz SCi zobowiCizane do w / w stalej kontroli emisji zanieczyszczeft. 

4. 	 INFORMACJE 0 MOZLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIALYWANIU NA 
SRODOWISKO. 

Analizowany Plan znajduje si~ w znacznej odlegiosci od granic Polski: ok. 214km od granicy 
wschodniej kraju, ok. 300km do granicy poludniowej, ok. 256krn do granicy p6lnocnej i ok. 410km 
do granicy zachodniej kraju. Z przeprowadzonej w rozdziale 8 niniejszej prognozy oceny 
przewidywanych znaczqcych oddzialywan ustalen Planu wynika, iZ ustalenia Planu nie ~dq 
generowaly tak odleglych w przestrzeni skutk6w. Z tego wzg!~du nalezy uznac, Ze nie wystqpi 
moZliwosc oddzialywania transgranicznego na srodowisko. 

II. INFORMACJE, ANAUZY I OCENY 

5. 	 ISTNIEJl\CY STAN SRODOWlSKA, W TYM STAN SROOOWlSKA N A OBSZARACH OBJ1VYCH 

PRZEWIDYW ANYM ZNACZI\CYM ODDZlALYWANlEM ORAZ POTENC]ALNE ZMLANY TEGO STANU 

W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJ1 PROJEKTOWANEGO PLANU 

Og6lna charakterystyka obszaru opracowania 

Teren obj~ty opracowaniem polozony jest w wojew6dztwie mazowieckim, w p6lnocno 
zachodniej c~sci grniny Zabia Wola, przy jej granicy z grninq Grodzisk Mazowiecki i obejmuje 
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znaczny fragment miejscowosci Bieniewiec, zawarty mi~dzy drogq krajowq nr 8, rzekq W~Zyk 
oraz drogq gminnq nr 4202. Droga krajowa nr 8 stanowi poludniowo - wschodniq granic~ Planu, 
c~sciowo wchodzqc w ustalenia Planu. Gl6wnq os komunikacyjnq miejscowosci stanowiq 
~ C' '''''''''';r'\-i ' :)I''' r\ rl .....l"'lorM ~;-.-....."I"'lo _ "l-ira ~rJ.."...."'-n.C't,..-i"'n-r'\ .; , .. 1; 1"'";11 7 ':'J ,..,.......AdA .. .U-::l. " "",",,,J,, / l,,, -i 'L-- A ,(A r '(rt"'V"I ...,,..,.-,eh-i ....... ("'H1 

~.:>UlJ.cJ'!\... 'C \"UV5.l. o ·l1LJ.J.uu: - U.lJ.L "-J.ICUJ.lVJ.I,::>~c5v 1. UU\...Cl LJQ5J.v VY¥" V t'vJ.u.u.~lJ~V¥"yJ..l1 l-'J.L.. U J.C5U. 

Polqczenie komunikacyjne z droga krajowq teren6w ~dqcych w granicy Planu zapewnia droga 

powiatowa. 

Lokalizacj~ obszaru opracowania przedstawiono na poniZszych rysunkach (rys. 1 i 2). 


Rys.l i 2. Orientacyjna lokalizacja terenu obj~tego Planem. 
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Orientacyjna lokalizacja terenu obj~tego prognozq w zachodniej cz~sci 
wojew6dztwa mazowieckiego 
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Orientacyjna lokahzacja terenu obj~tego prognoz<lna tle gminy Zabia Wola 

W granicach Planu znajduje si~ obszar 0 powierzchni 167,25 ha . Obecnie jest to obszar g16wnie 

uzytkowany rolniczo. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa 

zlokabzowane s'l wzdlui dr6g pubhcznych w centralnej oraz zachodniej cz~sci Planu. Wzdlui 

drogi gminnej (ul. Chetmonskiego), po zachodniej stronie drogi, w terenie 0 wyrainych cechach 

lesnych! zlokahzowana jest zabudowa letniskowa i rekreacyjna, uiytkowana w wi~kszosci jako 

domy caloroczne. W c~sci poludniowo - wschodniej Planu wys~puje niehczna zabudowa 

uslugowa. 

P6lnocna cz~sc obszaru w znacznej mierze jest wci'lz uzytkowana rolniczo, gl6wnie prowadzona 

jest uprawa zb6z, ziemniak6w oraz prowadzony jest ch6w bydla. Wzdluz p6lnocnej granicy 

Planu, kt6r'l wyznacza przebieg rzeki W~Zyk zlokahzowane s'l niewielkie powierzchniowo lasy, 

g16wnie brzozowo - sosnowe. Cz~sc poludniowa oraz c~sciowo p6lnocna pozostaj'l 

nieuzytkowane i sporadycznie moma zaobserwowac zadrzewianie si~ teren6w rolnych. 

Porosni~ta jest roslinnosci'l trawjastq, turzycow<,! oraz samosiejkami brzozy oraz sosny. 

Charakterystycznym elementem w granicach Planu pelni'lcym zar6wno funkcje przyrodnicze, 

ekologiczne jak i krajobrazowe jest rzeka W~zyk i okalaj'lca j'l dolina. 
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Zdj.1. Ulica Chetmonskiego Zdj . 2. Bezposrednie sqsiedztwo drogi krajowej nr 8 

W aktualnie obowi'lzuj'lcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ok. 40 ha 
terenow wsi Bieniewiec przeznaczone zostalo pod rome formy zabudowy, glownie zabudowy 
mieszkalnej wzdluz ul. Chelmskiego oraz ul. Zagrodowej oraz rekreacyjnej (pomi~dzy ulicami 
Chelm.onskiego i SpacerowV. Okolo 20 ha dotychczas obowi'lzuj'lcy Plan przeznaczal na cele 
lesne, natomiast pozostale tereny uzyskaly przeznaczenie w wi~kszosci rolne. W stosunku do 
obowi'lzuj'lcego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt Planu dia fragmentu wsi 
Bieniewiec uzupelnia zabudow~ mieszkaniow'l zmieniaj'lc przeznaczenie teren6w zabudowy 
zagrodowej na zabudow~ mieszkaniow'l jednorodzinn'l z uslugarni oraz przeznaczaj'lc znaczn'l 
c~sc dotychczasowych gruntow rolnych, szczeg6lnie w poludniowej cz~sci Planu na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Tereny wzdluz rzeki W~zyk, czyli pomocnych granic 
Planu, pozostawia w dotychczasowym uZytkowaniu, nadaj'lc im status teren6w zieleni 
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nieurzetdzonej oraz teren6w las6w i podkreslajetc ich waZnet rol~ lokalnego ciqgu ekologicznego. 
Zmiany w odniesieniu do dotychczas obowiqzujqcego planu wprowadzane Sq r6wniez w cz~sci 
zachodniej obszaru, gdzie projekt Planu uporzqdkowuje status grunt6w rolnych i lesnych w 
oparciu 0 ich stan rzeczY"vistego zagospodarmvtL.'lia. 
Obszar Planu ze wzgl~du na dogodne poloienie komunikacyjne, w nieduzej odleglosci od 
krzyzowania drogi powiatowej Grodzisk Mazowiecki - Zabia Wola z draget krajowet nr 8 
Warszawa - Wrodaw, obslugujetC'! ruch tranzytowy i lokalny, stanowi bardzo atrakcyjny teren 
inwestycyjny dla zabudowy mieszkaniowej oraz uslugowej i aktualnie podlega silnemu procesowi 
inwestycyjnemu. 

Zdj. 8. Teren nieuzytkowany, w obowiqzujqcym pianie przeznaczony pod budownictwo mieszkamowe. 

Uwarunkowania wynika;ace z opracowania ekofizjograficznego i innych material6w zr6dlowych 

Rzeiba terenu i budowa geologiczna 
Teren obj~ty opracowaniem leZy geograficznie na terenie Wysoczyzny Rawskiej, ~dqcej 

fragmentem Niziny Mazowieckiej, na plaskim terenie, kt6rego urozmaicenie stanowi dolina rzeki 
W~zyk. 

Geologicznie obszar Planu znajduje si~ falistej wysoczyinie morenowej powstalej w czasie 
zlodowacenia Srodkowopolskiego, zbudowanej z utwor6w czwartorz~dowych. Pod warstw'l 
gleby piaszczystej znajduje si~ cienka warstwa cierrmoszarych piask6w gliniastych, a nast~pnie 
duzej mietZszosci (kilkanascie metr6w) warstwa gliny zwalowej 0 barwie brunatno - szarej z 
otoczakami. Set to grunty sypkie i srednio zag~szczone, korzystne dla posadowienia. Z kolei w 
dolinie rzeki W~zyk wyst~pujet hoiocenskie piaski humusowe i pyly den dolin rzecznych. Set to 
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luine piaski gl6wnie drobne 0 zmiennej miC!.zszosci. StanowiC!. one grunty slabonosne, z wysokim 
poziomem w6d gruntowych, niekorzystne dla posadowienia budynk6w. 

Rys.3. Warunki gruntowo - wodne. 

Zr6dlo: "Ocena fizjograficzna obszaru Gminy .labia Wola", Hydrogeol, Skierniewice, kwiecien, 

1999r., 


Legenda: 


piaski fluwioglacjalne podscielone glinami zwalowymi 

- gliny zwalowe zlodowacenia Warty 

- holocenskie piaski humusowe i pyly den dolin rzecznych oraz zagl~bien 


bezodplywowych 
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Wody powierzchniowe i podziernne 

W polnocnej cZf;?sci Planu, a dokladnie wzdluz p6lnocnych jego granic znajduje si~ rzeka W~zyk. 


Tyrn samyrn teren wsi Bieniewiec naleZy do zlewni IV r~du rzeki WfiZyk doplywu Utraty. 


Na ornawianyrn obszarze nie wyst~puji! zbiomiki wodne. NajbliZszy taki zbiomik 0 znacznej 
powierzchni zlokalizowany jest na zach6d od zachodnich granic Planu w nieduZej odleglosci od 
ulicy Spacerowej i tej c~sci obszaru gdzie wyst~puje zabudowa rekreacyjna i letniskowa. 

Zdj. 10. Zbiornik wodny poza granicami Planu w sqsiedztwie ul. Spacerowej. 

Cl6wny uZytkowy poziorn wodonosny znajduje si~ w utworach czwartor~dowych lj. utworach 
pochodzenia lodowcowego: piaskach i Zwirach 0 zrrUennej rrUi!Zszosci. Mi<!iszosc poziornu 
wodonosnego ntiesci si~ w granicach 20 - 4Om, wykazuji!c lokalne zmniejszenie rrUi!Zszosci do 10
20 m. jako sredniq rrUqZSZOSC przyj~to 22m. Poziom jest dobrze izolowany. Jakosc wody bardzo 
dobra. Stopiefl zagroienia bardzo niski W charakterze poziornu drugorz~dnego na obszarze calej 
jednostki wys~puje trzeciorz~dowe pi~tro wodonosne. 
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Zr6dlo: Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50000; Panstwowy Instytut GeoJogiczny, 
Warszawa 1994. Arkusz GRODZISK MAZ. (558). 

Warunki wyst~powania wody gruntowej Sq pochodnq uksztaltowania powierzchni terenu i 
budowy geologicznej. Teren opracowania charakteryzuje si~ w wi~kszosci wyst~powaniem ciqglej 
warstwy w6d gruntowych. Gl~bokosc wys~powania pierwszego zwierciadla wody na tym terenie 
wynosi zazwyczaj powyiej 2,0 m ppt W dolinie rzeki W~zyk oraz w centralno - wschodniej cz~sci 
opracowania gl~bokosc wyst~powania pierwszego zwierciadla wody wynosi poniZej 1,0 m ppt. 
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W obszarze opracowania wyst~pujq przede wszystkim grunty noSne. Zwiqzane jest to z 
wyst~powaniem w strefie przypowierzchniowej osad6w czwartorz~dowych stanowiqcych 
podloie budowlane dla r6inych obiekt6w 0 dobrych cechach geotechnicznych. Wyst~pujqce tu 
grunty sypkie j sredniozag~szczone stanowiq przepuszczaIne grunty niespoiste 0 korzystnych 
parametrach wytrzymalosciowo-odksztalceniowych. 

Warunki glebowe 
Na przedmiotowym terenie wyst~pujq gleby 0 srednich warunkach do produkcji rolnej. Obszar 
obj~ty opracowaniem charakteryzuje si~ wyst~powaniem przede wszystkim gleb klasy IV, V i VI. 
Gleby klasy IV zajrnujq centralnq oraz poludniowq c~sc wsi Bieniewiec. 
W chwili obecnej na znacznym obszarze w cz~sci p6lnocnej oraz centraInej nadal prowadzona jest 
uprawa rolna. Pozos tale tereny roIne ulegly przeksztaiceniom. Z jednej strony Sq one na podstawie 
obowi'lzuj'lcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzen..Tlego gmiTly Zabia Wola, 
zabudowywane, z drugiej ze wzgl~du na zaniechanie produkcji rolnej stanowiq nieuiytkowane, 
porosni~te zbiorowiskami traw oraz samosiejkami gl6wnie brz6z i sosen tereny otwarte. 
Na niewielkim obszarze we wschodniej cz~sci Planu, charakterystycznym ze wzgl~du na lokalne 
niewielkie obniZenie oraz sqsiedztwo nieduiych lask6w, znajdujq si~ gleby murszowe. 
W granicach Planu planowana jest zmiana przeznaczenia znacznej powierzchni wystypujqcych tu gruntow 
rolnych na cele nierolnicze (ceJe zabudowy mieszkaniowej, usrugowej oraz drogi). 
Zgodnie z ustawq 0 ochronie grunt6w roInych i lesnych z dnia 3 lutego 1995r. (Oz. U. Nr 121 poz. 
1266 z 2004r. z p6.iniejszymi zm.ianami) grunty roIne klasy IV od dnia 1 stycznia 2009r. nie 
wymagajq zgody na zm.ian~ przeznaczenia z grunt6w rolnych na tereny nierolne. Zgody takiej 
wymagajq gleby orgaruczne (w tym mursze) oraz grunty lesne przeznaczone Planern pod funkcje 
inne niZ lesne. 
Ponadto dla obszaru Planu zostala uzyskana zgoda na zmian~ przeznaczenia znacznej c~sci 
teren6w, w wi~kszosci grunt6w roJnych w trybie obowiqzujqcego Miejscowego Pla."1u OgoJnego 
Zagospodarowania Przestrzennego gminy .:labia W ola. 

Zdj. 11. Przyktad sukcesji wt6mej na nieuiytkowanych terenach rolnych. 

Zasobv naturalne 
Na terenie obj~tym Projektem Planu nie wyst~pujq zarejestrowane, bilansowe zioia surowc6w 
mineralnych. 
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Wanmki klimatyczne 
AnaIizowany obszar polozony jest w strefie klimatu przejsciowego. Cechuje go niski wskainik 
opad6w rocznych - 550 mm. Okres wegetacji wynosi 215 dni, a liczba dni z pokrywq snieZnq 
okoto 50. Srednia roczna temperatura powietrza wynosi od 8 do 90 C, srednia temperatura w 
styczniu _20 C, natomiast w lipcu +180 C. 
Szczeg6lnie korzystne klirnatycznie Sq tereny usytuowane posr6d powierzchni zalesionych bqdi w 
najbliZszyrn sqsiedztwie las6w. Charakterystyczna jest mniejsza pr~dkosc wiatr6w, wi~ksza 
wilgotnosc powietrza oraz mniejsze temperatury ekstremalne. Dodatkowo Iasy stanowiq gt6wne 
ir6dlo regeneracji i wzbogacanie skladu powierza dla terenu opracowania. Wi~ksza wilgotnosc 
pO\vietrza, a zarazem cz~stsze wyst~owanie mgiel charakterystyczne s~ dla doliny rzeki W~i:yk. 

WarUllki aerosanitame 
G16wnyroi tr6dlami eroisji podst.awowych zanieczyszczer1 w rejonie PlanlJ jest tzw. ;;emisj9. niska" 
z indywidualnych gospodarstw domowych oraz ir6dla mobilne tzn. ruch samochodowy na 
przebiegajC!cej w sC!siedztwie drodze krajowej nr 8. 

Wg danych zawartych w Rocznej ocenie jakosci powietrza w wojew6dztwie mazowieckim, Raport 
za rok 2008(WIOS, 2009) st~Zenia normowanych zanieczyszczefi gazowych dla strefy pruszkowsko 
- Zyrardowskiej, w kt6rej zawiera si~ obszar Planu, byly niskie i nie przekraczaly norm 
dopuszczalnych. Ola roku 2008 srednie wartosci 502 stanowily 16% normy dopuszczalnej, N~ 
15%. Uzyskane w omawianym okresie wyniki st~Zeft. pylu PMlO pokazaly problem z 
dotrzymaniem norm dopuszczalnych. Liczba dni z przekroczeniami normy dopuszczalnej dla 
st~zefi 24-godzinnych byla wi~ksza od dopuszczalnych i wyniosla 43. Maksymalne st~zenie 
srednioroczne pylu PMI0 jakie zanotowano to: 52,7 J..lg/m3. 

Aktualnie, klimat akustyczny rozpatrywanego terenu generowany jest gt6wnie halasern 
komunikacyjnym pochodzqcym od drogi krajowej nr 8, zlokalizowaIlej bezposrednio W 

poludniowo - wschodniej cz~sci Planu, charakteryzujqcej si~ bardzo duzyrn nat~Zeniem ruchu 
drogowego, z dui:ym udzialem pojazd6w ci~zkich, w tym TIR. Na podstawie og6lnych wynik6w 
pomiar6w halasu prowadzonych przez WIGS, stwierdzono m.in., ze najwi~ksze zagrozenie 
halasem opr6cz miast, wyst~puje przy drogach, na kt6rych odbywa si~ ruch tranzytowy. W celu 
wyeliminowania niekorzystnego wplywu ruchu, gl6wnie tranzytowego, na klimat akustyczny 
terenu Planu niezb~dne jest zmodemizowanie drogi krajowej nr 8 oraz zastosowanie ekran6w 
akustycznych na jej granicy z terenami zabudowanymi. 
Terenami podlegajqcymi ochronie przed halasem w trybie Ustawy Prawo ochrony srodowiska i 
Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
pOziorn6w halasu w srodowisku (Dz.U. 2007.120.826) Sq tereny zabudowy mieszkaniowej oraz 
tereny przeznaczone na cele mieszkalno - uslugowe. 

Promieniowanie elektromagnetyczne 
Cechq wsp6lczesnej cywilizacji jest rosnqce promieniowanie elektromagnetyczne emitowane 
gl6wnie przez obiekty elektroenergetyczne (linie i stacje elektroenergetyczne, elektrocieplownie i 
elektrownie), obiekty radiokomunikacyjne (stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe 
telefonii kom6rkowej), obiekty radiolokacyjne. Przez obszar Planu przebiegajq napowietrzne linie 
energetyczna SN (15 kV) - stanowiqca uciqzliwosci zwiqzane z oddziatywaniem pola 
elektromagnetycznego na cztowieka i srodowisko, jak r6wniez ograniczenia w zagospodarowaniu i 
uzytkowaniu teren6w w jej bezposrednim sqsiedztwie. 

Flora, fauna i r6inorodnosc biologiczna 
W granicach Planu tereny lesne zajrnujq ok.l1,7 ha. Sq to gl6wnie lasy prywatne. POjedyncze male 
powierzchnie lesne wyst~pujC! wzdluz doliny rzeki W~zyk. Lasy te pelniC! wawC! funkcj~ 

krajobrazowq. Flora teren6w lesnych zwiqzana jest z duzyrn udzialem drzewostanu wysokiego 
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gl6wnym gatunkiem lasotw6rczym jest tu brzoza z drugim gatunkiem panujqcym - sosnq oraz 
d~bem. W podszycie cz~sto obserwowac moma jarz~binih robini~ akacjowih a na terenach lesnych 
wzdluz rzeki true olsz~ szarq. Wskazane jest pozostawienie powierzchni leSnych w ich 
dotychczJso\.vym uzytkowat'liu orJZ ochrona przed ich zrrmiejszeniern w -;.vyniku silnej 
antropopresji i intensywnego procesu budowlanego. 

Przyklady szaty roslinnej w granicach i sqsiedztwie opracowania 

Zdj1 LU..'-;......_____________....;..,,~ 
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Zdj.12. Istniejqcy starodrzew wzdtuz ulicy Zagrodowej. 

Zdj.13. Tereny las6w brzozowo - sosnowych oraz tereny otwarte p61 uprawnych 


Zdj. i 4. Flora p6i -wyka ptotowa i przymiotno. 

Zdj.1S. Pojedyncze Kasztanowce wzdtuz ul. Zagrodowej. 


Zdj.16. Dziurawiec zwyczajny 

Zdj.17. Las sosnowy w sqsiedztwie rzeki W~zyk 


Zdj.18 i 19. Stanowiska kocanki piaskowej w pasie zadrzewien wzdtuz rzeki W~zyk. 


Zdj.20 i 21. Roslinnosc w dolinie rzeki W~zyk - zadrzewienia olszowe oraz zawilce gajowe. 


W dolinie rzeki W~zyk otoczona jest przez wilgotny las mieszany. Charakterystyczne s,! tu 
zadrzewienia olszowe oraz obecnosc zawilca gajowego. Rzeka oraz jej dolina pelni,! funkcj~ 
ekologiczn,! - jako podstawowe fragmenty system6w naturalnych powi,!zafl przyrodniczych, 
hydrologiczn,! - s,! baz'! drenazu i retencji wody, klimatotw6rcz'! - specyficzne warunki 
wptywaj,!ce na klimat lokalny teren6w przyleglych, krajobrazow,! - podnOSut walory estetyczne 
krajobrazu. Wskazane do zachowania w aktualnym sposobie zagospodarowania, oraz ochrony 
przed zmian,! stosunk6w wodnych zmjerzaj'!cych w kierunku odwodnienia tego terenu. Zakaz 
stosowania przegr6d w dolinie, kt6re ograniczalyby grawitacyjny splyw powietrza oraz migracj~ 
fauny. 

ZnacZTIil cz~sc obszaru Planu charakteryzuje roslin.nosc trawiasta, roslirmosc lilk, nieuzylk:6w oraz 
zarosli. W rniejsce bardzo cz~sto nieuzytkowanych p61 pojawily sj~ murawy roslinnosci trawiastej. 
Opr6cz roslin trawiastych charakterystyczne dla tego terenu s,! r6wniez rosliny lC!k i nieuZytk6w 
takie jak: dziurawiec zwyczajny, chaber blawatek, przyrniotno, krwawnik pospolity, starzec 
jakubek, podagrycznik pospolity. 
Na nieduzej cz~sci terenu szczeg6lnie w cz~sci p6!nocnej Planu, w wyniku nieuZytkowania 
grunt6w rolnych coraz silniej widoczny jest proces sukcesji wt6rnej, kt6ry zmierza do odtworzenia 
si~ naturalnego zbiorowiska charakterystycznego ella lokaLnych warunk6w srodowiskowych. 
Znaczne obszary porosni~te s,! samosiejkarni brzozy, c~ciowo r6wniez sosny oraz bliZej rzeki 
W~zyk r6wniez d~bu. 
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W granicach opracowania licznie reprezentowane s'l r6wniez rosliny zwi'lzane z obecnosci'l 
czlowieka - rosliny ogrod6w przydomowych jak np. krzewy iglaste, kwiaty ozdobne, a takZe 
drzewa owocowe uprawiane w ogrodach oraz licznych sadach w gospodarstwach rolnych. 
Bardziej r6worodne zbiorowiska roshrme rnowa znaleic wzdluz rzeki W~Zyk, gdzie podczas 
wizji terenowej stwierdzono obecnosc kocan.ki piaskowej. Kocanka piaskowa (Helichrysum 
arenariurn), kt6ra wyst~puje "k~powo" w p6lnomej cz~sci opracowania, podlega cz~ciowej 
ochronie gatunkowej na podstawie rozporz'ldzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 w 
sprawie gatunk6w dziko wyst~puj'lcych roslin obj~tych ochron'l (Dz. U. Nr 168 poz.1764). 
Ochrona gatunkowa jest w Polsce jedn'l z form ochrony przyrody. Zgodnie z przepisami Ustawy 0 

ochronie przyTody z 2004 roku na celu rna zapewnienie przetrwania i wlasciwego stanu ochrony 
dziko wystepujqcych roslin, grzyb6w i zwierzqt oraz ich siedlisk, a takZe zachowanie 
r6worodnosci gatunkowej i genetycznej. 
Znaczna c~sc obszaru Planu pozostaje nadal w roIniczyrn uzytkowaniu. Uprawiane Set gl6wnie 
zboza. 

Teren Planu charakteryzuje si~ wyst~powaniem typowej i pospolitej fauny. 5'l to typowe gatunki 
teren6w rolnych, przeksztalcanych w kierunku teren6w zabudowy mieszkaniowej oraz uzytk6w 
zielonych z zadrzewnieniami, charakterystyczne dla mlodych stadi6w sukcesji. Gatunki fauny 
spotykane na tym terenie to gatunki zwi'lzane ze srodowiskiem antropogenicznym obszar6w 
wiejskich jak np.: zaj'lc szarak, myszy, kuropatwa, wr6bel, pliszka siwa, kopciuszek, kos, kwiczol, 
wilga, a takZe plazy, gady i drobne gryzonie ukrywaj'lce si~ w podziernnych norach. Zar6wno w 
obszarze jak i jego pobliZu nie wyst~puj,! skupiska bytowania prawern chronionych cennych roslin 
lub zwierz'lt. Wamym elementern przestrzeni Planu dIa migracji fauny jest dolina rzeki W~zyk 
stanowi,!ca naturalny korytarz ekologiczny 0 randze lokalnej. 

Krajobraz 
W granicach obszaru opracowania oraz jego s,!siedztwie dominuje roIniczo - lesny krajobraz z 
wyrainymi przeksztakeniami w kierunku krajobrazu podmiejskiego. 0 walorach krajobrazowych 
rozpatrywanego obszaru decyduje uksztaltowanie powierzchni terenu, istmeJ'!ce 
zagospodarowanie oraz charakter uzytkowania. Na przewazaj'!cej c~sci obszaru dominuj'l grunty 
roIne, c~sciowo nadal uzytkowane, g16wnie jednak sluz'lce jako pastwiska i l'lki, b'ldi zupelnie 
pozostawione procesowi sukcesji wt6rnej. Walory krajobrazowe obszaru w granicach Planu 
podnosi przede wszystkirn rzeka W~zyk oraz jej dolina z obniZeniern skarpowym i 

charakterystycznymi zadrzewieniami liSciastymi wzdluz brzeg6w rzeki. Elernentem pozytywnie 
postrzeganym w krajobrazie Set r6wniez pojedynczo lub w grupach wyst~puj,!ce drzewa powyzej 2 
klasy wieku, gl6wnie kasztanowce, d~by i robinie akacjowe. 

Srodowisko kulturowe, zabytki i dobra rnaterialne 
Na omawianym terenie oraz w jego najbliZszym otoczeniu nie wyst~puj,! obiekty wpisane do 
rejestru zabytk6w oraz ewidencji konserwatorskiej. Znajduj'l si~ tu jedynie zabytkowe stanowiska 
archeologiczne oznaczone w ewidencji Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w w Warszawie 
numerarni AZP 61-62/18, 61-62/19, 61-62/20, 61-62/21, 61-62/22, 61-62/23. Plan swymi 
ustaleniami wyznaczona wok61 niech stref~ ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego. 
W granicach obszaru opracowania wyst~puje typowa zabudowa charakterystyczna dIa obszar6w 
podmiejskich tj. budynki mieszkalne jednorodzinne 0 wsp6lczesnej architekturze z istniej'lc,! 
zabudow,! zagrodow'!. 
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Prognoza potenejalnyeh zmian stanu srodowiska w przypadku braku realizaeji projektowanego 
dokumentu 

Obszar obj~ty Projektem Planu jest w duzej mierze niezabudowany i niezagospodarowany. 
ZakJadajqc brak realizaeji Projektu Planu, przy lieznyeh atutaeh analizowanego terenu dla 
zabudowy mieszkaniowej, uslugowej i produkeyjnej jak np. atrakeyjne polozenie w stosunku do 
wamyeh tras komunikaeyjnyeh (droga krajowa), jak r6wniez sqsiedztwo zabudowy na pewno 
doprowadziloby to przy zagospodarowaniu terenu na zasadzie deeyzji 0 warunkaeh zabudowy, 
do niekonrrolowanyeh proees6w inwestyeyjnyeh w granieaeh Planu i zagrozenia dla ladu 
przestrzennego i srodowiska tego obszaru. 
W obecnej sytuacji niekorzystnym dla srodowiska jest brak kanalizacji sanitamej w gm. Zabia 
Wola, a co za tym idzie - brak oczyszezalni seiek6w. 
Przewiduje si~ ze na analizowanym terenie funkcje mieszkaniowe ~d'l zast~powac funkcje 
rolnieze. Jest istotne w zwi'lzku z tym projektowanie na analizowanym terenie obiektu - gminnej 
oezyszczalni sciek6w. 

6. 	 ISTNIEJ!\CE PROBLEMY OCHRONY SROOOWISKA ISTDTNE Z PUNKTIJ WIDZENlA REALIZACJI 

PROJEKTOW ANEGO PLANU, W SZCZEGOLNOSCI DOTYCZf\CE OBSZAR6w PODLEGAJ1\CYCH 

OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 16 KWlETNIA 2004R. 
o OCHRONIE PRZYRODY 

~rodowisko na terenie obszaru Planu oraz w jego bezposrednim s'lsiedztwie posiada eeehy 
srodowiska wiejskiego, nieobeiqionego oddzialywaniem przemyslu, ez~sciowo przeobraZonego 
dzialalnosci'l antropogeniezn<l. Najistotniejsze problemy oehrony srodowiska wynikaj<l zatem z 
poloienia terenu opraeowania w krajobrazie rolniezym oraz w s<lsiedztwie drogi krajowej nr 8 
Warszawa - Wrodaw. S'l to: 

- zmiana uksztaltowania terenu na obszarach obecnie niezagospodarowanych. Powierzchnia 
analizowanego terenu jest zr6mieowana morfologicznie, ze wzgl~du na obecn'l w granieaeh 
Planu dolin~ rzeki W~zyk. 

- zanieczyszczenie w6d powierzchniowych i plytkich w6d gruntowych zwi4Zane z prowadzon<l 
gospodark'l roln'l (splywy powierzehniowe zanieczyszezen obci<lzone S'l gl6wnie zwi'lzkami 
biogennym (azotem i fosforem) poehodzenia rolniczego, kt6re systemem eiek6w wodnyeh i 
row6w dostaj'l si~ do wi~kszyeh w6d powierzehniowyeh) jak r6wniez brakiem skanalizowania 
obszar6w juz zurbanizowanych. Wyst~puje tu dysproporcja mi~dzy dlugosci<l sieei 
wodoei<!gowej i brakiem sieei kanalizaeyjnej. Najez~stszym sposobem magazynowania seiek6w 
z gospodarstw rolnych jak i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej S'l zbiomiki 
bezodplywowe, kt6re ez~sto S<l nieszezelne. 

- zanieezyszezenie pylem zawieszonym (PMIO) powietrza atrnosferyeznego, zwi4Zane z emisj<l 
zanieczyszczen z mdywidualnyeh system6w grzewezyeh (w wi~kszosei dzialaj<leyeh tu 
instalaeji stosowane jest tradyeyjne zasilanie w~glowe lub koksowe, z obserwowan'l tendenej'l 
modemizaeji mstalaeji w kierunku zasilania olejowego lub gazowego), zanieezyszezen 
transportowyeh (gl6wne ir6dlo - rueh komunikaeyjnyeh na drodze krajowej nr 8; na drogaeh 
w granicy Planu rueh komunikaeyjny jest nie dui:y i zwi4Zany jest gl6wnie z obslug<l 
komunikaeyjn<l mieszkanc6w Bieniewea. 

- gl6wnym ir6dlem halasu jest znajduj<lca si~ na gran icy poludniowej Planu droga krajowa nr 8. 
Wzdluz poludniowyeh granie obszaru Plan wyznaeza tereny zabudowy produkcyjno 
uslugowej i uslugowej. 
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7. 	 CELE OCHRONY SRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU M~ZYNARODOWYM, 

WSP6LNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOW ANEGO PLANU 

ORAZ SPOSOBY, W JAKICR TE CELE I INNE PROBLEMY SROOOWISKA ZOSTAtY UWZGLI;.ONIONE 

PODCZAS OPRACOWYW ANIA DOKUMENTU 

Na terenie obj~tym Planern nie wyst~puj'l obiekty przyrodnicze podlegaj'lce ochronie na 
podstawie UstalVY 0 ochronie przyrody z dn. 16.04.2004r. (Oz.U. Nr 92, poz. 880 z p6in. zrn.). 
An::lli7n'lAl::lnv ~prpn lp.nr nn7::l nh<:7::lY::lTTli 'IAlrhnn7::lrvTTli 'IAl <:l<-bn 7::lhAriPyn7nnvrh i nrnlpl<-~n'lAl::ln"rh
'~'~~~"~'J .~.~•• '~~J r~~~ ~~~~.~.... "~"~~-'l.~J" " .. ~.~.. ~ ~~""~'-~~"J~'" r'~)~"'~" ~" J~" 

obszar6w sieci ekologicznej NATURA 2000. NaJblii:szy taki obszar to Specjalny Obszar Ochrony 
Siedlisk Di!browa Radziejowska PLH140003, polozony w znacznej odleglosci od granic Planu. 
Ww. obszar ochrony przyrody polozony jest w stosunkowo dliZej odleglosci od terenu 
projektowanego Planu, obszar Planu, nie stanowi obszaru wspornagajqcego dla tego terenu. Z tego 
wzgl~du ustalenia Planu nie ~d'l oddzialywac na obszar naturowy Dqbrowa Radziejowska. 

8. 	 ANALIZA PRZEWIDYWANEGO OODZIAtYWANIA PROJEKTU PLANU NA SRODOWISKO 

Og6lna charakterystyka ustalen Planu 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grniny Zabia Wola 
obejrnujqcego fragment miejscowosci Bieniewiec wyznacza nast~pujqce tereny 0 r6Znym 
przeznaczeniu: 

iMN-i2MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
1 MN/U- 8MN/U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usrug, 

iUJMN tereny zabudowy usrugowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
iU-2U tereny usrug, 

iPU-4PU tereny produkcyjno-usrugowe, 
iKO teren oczyszczalni sciekow, 

iR-2R teren~ rolnicze, 
1Z-5Z tereny rolnicze tereny zieieni, tereny fqk, pastwisk, zadrzewien i 

zakrzewieri , 
1ZL-16ZL tereny lasow, 

1ZP teren zieleni urzqdzonej , parkingow i komunikacji, 
1WS tereny wod powierzchnio~ch- rzeka W~zyk, 
iKOS teren komunikacji teren drogi publicznej, kategorii krajowej, klasy 

ekspresowej, 
1 KOL-6KOL tereny komunikacji- tereny drog publicznych kategorii gminnej, klasy 

lokalnej, 
1KOOa, 1 KOOb, 

iKOOc, 
-i4KOO 

tereny komunikacji- tereny drog publicznych kategorii gminnej, klasy 
dojazdowej, 

iKOW-5KOW tereny komunikacji- tereny drog wewn~trznych, 

iE-2E tereny infrastruktury technicznej- stacje transformatorowe. 

Ustalenia Planu z zakresu ochrony srodowiska i krajobrazu 

W zakresie ochrony srodowiska miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala: 
- zakaz realizacji inwestycji mog,!cych znacz'!co oddzialywac na srodowisko w rozumieniu art. 
59 ustawy 0 udost~pnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w 
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ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko, z dnia 3 pazdziernika 2oo8r.
(Dz. U Nr 199, poz. 1227, z p6in. zm.), (dopuszczona realizacja przedsi~wzi~ zaliczanych do 
cel6w publicznych w rozumieniu ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami takich jak drogi i 
urz'ldzenia infrastruktury technicznej z wyj'ltkiem stacji bazowych telefonii kom6rkowej). Zakaz 
ten nie dotyczy zabudowy MN, MN/U 

Na terenach PU dopuszcza si~ realizowanie przedsi~wzi~ mog'lcych zawsze i potencjalnie 
znacz'lco oddzialywac na srodowisko Ponadto na terenach U dopuszcza si~ realizowanie 
przedsi~wzi~c mogqcych potencjalnie znacz'lco oddzialywac na srodowisko. 

- zakaz prowadzenia dziaJalnosci powoduj,!cej przekroczenie standard6w jakosci srodowiska; 
- obowi,!zek realizacji niezbfdnych element6w infrastruktury technicznej lub urz'!dzen 
ocmony srodowiska zapewniajqcych ocmon~ gleby, w6d powierzchniowych i podziernnych oraz 
powietrza r6wnoczesnie lub wyprzedzaj'lco w stosunku do realizacji inwestycji i urz'ldzen na 
terenach obj~tych planem; 
- w zakresie ocmony w6d podziemnych i powierzchniowych - zachowuje si~ istniej'lce rowy 
melioracyjne z dopuszczeniem ich przebudowy; wym6g uzgodnienia na warunkach zgodnych z 
przepisami Prawa Wodnego i kazdorazowo zgloszenia do ewidencji WZMiUW w Grodzisku 
Mazowieckim, wszelkich prac melioracyjnych oraz prac ziemnych zwi'lzanych z przeksztalceniem 
ukladu hydrograficznego, w tym r6wniez sypanie wal6w, przeksztakanie poziomu terenu 
mog'lce naruszyc splyw powierzchniowy wody i stosunki wodne; zakaz zanieczyszczania i 
degradacji istniej'lcych row6w melioracyjnych; Ustala si~ zakaz zanieczyszczania i degradacji 
istniej'lcych row6w melioracyjnych. Ponadto ustala si~ zachowanie pasa co najrnniej 5m wzdluz 
roWU, womego od zabudowy kubaturowej oraz pasa co najnmiej 1 5m womego od grodzenia dla 1

zapewnienia moZliwosci eksploatacji i konserwacji cieku spr~tem mechanicznym oraz 
swobodnego ruchu pieszych. 

- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego - zalecenie wykorzystania jako czynnik6w 
grzewczych: gazu, energii elektrycznej, energii slonecznej, oleju niskosiarkowego lub innych 
ekologicznie czystych odnawiamych tr6del energii. 
- w zakresie ochrony i wzbogacania lokalnych wartosci srodowiskowych, przyrodniczych i 
krajobrazowych - zachowanie gl6wnego ciqgu ekologicznego wzdlliZ rzeki W~Zyk oraz 
niedopuszczenie do zabudowy obszar6w przykorytowych rzeki, ochrona wartosciowego 
drzewostanu poprzez jego zachowanie; zalecenie wprowadzenia nasadzen zieleni 0 charakterze 
ozdobnym przy zabudowie; w terenach komunikacyjnych zalecenie miejsc nie przeznaczonych do 
ruchu kolowego i pieszego obsadzenia zieleni'l nisk'l i wysoki!J pod warunkiem niepogarszania 
warunk6w bezpieczeflstwa ruchu drogowego; Wym6g zachowanie minimalnej powierzchni 
biologicznie czynnej wyznaczonej dla konkretnych teren6w; zakaz umieszczania womostoj'lcych 
nosnik6w reklamowych. 
- w zakresie ochrony przed haJasem - traktuje tereny zabudowy MN i MN/U w zakresie 
dopuszczamych poziom6w halasu jako tereny przeznaczone pod zabudow~ mieszkaniow'l w 
rozumieniu przepis6w Prawo ocmony srodowiska. 
- w zakresie gospodarki odpadami - zasada rnagazynowania odpad6w w spos6b selektywny i 
bezpieczny dla srodowiska w miejscu ich powstawania; na terenie dzialki obowiClZek wyznaczenia 
miejsca do selektywnego skladowania odpad6w; obowi'lzek post~powania z odpadarni w spos6b 
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiarni ocmony srodowiska oraz 
lokalnymi przepisami i programarni dotycz'lcymi gospodarki odpadarni. 
- w zakresie ochrony d6br kultury - ustala si~ ochron~ zabytk6w archeologicznych w formie stref 
ochrony konserwatorskiej dla zabytku archeologicznego, okreslonych na rysunku planu 
symbolem i oznaczonych numerarni 61-62/18, 61-62/19, 61-62/20, 61-62/21, 61-62/22, 61-62/23, 
61-62/24. 
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W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego oraz ksztaltowania ladu przestrzennego rniejscowy 

plan zagospodarowania przestrzermego ustala: 

- zasady struktury funkcjonalno - przestrzennej; 

- zasady ustalania polozenia !inil rozgraniczajqcych; 

- zasady ustalania linii zabudowy; 

- zasady ksztaitowania zabudowy, w tyrn kierunek glownej kalenicy dachu budynku; kolorystyka 


dachow; kolorystyka elewacji. 
- dla teren6w zabudowy okreslono parametry i wskainiki m.in. maksymalnq powierzchni~ 

zabudowy, rninimalnqpowierzchni~ biologicznie czynnq oraz wysokosc zabudowy; 
- zasady sytuowania ogrodzen, w tyrn zakaz lokalizowania ogrodzen betonowych z element6w 

prefa bry kow anych. 

Przewidywane skutki realizacji ustalen Planu na srodowisko 

Sposr6d ustalen Planu, istotne z uwagi na ochron~ srodowiska Sq zarnierzenia planistyczne 
obejmujqce realizacj~: 

teren6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzillnej - MN; 


teren6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usfug - MNjU; 


teren6w zabudowy uslugowej i zabudowy rnieszkaniowej jednorodzinnej - UjMN, 


teren6w zabudowy uslugowej - U; 


teren6w zabudowy produkcyjno-uslugowej - PU, 


terenu oczyszczalni sciek6w - KO, 


teren6w drog. 


ETAP INWESTYCY]NY 

Z uwagi na specyfik~ proponowanych ustalen planistycznych w procesie realizacji zamierzen 
mwestycyjnych tj. w okresie prowadzenia prac budowlanych, w tyrn remontowych i 
modemizacyjnych nalezy liczyc si~: 
- z naruszeniem przypowierzchniowej warstwy gruntowej, spowodowanym makroniwelacjq 

terenu, robotarni fundamentowyrni, zakladaniem sieci infrastruktury podziemnej, cz~ciowym 
demontazem istniejqcego uzbrojenia terenu, 

- z okresowym wzrostem hafasu, zwiqzanym z prowadzonymi pracami budowlanymi 
(w tym rnodemizacyjnymi) oraz pochodzqcyrn od srodkow transportu obslugujqcych budowy, 

- z okresowym wzrostem zawartosci zanieczyszczen gazowych i pylowych w powietrzu, 
- z okresowym wzrostem nat~Zenia ruchu pojazd6w sarnochodowych na przyJeglych ulicach 

(obsluga budowy), 
- z wytwarzaniem odpad6w, innych niZ niebezpieczne. 

Faza budowy inwestycji jest zwiqzana z wyst~powaniem zagrozen charakterystycznych dla 
prowadzenia budowy, w tym rob6t budowlanych w przypadku naruszenia zasad bezpieczenstwa 
i higieny pracy lub pornimo zachowania tych zasad w wyniku wypadk6w przy pracy. 

Biorqc pod uwag~ charakter i skal~ przedsi~wzi~ inwestycyjnych podkreSla si~ iZ niekorzystne 
zmiany w srodowisku przyrodniczyrn na etapie ich realizacji ~dq kr6tkotrwale i okresowe, 
ograniczone w zasadzie do terenu inwestycji a ich nat~Zenie urniarkowane. 
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Kompleksowa ocena skutk6w realizacji projektowanego Planu na poszczeg6lne elementy 
srodowiska i formy ochrony przyrody. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmilly 2abia Wola obejmujqcy 
fragment miejscowosci Bieniewiec zaklada, Ze wiodqcym przeznaczeniem obszaru b~dq tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a takZe mieszkaniowo - uslugowej. Pozostaly teren w 
poludniowej c~sci pod zabudow~ Produkcyjno - uslugowa. Obszary w p6lnocnej c~sci 

podlegajq zgodnie z rzeczywistym stanem uiytkowania i zagospodarowania, lj. pod tereny 
rolnicze, lak, pastwisk, zadrzewien i zalesien. Plan wyznacza r6wniez siatk~ dr6g gminnych 
istniejqcych i projektowanych. Analizujqc stan obecnego zagospodarowania dia fragmentu 
miejscowosci Bieniewiec, istotne zmiany przeznaczenia teren6w w zwiqzku z realizacjq Planu 
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przeksztaka w tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wprowadzana Planem nowa 
zabudowa gl6wnie zwiqzana jest z wyznaczeniem obszar6w 0 znaczeniu mieszkaniowym jako 
odpowiedz na: dzisiejszy popyt teren6w budowlanych, wnioski mieszkanc6w, potrzeb~ 

stymulowania rozwoju rnieszkalno - gospodarczego, odzwierciedlajqc tym samym rozw6j 
przestrzenny gminy przyj~ty w Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego gmilly 2abia W ola. 

W wyniku realizacji rniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
opracowania gl6wnie rolnicza funkcja obszaru ulegnie przeksztalceniu powodujqcyrn zmiany w 
srodowisku przyrodniczym. Wielkosc, nat~zenie oraz charakter oddzialywan proponowanych 
zrnian na srodowisko ~dq inne dla kazdego z poszczeg6lnych jego komponent6w. 

SRODOWISKO GRUNTOWO - WODNE 

Wplyw na powierzchni~ ziemi b~dzie polegal na: 
• przeksztakeniach powierzchni biologicznie czynnych w skali Planu w tereny zabudowane, 
drogi i utwardzenie; 
• realizacji prac ziemnych w zwiqzku z zabudowq czy infrastrukturq. 

Nie przewiduje si~ znaczqcego wplywu Planu na rzezb~ terenu. Zrniany, kt6re ewentualnie zajdq 
w uksztaltowaniu powierzchni, nie ~dq mialy znaczenia dia warunk6w przyrodniczych i 
krajobrazowych. 
Odnosnie zabudowy Plan zaklada wprowadzenie nowych obszar6w zabudowy. Na tych terenach 
mogq wystqpic trwale zrniany zwiilZane ze zmianq niweiety terenu oraz okresowe lub trwale 
nasypy i wykopy powstale w trakcie budowy. Opisane przeksztalcenia ~dq dotyczyc gl6wnie 
strefy przypowierzchniowej. Grunty z wykop6w (m.in. fundarnentowych) ~dq cz~ciowo 
wywozone, a cz~sciowo posluiq do formowania nasyp6w w miejscu ich powstawania. 
Spowodowac to moZe niewielkie podniesienie powierzclmi terenu. Zmiany, kt6re ewentualnie 
zajdq w uksztaltowaniu powierzchni, nie b~dq rnialy jednak znaczenia dla warunk6w 
przyrodniczych i krajobrazowych. Gl6wne obniZenia w krajobrazie obszaru ze wzgl~du na 
wyst~pujqCq rzek~ W~iyk oraz zadrzewienia Plan swymi ustaleniami cmoni pozostawiajqc w 
dotychczasowym uiytkowaniu. 
W fazie budowy kanalizacji san ita rnej i oczyszczalni sciek6w oddzialywanie inwestycji na 
powierzchni~ ziemi ograniczone b~dzie do teren6w oczyszczalni. 
W zakresie srodowiska gruntowo - wodnego moze nast'!pic zanieczyszczenie gleb i w6d na 
skutek ewentualnie nieprawidlowo utylizowanych sciek6w socjalno - bytowych i odpad6w. 
Tereny przewidziane do zagospodarowania, tak jak to si~ dzieje w tej chwili, ~dq funkcjonowac 
(do czasu realizacji system6w zbiorczych kanalizacji sanitamej) w oparciu 0 indywidualne 
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systemy odprowadzania i gromadzenia sciek6w - zbiomiki bezodplywowe. Niez~dne jest aby 
urzqdzenia te byly szczelne. Ponadto dzi~ki zapisom w rniejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego zanieczyszczenie srodowiska gruntowo - wodnego moze zostae ograniczone, 
mimo wprowadzenia zabudowy na wi~kszosci obszaru. Pozytywnym aspektem realizacji b~dzie 
docelowe zakladanie kanalizacji sanitamej, co wywrze w skali lokalnej pozytywny wplyw na stan 
srodowiska, szczeg6lnie jakosc w6d gruntowych. 
W wyniku realizacji Planu z produkcji rolnej zostanq wylqczone grunty klas 0 sredniej i slabej 
przydatnosci dla rolnictwa. W skali gminy jakosc znajdujqcych si~ na terenie Planu gleb jest 
srednia. Zgodnie z zalo.zeniarni Studium wlasnie te tereny 0 niskiej przydatnosci dla rolnictwa 
majq sluZye m.in. rozwojowi budownictwa rnieszkaniowego i uslugowego umozhwiajqc w ten 
spos6b rozw6j sektor6w pozarolniczych na terenie gminy. 
Na podstawie ustawy 0 ochronie grunt6w rolnych i lesnych z dnia 3 lutego 1995r. (Oz. U. Nr 121 
poz. 1266 z 2004r. z p6iniejszymi zrnianaIPi) gleby klasy IV podobnie jak gleby klasy V i VI nie 
wymagajqzgody na zrnian~ przeznaczenia grunt6w z teren6w rolnych na cele nierolnicze. 
Potencjalnym zagrozeniem dla gleb jest ewentuaJne, niewlasciwe gromadzenie odpad6w stalych 
w obr~bie dzialki (do czasu wywiezienia ich na wysypisko). Plan jednak w swoich zapisach ustala 
zasady gospodarki odpadarni oraz obowiqzek segregacji odpad6w i wyznaczenia rniejsc na terenie 
dzialki do czasowego gromadzenia odpad6w stalych w spos6b nie zagrazajqcy 
zanieczyszczeniem: powietrza, w6d i gruntu poprzez pylenie, emisje gaz6w i odcieki. Ustalenia 
Planu zobowiqzujq r6wniez wytwarzajqcego odpady do stosowania sposob6w produkcji lub form 
uslug oraz surowc6w i material6w, pozwalajqcych na utrzymanie ich ilosci na najniZszym 
poziomie, ograniczajqc r6wnoczesnie negatywne oddzialywanie na srodowisko. 
Ponadto w przypadku budowy oczyszczalni sciek6w nie przewiduje si~ ponadnormastywnego 
oddzialywania inwestycji na gleb~ i powierzchni~ zierni w fazie jej eksploatacji. Mozliwe jest 
oddzialywanie wt6me, osiadlymi zanieczyszczeniarni ernitowanymi do atmosfery. Skala tego 
oddziafywania jest niewielka i nie przekracza ilosci zanieczyszczen dozwolonych na 
wprowadzenie do atmosfery. PowYZsze jest zgodne z RMOSZNiL w sprawie metod obliczania 
stanu zanieczyszczenia powietrza ella tr6de! istniejqcych i projektowanych. 

KOPALINY 
Na omawianym terenie nie wyst~pujq udokumentowane zloza kopalin, dlatego ustalenia projektu 
Planu nie majqna nie wplywu. 

SRODOWISKO WOD POWIERZCHNIOWYCH 
Ustalenia Planu nie ingerujq bezposrednio w uklad hydrologiczny w obszarze opracowania i jego 
otoczenia. Przez teren opracowania przeplywa rzeka W~zyk. Ustalenia Planu chroniC! dolin~ rzeki 
oraz pozostawiajq w dotychczasowym liZytkowaniu tereny przylegle do rzeki, nie pozwalajqc tym 
samym na zbyt bhskq obudow~ lokalnego ciqgu ekologicznego oraz tworzq rozbudowanq stref~ 
ekologicznq w bezposrednim sqsiedztwie koryta rzeki sprzyjajqc oczyszczaniu rzeki ze zwiqzk6w 
biogenicznych, szczeg6lnie zwiqzk6w azotu oraz stanowiqc naturalne siedlisko bytowania wielu 
gatunk6w roslin i zwierzqt. 
Prognozuje si~ ze z projektowanej oczyszczalni scieki oczyszczone ~dq odprowadzane do rowu 
melioracyjnego, z kt6rego nast~pnie trafiq do rzeki W~Zyk. Hose zanieczyszczen w sciekach 
oczyszczonych nie powinna przekraczac ilosci dopuszczalnych okreslonych rozporzqdzeniem. 
Nie przewiduje si~ takiego wplywu ustalen Planu na wody podziemne, kt6ry m6g1by w efekcie 
oddzialywac negatywnie na srodowisko. Teren jest zwodociqgowany, zaopatrzenie w wod~ 
odbywa si~ z sieci gminnej. 
Wystqpi oddzialywanie dlugoterminowe wynikajqce ze wzrostu ilosci sciek6w powstajqcych na 
analizowanym terenie. Wzrost ilosci sciek6w do gminnej oczyszczalni sciek6w. Poniewaz teren 
jest w znacznym stopniu ju.z zurbanizowany wzrost oie ~dzie znaczqco duzy w stosunku do juz 
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istniej'lcego. Projektowana kanalizacja zapewni zabezpieczenie srodowiska przed negatywnym 

oddzialywaniem. 

Scieki technologiczne z teren6w uslugowych i produkcyjno - uslugowych mog'l wymagac przed 

wprowadzeniem do kanalizacji podczyszczenia. 


KLIMAT I JAKOSC POWIETRZA 

Pla..'1owane zrrjany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu Planu ..."lie spowoduj'l 

zasadniczych przeksztaken w jego warunkach mezoklimatycznych. Niew'ltphwie za pozytywne 

dzialanie nalezy uznac ochron~ istniej'lcych zadrzewien, teren6w lesnych i zieleni wzdluz rzeki 

W~zyk oraz istniej'lcych teren6w lasow - naturalnego filtru zanieczyszczen oraz stabilizatora 

warunk6w terrnicznych i wilgotnosciowych. Wraz ze wzrostem ilosci teren6w 0 sztucznym 

podlozu moze nast'lpic zakl6cenie r6wnowagi termiczno-wilgotnosciowej i radiacyjnej na tych 

terenach - dotyczyc to b~dzie gl6wnie teren6w nowych ulic, duzych powierzchni dach6w. Na 

terenach zabudowy rnieszkaniowej pozostawienie teren6w biologicznie czynnych zapobiegnie 

wyst~powaniu obszar6w przegrzewania w okresie letnim. Nowe obszary zabudowy ~d'l zasilane 

powietrzem naplywaj'lcym z teren6w lesnych oraz z lokalnych korytarzy nawietrzaj'lcych jakimi 

S'l dolinki ciek6w wodnych, w tym rzeki Mrownej. 

W wyniku realizacji ustalen Planu na terenach obecnie otwartych, a planowanych do zabudowy 

zostanie ograniczona pr~dkosc wiatru. Uchwalenie Planu moZe rowniez skutkowac niewielkim 

podniesieniem si~ w okresie zimowym temperatury - w stosunku do temperatury na terenach 

lesnych i otwartych, w zwi'lzku z ernisj'l ciepla w zimie przez budynki i nieszczelne instalacje. 


G16wnym ernitorem zanieczyszczen do srodowiska ~d'l zanieczyszczenia pochodz'lce z 

indywidualnych tr6de!. Celem unikni~ia tego rodzaju zanieczyszczen jest zalecenie 

proekologicznych nosnik6w energii cieplnej. Planowana realizacja zabudowy rnieszkaniowej a 

jednoczesnie budowa siatki dr6g dOjazdowych spowoduje nasilenie ruchu pOjazdow na tych 

drogach i zwi~kszenie emisji zanieczyszczen ze irodel komunikacyjnych. Zrodla komunikacyjne 

maj'l charakter niezorganizowany i generalnie kr6tki czas emisji. Przy duZyrn nat~Zeniu ruchu 

mog'l pogarszac stan powietrza w rnikroskah. 


Maj'lc na wzgl~dzie powYZsze, a true sprecyzowany w Projektu Planu zakaz lokalizacji obiektow 

i UTz'ldzen ernituj'lcych zanieczyszczenia do atmosfery oraz wym6g, ze oddzialywanie 

przedsi~wzi~c realizowanych na poszczeg6lnych terenach nie moze przekraczac dopuszczaJnych 

wartosci okreslonych w przepisach odr~bnych, nie przewid uje si~ znacz'lcych oddzialywaii na 

jakosc powietrza w zakresie ernisji zanieczyszczen pylowych i gazowych w wyniku realizacji 

ustalen Planu, w tym takZe obiekt6w uslugowo - produkcyjnych. 

W fazie budowy oczyszczalna sciek6w nie b~dzie rniala negatywnego wplywu na stan powietrza. 

Nalezy parni~tac, ze na etapie eksploatacji, w procesie oczyszczania sciekow powstaj'l gazowe 

produkty tlenowe i beztlenowe rozkladu zanieczyszczen zawartych w sciekach oraz osad6w 

sCiekowych. 


KLIMAT AKUSTYCZNY 

Na badanym obszarze gl6wnym ir6dlem uci'lzhwosci halasowych, jest przebiegaj'lca w 

bezposrednim s'lsiedztwie droga krajowa nr 8. Charakteryzuj'lcej si~ ona bardzo dUZym 

nat~zeniem ruchu drogowego, z duzym udzialem pojazd6w ci~zkich, w tym TIR. Generowane 

przez istniej'lc'l drog~ krajow'l uciilZhwosci akustyczne maj'l szans~ na rninimalizacj~ po 

przeprowadzeniu planowanej modemizacji tejZe drogi krajowej, w tym budowie wzdluz ww. 

drogi ekran6w akustycznych. Plan wyznacza w bezposrednim s'lsiedztwie drogi krajowej przede 

wszytki tereny 0 funkcji produkcyjnej i uslugowej nie podlegaj'lce ochronie akustycznej. Plan 

odnosi si~ do uci<!Zliwosci akustycznych zwiqzanych z mozliwosci'l zaistnienia nowych funkcji 
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ustalaj'!c m.in .: w zakresie ochrony przed halasem traktowanie teren6w zabudowy MN i MNjU w 
zakresie dopuszczalnych poziom6w halasu w zale:inosci ad ich przeznaczenia, MN jako 
zabudow~ mieszkaniowq, a MNjU na cele mieszkaniowo - uslugowe, w rozumieniu przepis6w 
o"'a"'"vvCi O~hrOnl!L.ll . f. ...odO,· • 'T~I,;.la.r;.J za"l·s po\-"m·II·en L.ll.l ~I. L ..... ,,+ L L.L..J. te"'e"" uJ':'.1 vVol.,.;Sl/ -;> 1-' .1 ~h"'O"I·A klir; akustyrZIlY ~,...."",.... ~ .,.1.1 ~u Y 11al. lC5V .lIU, 

wynikaj,!ca z dzialalnosci obiekt6w uslugowych uci,!zliwosc akustyczna winna zamykac si~ w 
graniach terenu, do kt6rego inwestor posiada tytul prawny. Ochrona przed halasem powirma 
polegac na stosowaniu wlasciwych rozwi<tZaTI technicznych zapewniaj'!cych wlasciwe warunki 
akustyczne w budynkach s,!siednich i na dzialkach s,!siednich, kt6re zagwarantuj,! spelnienie 
norm zgodnie z PaS i Rozporz'!dzeniem Ministra Srodowiska. 
W fazie budowy poszczeg6lnych inwestycji ir6dlem halasu b~dzie praca maszyn budowlanych i 
ruch samochod6w ci~zarowych. 
Zr6dlem halasu w analizowanym terenie mog'! bye np. wszeJkjego rodzaju silniki elektryczne, 
pompy, dmuchawy i silniki spali.TlOwe stanowi,!ce dodatkowe i:r6dlo energii. 
Prognozuje si~ Ze potencjalnym ir6dlem halasu w projektowanej oczyszczalni sciek6w mog'! bye 
dmuchawy, kt6re b~d,! pracowac w spos6b ci<u;ly. Pozostale maszyny, jak pompy i mieszadla, 
pracuj,! zanurzone w sciekach co ograniczy ich halas wykorzystuj,!c wlasnosci tlumienia go przez 
ciecz. 
Wprowadzane Planem inne zmiany zagospodarowania nie wplyn,! negatywrue na istniej,!cy juz 
klimat akustyczny tego obszaru. Dodatkowym zr6dlem halasu i wibracji moze bye wzmozony 
ruch samochodowy odbywaj,!cy si~ w granicach Planu, a zwi,!zany z wprowadzeniem 
intensyfikacji juz istniej,!cej zabudowy mieszkaniowej i uslugowej 

R6zNORODNOSC BIOLOGICZNA, FAUNA I FLORA 
W Planie ustala si~ zmian~ zagospodarowania obecnych nieuiytkowanych oraz uiytkowanych 
rolniczo grunt6w w znacznej wi~kszosci na rzecz teren6w utwardzonych i zabudowanych. 
Plan zachowuje istniej,!ce tereny zieleni i tereny zalesione. Chroni i zachowuje wartosciowe 
elementy krajobrazu. Wysokim walorem krajobrazowym na analizowanym terenie jest dolina 
rzeki W~zyk wraz z wartosciowymi zadrzewieniami wzdluz jej brzeg6w. W Planie ustalono 
zachowanie obszar6w przykorytowych rzeki wprowadzaj'!c tereny zIelem (Z). W 
dotychczasowym rolnym uiytkowaniu pozostaj,! r6wniez znaczne obszary w p6lnomej c~sci 
Planu. 
Nie przewiduje si~ znacz'!cego negatywnego wplywu projektowanych zmian na faun~ i flor~. 

Nalezy przypuszczae, ze zwi~kszy si~ ilose roslinnosci krzewiastej w zwi,!zku z tworzeniem 
zieleni urz'!dzonej towarzysz,!cej zabudowie uslugowej. Jednoczesnie zwi~kszy si~ ilosc gatunk6w 
obcych dla tego siedliska, w tym roslin ozdobnych. Prognoza zaleca wprowadzenie ustalenia 
dotycz,!cego ksztaltowania zieleni a doborze gatunkaw rodzimych i typowych dla siedUsk. Dobar 
gatunk6w rodzimych roslin wplynie r6wniez pozytywnie na dob6r gatunk6w ptak6w - wzrost 
r6:inorodnosci bytowania ptak6w 
Zgodnie z ustaleniami Planu ochronie przed wyci~iem i zniszczeniem podlega wartosciowy 
drzewostan w granicach Planu, co jest szczeg6lnie wame ze wzgl~du na obecne w granicach 
Planu starodrzewia. Plan r6wniez proponuje wprowadzenie nasadzeft zieleni 0 charakterze 
ozdobnym przy zabudowie jednorodzinnej. W terenach komunikacyjnych zaleca si~ miejsca nie 
przeznaczone do ruchu kolowego i pieszego obsadzic zieleni,! nisk,! i wysokq, pod warunkiem 
niepogarszania warunk6w bezpieczenstwa ruchu drogowego. 
Pozytywne jest pozostawienie rozbudowanej strefy ekologicznej w bezposrednim s,!siedztwie 
koryta rzeki W~zyk poprzez wyznaczenie teren6w lesnych oraz zieleni nieurz'!dzonej wzdluz jej 
biegu. Zachowane w ten spos6b strefy ekotonowe stanowi,! naturalne siedlisko bytowania wielu 
gatunk6w rosli.ll i zwierz,!t. Tego typu strefy doUnne stanowi,! naturalne ciqgi ekologiczne 0 

cennych wartosciach przyrodniczych. 
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W Planie miejscowym zaklada si~ realizacj~ zabudowy na duiej c~sci obszaru, Iecz z okresIon'l 
intensywnosci'l. Dia terenu 0 poszczeg6lnych przeznaczeniu okreSiono standardy 
zagospodarowania w postaci wskainik6w pozwalaj'lcych ocenic srodowiskowe skutki 
zagospodarowania min. wskainik minimaJnej powierzchni biologicznie czynnej (najrnniejszej 
nieprzekraczaJnej wartosci procentowej w stosunku powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
dzialki inwestycyjnej (terenu) do catkowitej powierzchni dzialki inwestycyjnej 
(terenu).Pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej pozwoli na ksztaltowanie teren6w 
zieleni urz'ldzonej wok61 teren6w zabudowanych i utwardzonych. 

KRAJOBRAZ, ZABYTKI, DOBRA MATERlALNE 
W wyniku realizacji Planu na terenie otwartych - rolniczych pojawi si~ nowa jako~ciowo forma 
uzytkowania terenu zabudowa. Planowana zabudowa jest kontynuacj'l obecnego 
zagospodarowania teren6w zabudowach w obr~bie Planu. Jest to zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna oraz w rnniejszym zakresie zabudowa rowniez uslugowa. Aby zrrmiejszyc 
negatywne oddzialywanie planowanej zabudowy na krajobraz wprowadzono szereg ustalen 
okresIaj'lcych parametry i wskainiki zabudowy i zagospodarowania terenow pozwaIaj'lce 
stwierdzic, iZ na terenie obj~tym Planem nie powstan'l obiekty wplywaj'lce dysharrnonijnie na 
krajobraz. Wprowadzono nast~puj'lce parametry i wskainiki zabudowy: 

- rnaksymalna wysokosc budynkow; 
- geometria i kolorystyka dach6w; 
- kolorystyka elewacji. 

Jako bardzo istotny zapis dia ksztaltowania wysokiej jakosci przestrzeni publicznych nalezy uznac 
zakaz stosowania ogrodze.n. petnych i z prefabrykatow betonowych. Takie wprowadzenie 
minimaJnego wskainika powierzchni biologicznie czynnej (zielen urz'ldzona na niezabudowanej 
powierzchni dzialki) b~dzie wplywac harrnonizuj'lco na krajobraz. Ponadto, w Planie nie zaklada 
si~ wprowadzania dominant rnog'lcych obnizyc jakosc przestrzeni - podstawow'! dominant<! 
wciqi: pozostan'l slupy napowietrznej linii energetycznej sredniego napi~cia. 
Na obszarze obj~tym Planem znajduj'l si~ zabytkowe stanowiska archeologiczne oznaczone w 
ewidencji WOjew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w w Warszawie nurnerami AZP 61-62/18, 61
62/19, 61-62/20, 61-62/21, 61-62/22, 61-62/23, 61-62/24. Plan swymi ustaleniami wyznaczona 
wok61 niech stref~ ocmony konserwatorskiej zabytku archeologicznego. 

OBSZARY CHRONIONE, W TYM OCENA ODDZIALY'N AI"T"fA PROJEKTU PLA.,~U NA CELE I PRZEDMlOT 
OCHRONY OBSZAROW NATURA 2000 

Na terenie obj~tym Planem nie wyst~puj'l obiekty podlegaj'lce ochronie na podstawie Ustawy 
o ochronie przyrody z dll. 16.04.2004r. (Oz.u. Nr 92, poz. 880 z poin. zm.). 

Analizowany dokurnent nie ~dzie r6wniez wplywal na cele i przedmiot ochrony obszar6w 
chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz integralno~c 

jakiegokolwiek obszaru Natura 2000, w zwi,!zku z tyrn nie rna potrzeby wskazywania rozwi'lZar1 
alternatywnych do rozwi'lZar1 zawartych w projektowanyrn dokurnencie. 

9. ROZWl1\ZANlA MAJACE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACm 

PRZYRODNICZl\. NEGATYWNYCH ODDZIAtYWAN NA SRODOWISKO REALIZAC)1 MPZP 

Ustalenia analizowanego Planu przewiduj'l dzialania rnaj'lce na celu zapobieganie 1 

ograniczenie negatywnych oddziatywan zarruerzeft inwestycyjnych na srodowisko 
(przedstawione zostaly powyZej) 
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Z uwagi na brak dokladnych danych na temat inwestycji lokalizowanych na terenie U i PU 
trudno jest oszacowae skal~ zagrozenia. BliZszych informacji mOZemy uzyskac dopiero w 
p6i.:niejszej fazie - projektowania i lokalizowania przedsi~wzi~cia . Wtedy ich uci,!zliwosc wykaze 
raport oddzialywania na srodowisko, kt6rego sporz'!dzenie jest wymagane lub moze bye 
wymagane. 

Niezalemie od powyzszego, dla pelnej ochrony srodowiska, w zwi'!Zku z brakiem informacji co 
do prowadzonej produkcji i uslug przedstawia si~ rozwi'!Zania lagodz,!ce. 

Zastosowanie srodk6w ochrony przeciwhalasowej 0 charakterze technicznym 1 

orgamzacyjnym. 

wyposaZenie obiektu w urz'!dzenia 0 niskich mocach akustycznych, 
zakaz rozladowywania autocystem w porze nocnej, 
zakaz umieszczania urz,!dzeri nagiasniaj,!cych na otwartej przestrzeni. 

(Zaprojektowanie odpowiednio dobranych urz'!dzeri infrastruktury technicznej 0 niskich mocach 
akustycznych, obejmuj,!cych urz'!dzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, chlodnicze, zgniatarki 
opakowan itd.) 

W celu ochrony gleby wskazane jest zdj~ie warstwy humusowej ziemi i oddanie jej do 
ponownego zagospodarowania. 

Odpowiednie wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni teren6w parking6w, dodatkowo 
doszczelnione. Proponuje si~ dwa sposoby doszczelnienia: 

ulozenie nawierzchni betonowej z dodatkiem substancji uszczelniaj'!cych, 
ulozenie pod warstw'! polbruku geomembrany z folii PEHD, odpomej na dzialanie 
substancji ropopochodnych. 

W przypadku realizacji np. myjni samochodowej - efektywne podczyszczanie sciek6w 
technologicznych, przed odprowadzaniem do urz'!dzen kanalizacji sanitarnej w osadniku i 
separatorze koalescencyjnym, dobranych stosownie do ilosci oczyszczanych sciek6w i st~zenia 
zanieczyszczen. 
Na terenie oczyszczalni sciek6w wody zbierane rynnami z dach budynku technicznego 
odprowadzac po terenie, natomiast wody deszczowe z plac6w wewn~trznych przy wpustach 
deszczowych zwracac do oczyszczalni sciek6w. 

Odpowiednie wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni zespolu parkingowego, dr6g 
dojazdowych i plac6w dostawczych, wykonanych wielowarstwowo, jako uszczelnione z 
zapewnieniem powierzchniowego splywu w kierunku wpust6w kanalizacji deszczowej np. z 
zastosowaniern beton6w asfaltowych: 

o dla parking6w - typu sredniego, 
o dla dr6g dojazdowych - typu ci~zkiego. 
Ochron~ jakosci powietrza poprzez: zastosowanie, \v przypadku realizacji tzw. malej 

gastronomii w rozwi'!Zaniach instalacji wentylacyjnej zespolu wentylator6w dachowych, przez 
kt6re zachodzHa ~drie wymiana powietrza z otoczeniem poprzez odciCIgi miejscowe, zakOrlczone 
ukladem wentylacyjnym wyposaZonym w urz,!dzenia unieszkodliwiaj,!ce substancje odorowe w 
gazach odlotowych (adsorbery w~glowe). 
W celu zapobiegania powstawaniu gazowych produkt6w tlenowych i beztlenowych (z terenu 
oczyszczalni sciek6w) zaleca si~ przykrycie wszystkich zbiornik6w hermetycznymi przykrywami, 
a gazy odlotowe odprowadzac poprzez biofiltry redukuj,!ce emisj~ odor6w do atmosfery - ich 
st~Zenia nie powinny przekraczae wartosci dopuszczalnych. Ponadto plan ow an,! budow~ 
oczyszcz~lni sciek6w nalezy WypOS3ZyC w automatyczny system kontroh dzialania oczyszczalni. 
NaieZy r6wniez przewidziee na kanale odplywowym studzienki pomiarowe do autornatycznego 
pomiaru ilosci sciek6w odprowadzanych do zbiomika. Nalezy prowadzic okresowe badania 
kontrolne jakosci sciek6w surowych i oczyszczonych. 
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W zakresie gospodarki odpadami konieczne jest zapewnienie dbalosci 0 czystosc na terenach 
og6lnie dost~pnych wzdluz rzeki (oznaczonych w Planie Z). Ponadto, na etapie ubiegania si~ 0 
pozwolenie na uZytkowanie przedsi~wzi~ realizowanych w granicach projektu Planu nalezy 
uregulowac obowiqzki wynikajqce z art. 17 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Oz. U. 
2001.62.628, ze zmianami). Zaznacza si~ jednoczesnie, iZ szczeg610wo rodzaj obowiqzku ciqzqcego 
na wytw6rcy odpad6w uzalemiony jest od ilosci odpad6w przewidywanych do wytwarzania w 
ciqgu roku. 
Niezalemie od powyzszego, naleZy przestrzegac zasady zapobiegania powstawania odpad6w 
lub minimalizacji ich ilosci, a takZe wykorzystywania lub unieszkodliwiania tych odpad6w w 
spos6b zapewniajqcy ochron~ Zycia lub zdrowia ludzi oraz ochron~ srodowiska. 

Og6lne warunki bezpiecznego dla srodowiska post~powania z odpadami: 
~ selektywne grornadzenje odpad6w w oznakowanych pojemnikach, 
~ ustawianie pojemnik6w na podlozu utwardzonyrn, pod zadaszeniern, 

zapewnienie systernatycznego odbioru odpad6w przez wyspecjalizowane fumy posiadajqce 
odpowiednie koncesje. 

Zastosowane w Planie rozwiqzania nie wywolujq potencjalnie negatywnego oddzialywania 
na ce]e i przedmiot ochrony wyst~pujqcych w otoczeniu obszar6w chronionych sieci Natury 2000, 
a srodki lagodzqce wymagane ustaleniami Planu niwelujq dodatkowo powstanie takiego 
zagrozenia Z tego wzgl~du nie proponuje si~ rozwiqzafl altematywnych. Z tego r6wniez wzgl~du 
nie proponuje si~ dzialafl kornpensacyjnych. 

III. PODSUMOWANIE 

Zmiany, kt6re nastqpiq w srodowisku b~dq si~ charaKteryzowaiy roznyrn nat~zeniern i 
zasi~giem i odnoszq si~ do teren6w przeznaczonych w planie. Jednak skala prognozowanych 
zmian niekorzystnych jest niewielka. Z punktu widzenia skutk6w ustalen projektu planu dla 
srodowiska obszaru a w szczeg6Inosci warunk6w Zycia mieszkanc6w, przy zalozeniu 
zastosowania rozwiqzafl ochronnych i sformulowanych zasadach zagospodarowania oraz ochrony 
nie rna podstaw do kweshonowania proponowanych rozwiqzafl. Opisane wCzeSniejszych punkach 
skutki srodowiskowe Sq typowymi konsekwencjami wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej i 
uslugowej. 

Przy realizacji projektu Planu nalezy bezwzgl~dnie przestrzegac jego ustalen, w tym 
w szczeg6lnosci majqcych na celu ochron~ srodowiska, w tym klirnatu akustycznego, przyrody i 
krajobrazu. PoniewaZ zastosowane w Planie rozwiqzania, w tym srodki lagodzqce, nie wywolujq 
lub niwelujq negatywne zagrozenie dla srodowiska przyrodniczego z tego wzgl~du nie proponuje 
si~ rozwiqzafl alternatywnych oraz dzialan kompensacyjnych. 
W zakresie analizy skutk6w realizacji Planu dla srodowiska istotne z punktu widzenia problem6w 
ochrony srodowiska na terenie obj~tym Planem, jak i w nawiqzaniu do problem6w w Gminie 
Zabia Wola proponuje si~ monitorowanie na analizowanym terenie gospodarki sciekowej oraz 
gospodarki odpadami. 
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STRESZCZENIE W IEZYKU NIESPECIALISTYCZNYM 


Prognoza zostala opracowana stosownie do zapis6w art. 17 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz.U. 2003.80.717, ze zmianami), w zakresie 
zgodnym z art. 51 ust. 2 ustawy z dn. 3 paidziemika 2008r. 0 udost~pnianiu informacji 0 
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Oz.u. Nr 199, poz. 1227), wytycznyrni Regionalnego Oyrektora 
Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Powiatowego lnspektora Sanitamego. Podstawq 
odniesienia w prognozie byla charakterystyka i ocena stanu istniej'lcego opracowana na podstawie 
Opracowania JizjograJicznego obszaru gminy Zabia Wola. Do wykonania przedntiotu zam6wienia 
posluzono si~ r6wniez og6lnie dost~pn'lliteratur'l przyrodniczil, wizj'l terenu przeprowadzon'l w 
lipcu 2009 roku oraz danymi dos~pnymi na stronach intemetowych. 

Prognoza zostala sporzqdzona w oparciu 0 metod'0 kt6r'l moma przedstawic jako kolejne etapy 
prac: 
1) rozpoznanie srodowiska; 
2) rozpoznanie, w jaki spos6b ustalenia Planu mog'l oddzialywac na srodowisko (pozytywnie i 

negatywnie); 

3) szczeg610wa analiza i ocena negatywnych oddzialywan; 

4) rozpoznanie jak w Planie realizowane s'l cele ochrony srodowiska; 

5) podsumowanie analiz ze wskazaniem dzialaft minimalizuj'lcych negatywne oddzialywania 


oraz propozycji sposob6w monitorowania skutk6w ustalen Planu. 

Plan obejmuje teren polozony jest w p6lnocno - zachodniej cz~sci grniny Zabia Wola, przy jej 

granicy z gmin'l Grodzisk Mazowiecki i obejrnuje znaczny fragment miejscowosci Bieniewiec, 

zawarty mi~dzy drog'l krajowq ill 8, rzek'l W~Zyk oraz drog'l grninn'l ill 4202. 

W granicach Planu znajduje si~ obszar 0 powierzchni 167,25 ha. Obecnie jest to obszar gl6wnie 

uzytkowany rolniczo. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa 

zlokalizowane s'l wzdluz dr6g publicznych w centralnej oraz zachodniej c~sci Planu. 

Wyst~puj'l tu niewielkie tereny zaiesine. WaZnym elementem przyrodniczym jest rzeka W~zyk, 


kt6ra wraz z obszarem przykorytowym stanowi lokalny ciqg ekologiczny. 

Wamym na zmiany elementem srodowiska jest srodowisko gruntowo - wodne z rzek'l W~zyk. 


Po przeprowadzeniu analiz w poszczeg6lnych wyZej wymienionych etapach stwierdzono, 
ze na analizowanym terenie wystqpi'l zmiany w srodowisku. Wynikaj'l one z rozwoju zabudowy 
na terenach obecnie otwartych, uzytkowanych rolniczo. 
Oddzialywania te ~d'l polegaly na cz~sciowym zaj~ciu powierzchni aktualnie biologicznie 
czynnej, zwi~kszeniu zapotrzebowania na wod'0 energi~, paliwa, zwi~kszeniu emisji sciek6w, 
zwi~kszeniu ilosci powstaj'lcych odpad6w. 
Wraz ze zmian'l krajobrazu nast'lpi zmiana populacji gatunk6w zwierz'lt i roslin. Oddzialywania 
te ~d'l mialy zasi~g lokalny, a w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno - sciekowej 
~d'l si~ kumulowaly w skali Gminy. 
Potencjalne znaczqce oddzialywanie na srodowisko zwi'lzane jest z funkcjonowaniem 
oczyszczalni sciek6w oraz z jej budow'l. Nie powinna ona znacz'lco oddzialywac na srodowisko. 

Pozytywnym oddzialywaniem wynikaj'lcym z ustalen Planu jest wprowadzenie teren6w 
zieleni oraz zakaz zabudowy wzdluz rzeki W~zyk, dzi~ki czemu zapewnione ~dzie 

funkcjonowanie przyrodnicze tego terenu. 
Przy realizacji projektu Planu naleiy bezwzgl~dnie przestrzegac jego us ta len, w tym 
w szczeg6lnosci rnaj'lcych na celu ochron~ srodowiska, w tym klimatu akustycznego, przyrody i 
krajobrazu. Poniewaz zastosowane w Planie rozwi'lzania, w tym srodki lagodz'lce, nie wywoluj'l 
lub niweluj'l negatywne zagrozenie dia srodowiska przyrodniczego z tego wzgl~du nie proponuje 
si~ rozwi'lzaft alternatywnych oraz dzialaft kompensacyjnych. 
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Niezalernie od powyzszego, dla pelnej ochrony srodowiska, rozdzial 9Prognozy zawiera obok 

analiz przewidywanego oddzialywania mpzp na srodowisko r6wniez zalecenia i wskazania do 

zastosowania w projekcie Planu. 

Nie przewiduje si~ transgranicznych oddzialywan zamierzen inwestycyjnych. 

Plan nie b~dzie wplywal na cele i przedmiot ochrony obszar6w chronionych w ramach 

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz integralnosc jakiegokolwiek obszaru Natura 2000, 

w zwiqiku z tyrn nie rna potrzeby wskazywania rozwiqzan altematywnych do rOZWlqZan 

zawartych w projektowanym dokwnencie. 


Autorzy Prognozy zaproponowali, aby skutki realizacji Planu byly analizowane w zakresie 

gospodarki odpadami i gospodarki sciekami. 
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