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 I. INFORMACJE WSTĘPNE 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest ocena wpływu ustaleń projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Nosy Poniatki w gminie 
Mszczonów (wykonanego na podstawie Uchwały Uchwały Nr XXII/227/08 z dnia 30 
czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości 
Nosy Poniatk) nazwanego dalej „Planem”, na zasoby środowiska przyrodniczego i 
krajobraz, a takŜe przedstawienie skutków ustaleń Planu na stan i funkcjonowanie 
środowiska, w tym warunki Ŝycia mieszkańców. 

 
2. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ POWIĄZANIACH Z INNYMI 

DOKUMENTAMI 
 
Regulacje zawarte w Planie mają na celu ustalenie zasad zagospodarowania terenów, w tym 
przede wszystkim terenu lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a takŜe 
planistyczne uporządkowanie obszaru objętego Planem poprzez określenie zasad z zakresu 
kształtowania przestrzeni, propozycji podziału terenu oraz wyposaŜenia w infrastrukturę 
techniczną. 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości 
Nosy Poniatki wyznacza następujące tereny o róŜnych formach zagospodarowania: 

P/U - tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej związanej z przetwórstwem    
rolno-spoŜywczym; tereny usług, handlu,  tereny magazynów i składów, 

UKS - tereny usług obsługi komunikacji, 
MN/U    - tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 
RM          -  tereny zabudowy zagrodowej, 
R              -  tereny rolnicze, 
KDGP     -  tereny komunikacji, poszerzenie drogi publicznej kategorii krajowej klasy 

głównej przyspieszonej, 
KDL -  tereny komunikacji, droga publiczna kategorii gminnej klasy lokalnej, 
KDD -  tereny komunikacji, drogi publiczne kategorii gminnej klasy dojazdowej, 

 
 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości 
Nosy Poniatki w gm. Mszczonów obejmujący obecnie tereny rolne tj. tereny sadów 
owocowych oraz tereny zabudowy zagrodowej, zakłada znaczne zmiany przeznaczenia 
terenów. Aktualnie, znaczną część omawianego teren stanowią uprawiane sady. Hodowane 
są tu jabłonie, czereśnie i porzeczki. Przez środek opracowania przebiega droga gminna – ul. 
Główna, wzdłuŜ której rozmieszczonych jest zaledwie kilka gospodarstw rolnych. Obszar 
Planu od północy przylega do drogi krajowej nr 50 relacji Sochaczew – Grójec, która 
prowadzi znaczny ruch samochodowy, zwłaszcza ruch samochodów tranzytowych.  
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Fot.1 i 2 Teren opracowania – aktualny stan zagospodarowania. 
 

           
Fot.3 i 4 Typowa zabudowa zagrodowa występująca na obszarze objętym Planem. 
 

      
Fot. 5 i 6 Widok na główną drogę gminną oraz na drogę biegnącą wzdłuŜ północnej   
granicy – drogę krajową nr 50. 

     
Fot. 7 i 8. Tereny sadów – dominująca forma wykorzystania gruntów rolnych w granicy 
Planu.  

 
Obszar opracowania połoŜony jest we wschodniej części gminy Mszczonów, w bliskiej 
odległości od granic gminy śabia Wola. Droga krajowa nr 50, której poszerzenie wyznacza 
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się w granicach Planu, jest drogą główną ruchu przyśpieszonego. Droga krajowa nr 50 jest 
głównym źródłem uciąŜliwości  akustycznych dla terenuw graniach Planu. 
 Obszar opracowania w całości znajduje się w Bolimowsko – Radziejowickim z doliną 
Środkowej Rawki Obszarze Chronionego Krajobrazu. Wszelkie działania inwestycyjne i 
sposób zagospodarowania w/w terenu musi być zgodny z  rozporządzeniem w sprawie 
wyznaczenia ww. obszaru chronionego krajobrazu. 
Analizowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przeznacza fragment 
miejscowości Nosy Pontiaki wzdłuŜ ul. Głównej pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną z dopuszczeniem usług. Istniejące zabudowania w ramach siedlisk rolnych 
Plan pozostawia w dotychczasowym uŜytkowaniu wprowadzając na ww. terenach  
zabudowę zagrodową. Natomiast tereny w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej, z racji 
jej uciąŜliwości  przeznacza pod zabudowę produkcyjno – usługową oraz usługi obsługi 
komunikacji. Realizacja nowych form zagospodarowania wiąŜe się z przeznaczeniem na cele 
nierolnicze ok. 16 ha gruntów rolnych. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych z dnia 3 lutego 1995r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 121 z 2004r. poz. 1266 z późniejszymi 
zmianami) grunty klasy IV zarówno jak V i VI nie wymagają zgody na zmianę 
przeznaczenia z gruntów rolnych na cele nierolnicze. W granicach Planu znajdują się gleby 
murszowe. 
 

 
Powiązania z innymi dokumentami 
 

Dyspozycje rozlokowania poszczególnych form zagospodarowania terenu, jak równieŜ inne 
ustalenia w tym zasady ochrony środowiska przyrodniczego zostały opracowane w 
projekcie Planu na podstawie wytycznych określonych w Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice.  
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mszczonów obszar objęty Planem zlokalizowany jest w strefie MU2, w granicach której 
wskazuje się rozwój intensywnej zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciąŜliwych, drobnej 
wytwórczości oraz usług uŜyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, obiekty sportu 
i rekreacji, z moŜliwością zachowania istniejącej zabudowy zagrodowej w obszarze 
chronionego krajobrazu. Ponadto zaleca się uwzględnienie ograniczeń wynikających z 
połoŜenia strefy MU2 w obszarze chronionego krajobrazu. 
 

 
Ryc. 1 Wycinek z rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mszczonów.   
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W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego Studium w strefie MU2 zaleca zachowanie 
znacznej powierzchni biologicznie czynnej (minimum 50% działki). Zaleca maksymalną 
wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej do 12m, a w wyjątkowych 
przypadkach przewiduje moŜliwość budowy wyŜszych budynków usługowych lub 
sakralnych, zaleca równieŜ aby forma architektoniczno-przestrzenna dostosowana była do 
charakteru wsi. W pierwszej kolejności preferuje uzupełnianie zabudowy na wolnych 
działkach i w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. W celu dbałości o ład przestrzenny studium 
zaleca intensyfikowanie zabudowy, tak aby tworzyła ona spójne jednostki przestrzenne, dla 
których łatwiejsze jest stworzenie wymaganej, o odpowiednich standardach infrastruktury 
technicznej jak kanalizacja. Ochrona środowiska, a takŜe zapewnienie mieszkańcom 
odpowiednich warunków Ŝycia powinna opierać się na zachowywaniu przez nie 
odpowiednich norm i standardów przy budowie nowych obiektów usługowych, a 
występowanie ewentualnych uciąŜliwości powinno ograniczać się do granic własności 
danego terenu. Zaleca się wprowadzanie pasów zadrzewień wzdłuŜ ciągów 
komunikacyjnych, a takŜe wzdłuŜ granic obiektów usługowych – mających na celu ochronę 
środowiska przyrodniczego, przestrzeni Ŝycia mieszkańców i kształtowanie krajobrazu. 
Zaleca się równieŜ wprowadzanie układów zieleni miejskiej i osiedlowej wpływającej 
pozytywnie na wartość krajobrazu obszarów zurbanizowanych.  
 
 
 
 

3. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY, 
PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 

POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ 

PRZEPROWADZANIA 
 

Celem prognozy jest wyeliminowanie zagroŜenia oraz ograniczenie oddziaływań na 
środowisko przyrodnicze, jak równieŜ sformułowanie wniosków odnoszących się do 
warunków realizacji ustaleń Planu w zakresie ograniczenia ich ewentualnego 
niekorzystnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. 

Prognoza została wykonana zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dn. 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), wytycznymi Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Zgodnie z wymaganiami wyŜej wymienionego aktu prawnego, określeniu i ocenie podlegają 
skutki rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń zawartych w projekcie 
Planu, które wpływają na jakość, stan i funkcjonowanie środowiska, w tym obszary Natury 
2000 i inne obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
ochronie przyrody oraz jakość Ŝycia ludzi. PowyŜsze analizy zostały przeprowadzone dla 
całego obszaru objętego Planem oraz jego otoczenia. 

W pierwszym etapie rozpoznano szczegółowo ustalenia analizowanego projektu Planu dla 
fragmentu miejscowości Nosy POniatki, jako źródła generującego oddziaływanie na 
środowisko oraz ustalono jego powiązania z innymi dokumentami, w tym stwierdzono jego 
zgodność ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mszczonów. 
W drugim etapie dokonano rozpoznania stanu środowiska, jego zasobów, zdolności do 
regeneracji oraz tendencji do zmian, określono istniejące problemy ochrony środowiska oraz 
cele ochrony na podstawie analiz i wniosków zawartych w  dostępnych opracowaniach. 
Podstawą odniesienia w prognozie była charakterystyka i ocena stanu istniejącego 
opracowana na podstawie dostępnych dokumentów i opracowań, wizji terenowej oraz zdjęć 
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lotniczych. Do wykonania przedmiotu zamówienia posłuŜono się równieŜ ogólnie dostępną 
literaturą przyrodniczą oraz danymi dostępnymi na stronach internetowych 
(http://www.wios.warszawa.pl/, http://www.pgi.gov.pl/, http://maps.geoportal.gov.pl/ 
webclient/).  
W prognozie wykorzystane i uwzględnione zostały ponadto następujące dokumenty i 
opracowania: 

• Mapa hydrogeologiczna Polski, Państwowy Instytut Geologiczny, 
●   Powiat śyrardowski: Środowisko fizyczno – geograficzne, mgr Krzysztof  

Zawadzki, 2004r. 
●        Program ochrony środowiska dla powiatu Ŝyrardowskiego, śyrardów 2004r 
• Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Mszczonów 
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Mszczonów, Wiskitki 2006r; 

Prognoza zawiera syntezę informacji z zakresu charakterystyki cech poszczególnych 
elementów środowiska i analizy uwarunkowań przyrodniczych. 
Na podstawie powyŜszych danych określono przewidywane oddziaływanie projektu Planu, 
na poszczególne elementy środowiska oraz ustalono wpływ ustaleń Planu na cele i 
przedmiot ochrony tu Bolimowsko – Radziejowicki z doliną Środkowej Rawki Obszar 
Chronionego Krajobrazu– zidentyfikowano moŜliwe źródła oddziaływań, określono typy 
oddziaływań, skonfrontowano moŜliwe oddziaływania z uwarunkowaniami danego 
obszaru, prognozowano natęŜenie i zakres oddziaływań, a następnie oceniono ich znaczenie. 
W prognozie przyjęto załoŜenie oceny porównawczej przewidywanych zmian 
w  środowisku w odniesieniu do stanu istniejącego. ZałoŜono równieŜ, Ŝe zostanie 
zrealizowany wariant maksymalnego zagospodarowania terenu Planu wg reguł określonych 
w Planie (w tym: przy dopuszczeniu rozwiązań alternatywnych wybrane będzie mniej 
korzystne dla środowiska). Prognoza obejmuje tereny objęte Planem oraz tereny, na które 
będą miały wpływ ustalenia sporządzanego Planu. 
Na tym etapie oceny wpływu Planu na środowisko wykorzystano metody prostego 
prognozowania wynikowego, polegające głównie na  stworzeniu warunków izolacji 
inwestycji od otaczającego środowiska oraz metody analogii do oddziaływań istniejących 
obiektów podobnego typu.  

JeŜeli w prognozie stwierdzono moŜliwość wystąpienia znaczących negatywnych 
oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego Planu, 
ustalono rozwiązania łagodzące i zapobiegające.  
Realizacja ustaleń Planu będzie monitorowana przez organy ochrony środowiska, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w przypadku lokalizacji inwestycji mogących zawsze lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w postępowaniach  w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowę, zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót 
budowlanych. W przypadku lokalizacji inwestycji dla której stwierdzono okoliczności 
wskazujące moŜliwość negatywnego oddziaływania na środowisko, organ ochrony 
środowiska, moŜe w drodze decyzji zobowiązać podmiot prowadzący dane przedsięwzięcie 
do sporządzenia przeglądu ekologicznego. Sporządzenie przeglądu ekologicznego jest 
elementem monitoringu potencjalnego znaczącego wpływu realizacji Planu na środowisko. 
Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, 
monitoring (w tym metody monitoringu) jakości powietrza, wód, gleb i ziemi oraz poziomu 
hałasu i pól elektromagnetycznych jest prowadzony w ramach państwowego monitoringu 
środowiska, przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, na szczeblu 
samorządowym, przez starostę powiatowego lub podmiot obowiązany do jego prowadzenia 
(w obrębie zakładu/instalacji oraz w strefie oddziaływania obiektu zakładu/instalacji). 
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RównieŜ zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane, w czasie 
uŜytkowania obiekty budowlane powinny być poddawane okresowej kontroli, co najmniej 
raz w roku, polegającej na sprawdzeniu m.in. stanu technicznego instalacji i urządzeń 
słuŜących ochronie środowiska. 
Instytucje organów specjalnych, w dyspozycji których znajdują się instrumenty monitoringu 
(stanu środowiska, wód) oraz instrumenty kontroli przeprowadzają równieŜ problemowe 
bądź interwencyjne kontrole podmiotów gospodarczych, które korzystając ze środowiska są 
zobowiązane m.in. do wypełniania wymagań stawianych przez przepisy prawa, 
modernizacji stosowanych technologii, eliminowania technologii uciąŜliwych dla 
środowiska, instalowania urządzeń ochrony środowiska oraz są zobowiązane do w/w stałej 
kontroli emisji zanieczyszczeń. 
Prognoza składa się z części tekstowej oraz części graficznej –  Rysunku „Prognoza 
oddziaływania na środowisko Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Nosy Poniatki w skali 1:1000. 
 
4. INFORMACJE O MOśLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 

ŚRODOWISKO.  

Analizowany Plan znajduje się w znacznej odległości od granic Polski: ok. 180km od 
granicy wschodniej kraju, ok. 190km do granicy północnej, ok. 220km do granicy 
południowej i ok. 320km do granicy zachodniej kraju. Z przeprowadzonej w rozdziale 8 
niniejszej prognozy oceny przewidywanych znaczących oddziaływań ustaleń Planu wynika, 
iŜ ustalenia Planu nie będę generowały tak odległych w przestrzeni skutków. Z tego 
względu naleŜy uznać, Ŝe nie wystąpi moŜliwość oddziaływania transgranicznego na 
środowisko.   
 
  
II. INFORMACJE, ANALIZY I OCENY 

5. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA, W TYM STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH 
PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO 

STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PLANU 
 
Ogólna charakterystyka obszaru opracowania 
 

Plan obejmuje fragment wsi Nosy Poniatki, połoŜonej we wschodniej części gminy 
Mszczonów na południe od drogi krajowej nr 50 relacji Sochaczew – Grójec, o łącznej 
powierzchni 34,18ha. Zgodnie z załoŜeniami Projektu Planu większą część obszaru 
przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług – 
13,26ha. Tereny wzdłuŜ drogi krajowej Plan swymi ustaleniami przeznacza pod usługi, w 
tym związane z obsługą komunikacji oraz produkcję. Pozostały obszar Plan pozostawia w 
dotychczasowym rolniczym przeznaczeniu oraz w miejscach lokalizacji zabudowy 
zagrodowej ustala tereny zabudowy zagrodowej. 
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Ryc.2. Lokalizacja terenu opracowania; http://mapa.szukacz.pl/ 
 
Obszar Planu od północy graniczy z drogą krajową nr 50, a dalej z terenami gminy śabia 
Wola. Od południa, wschodu i zachodu, obszar Planu otaczają tereny rolne, uprawiane 
głównie jako sady hodowlane. 
Obszar w granicach Planu uzbrojony jest w sieć wodociągową, energetyczną i telefoniczną. 
Brak jest sieci kanalizacyjnej. Przez obszar przebiega rów melioracyjny. 
 
Rzeźba terenu i budowa geologiczna 
PodłoŜe geologiczne obszaru opracowania jak i gminy Mszczonów tworzą skały ery 
mezozoicznej przykryte utworami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi. Teren gminy 
Mszczonów połoŜony jest w szczytowych partiach rozległego płata morenowego, który 
tworzy falistą wysoczyznę polodowcową, zwaną Wysoczyzną Rawską. Północny obszar 
wysoczyzny, na którym przede wszystkim centralna i północno-wschodnia część gminy, 
nacechowany jest rzeźbą fluwiogalcialno-denudacyjną oraz zaburzeniami 
glacitektonicznymi czwartorzędu i podłoŜa podczwartorzędowego.  
Na powierzchni terenu występują trzy serie utworów plejstoceńskich. Najmłodsze utwory 
reprezentowane przez piaski fluwioglacjalne występują na duŜych jednorodnych 
powierzchniach w centrum i północnej części gminy. Wszystkie utwory plejstoceńskie 
(sypkie i spoiste) oprócz utworów eolitycznych są gruntami nośnymi i stanowią nośne 
podłoŜe budowlane.  
Teren objęty opracowaniem charakteryzuje się dość jednorodną rzeźbą terenu. Występująca 
tu falista wysoczyzna morenowa Wysoczyzny Rawskiej zaznacza jednak swą obecność 
róŜnicami rzędnych terenu, które w granicach opracowania zawierają się w przedziale od 
ok. 194,6m n.p.m. w części północnej do 199,6m n.p.m. w części południowej. Kulminacje 
powierzchni terenu znajdują się w południowej części obszaru. Ku północy powierzchnia 
terenu łagodnie opada. NajniŜej połoŜone fragmenty znajdują się w północno – wschodniej 
części Planu.  
Obszar leŜy w rejonie o warunkach geologiczno-inŜynierskich korzystnych dla 
budownictwa. Jedynie tereny wzdłuŜ rowów melioracyjnych oraz obniŜeń terenu 
charakteryzują się gruntami mniej korzystnymi ze względu na wysoki poziom wód 
gruntowych. 
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Wody powierzchniowe i podziemne 
Teren opracowania połoŜony jest w dorzeczu trzeciego rzędu rzeki Okrzeszy. W granicach 
Planu nie występują poza rowem melioracyjnym wody powierzchniowe, zbiorniki wodne 
itp. Główny kierunek spływu powierzchniowego to północno – wschodni. 
Obszar Planu połoŜony jest na arkuszu mapy hydrogeologicznej „Mszczonów” (skala 
1:50000), zgodnie z którym naleŜy do VIII jednostki hydrogeologicznej. Charakteryzuje się 
ona występowaniem głównego poziomu wodonośnego w utworach czwartorzędowych 
górnych, na ogół na głębokości 15-20m, którego izolację na ogół stanowi kilkunastometrowa 
glina zwałowa, a jego miąŜszości mieszczą się w granicach 20 - 40 m. Przewodność na ogół 
zawiera się w przedziale od 200 do 500 m2/24h. W rejonie tym wydajność potencjalna 
wynosi ponad 70 m3/h. Moduł zasobów odnawialnych wynosi tu 150 m3/24h km2, a 
dyspozycyjnych 100 m3/24h km2 
 
Warunki glebowe 
Na przedmiotowym terenie występują gleby o gorszych warunkach do produkcji rolnej. 
Obszar objęty opracowaniem charakteryzuje się występowaniem głównie gleb pochodzenia 
mineralnego klasy IV, V i VI. W części centralnej Planu występują gleby organiczne – mursze 
i zajmują areał ok.  9 ha.  
W granicach Planu planowana jest zmiana przeznaczenia gruntów rolnych zlokalizowanych 
w pasie ok. 60m na cele nierolnicze (cele zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-
usługowej oraz drogi). Od istniejących tu dróg gminnych. Jedynie wzdłuŜ drogi krajowej nr 
50 Plan ustala zmianę przeznaczenia terenów rolnych sięgających poza pasmowo 
wyznaczoną zabudowę. 
Na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. (Dz. U. Nr 
121 poz. 1266 z 2004r. z późniejszymi zmianami) grunty klasy II, III oraz gleby pochodzenia 
organicznego podlegają ochronie przed zmianą przeznaczenia na cele nierolnicze, jeśli 
zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia wynosi w przypadku gleb II i III 
klasy ponad 0.5 ha. Gleby klasy IV podobnie jak gleby klasy V i VI takiej zgody nie 
wymagają. W granicach Planu planowana jest zmiana przeznaczenia powierzchni gruntów 
rolnych na cele nierolnicze o łącznej powierzchni ok. 16 ha (cele zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, usługowej oraz produkcyjno - usługowej oraz drogi).  
 
Zasoby naturalne 
Na terenie objętym Projektem Planu nie występują zarejestrowane, bilansowe złoŜa 
surowców mineralnych. 
 
Warunki klimatyczne 
Wg regionalizacji klimatycznej (A. Wosia – Atlas RP, 1993) teren opracowania połoŜony jest 
w północno-wschodniej części XVII regionu klimatycznego zwanego Regionem 
Środkowopolskim. Charakteryzuje się on jedną z najwyŜszych rocznych sum całkowitego 
promieniowania słonecznego oraz jednymi z mniejszych w Polsce sumami rocznymi 
opadów atmosferycznych. Wartości średnich rocznych opadów atmosferycznych z 
wielolecia (1955 - 1995) kształtują się w przedziale od 514 mm/rok (stacja meteorologiczna 
Brwinów), do 580 mm/rok (posterunek opadowy – Mszczonów). 
Przy średnich opadach atmosferycznych w latach suchych i przeciętnych, występuje deficyt 
wód w glebie, gdyŜ część wody opadowej bierze udział w odpływie powierzchniowym i 
wgłębnym. Temperatury wahają się od –3o C (luty) do 18,4o C (sierpień) przy średniej 
rocznej 7,8oC. Najbardziej pogodnymi miesiącami są sierpień i wrzesień, natomiast 
najwyŜsze wartości średniego zachmurzenia notuje się w okresie od listopada do lutego z 
maksimum przypadającym w miesiącu grudniu. W związku z ogólną cyrkulacją 
atmosferyczną dominują wiatry o kierunku zachodnim i południowo-zachodnim, których 
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udział jest największy w lipcu i lutym. Od listopada do stycznia trwa nieprzerwana 
dominacja wiatrów północno-zachodnich.  
Przedmiotowy obszar odznacza się korzystnymi warunkami topoklimatu. Szczególnie 
korzystne warunki topoklimatyczne posiadają tereny usytuowane w bliskim sąsiedztwie 
lasów, dla których charakterystyczna jest mniejsza prędkość wiatrów, większa wilgotność 
powietrza oraz mniejsze temperatury ekstremalne.  
 
Warunki aerosanitarne 
Głównymi źródłami emisji podstawowych zanieczyszczeń w rejonie Planu jest tzw. „emisja 
niska” z indywidualnych gospodarstw domowych oraz źródła mobilne tzn. ruch 
samochodowy na przebiegającej w bezpośrednim sąsiedztwie drodze krajowej nr 50.  
Wg danych zawartych w Rocznej ocenie jakości powietrz w województwie mazowieckim. 
Raport za rok 2008(WIOŚ, 2009) stęŜenia normowanych zanieczyszczeń gazowych dla strefy 
pruszkowsko – Ŝyrardowskiej, w której zawiera się obszar Planu, były niskie i nie 
przekraczały norm dopuszczalnych. Dla roku 2008 średnie wartości SO2 stanowiły 16% 
normy dopuszczalnej, NO2 – 15%. Uzyskane w omawianym okresie wyniki stęŜeń pyłu 
PM10 pokazały problem z dotrzymaniem norm dopuszczalnych. Liczba dni z 
przekroczeniami normy dopuszczalnej dla stęŜeń 24-godzinnych była większa od 
dopuszczalnych i wyniosła 43. Maksymalne stęŜenie średnioroczne pyłu PM10 jakie 
zanotowano to: 52,7 µg/m3.    

 

Aktualnie, klimat akustyczny rozpatrywanego terenu generowany jest głównie hałasem 
komunikacyjnym pochodzącym od drogi krajowej nr 50, zlokalizowanej w bezpośrednim 
sąsiedztwie Planu a charakteryzującej się bardzo duŜym natęŜeniem ruchu drogowego, z 
duŜym udziałem pojazdów cięŜkich, w tym TIR. Plan w swych granicach wyznacza 
poszerzenie drogi krajowej. Na podstawie pomiarów, przeprowadzonych przez WIOŚ w 
Płocku w roku 2007 (stacja Mszczonów) (Raport o stanie środowiska Województwa 
Mazowieckiego w roku 2007(Warszawa, 2007)) ustalono wartości poziomu hałasu 
komunikacyjnego dla najbliŜszego w rejonie punktu pomiarowego, tj. ul. Ks. J. 
Poniatowskiego w Mszczonowie. Na podstawie ogólnych wyników pomiarów hałasu, 
stwierdzono m.in., Ŝe największe zagroŜenie hałasem oprócz miast, występuje przy drogach 
na których odbywa się ruch tranzytowy. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu 
ruchu, głównie tranzytowego, na klimat akustyczny terenu Planu niezbędne jest 
zmodernizowanie drogi krajowej nr 50 oraz zastosowanie ekranów akustycznych na jej 
granicy z terenami zabudowanymi.  
Terenami podlegającymi ochronie przed hałasem w trybie Ustawy Prawo ochrony 
środowiska i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007.120.826) są tereny zabudowy 
mieszkalnej oraz tereny przeznaczone na cele mieszkalno – usługowe. 
 
Flora, fauna i róŜnorodność biologiczna 
Potencjalną roślinnością Bolimowsko – Radziejowickiego z doliną Środkowej Rawki Obszaru 
Chronionego Krajobrazu są bory mieszane, lasy dębowo – grabowe i dąbrowy, w których w 
wyniku ludzkiej gospodarki pierwotne składniki drzewostanu wyparte zostały przez sosnę i 
modrzew. W efekcie większość lasów na terenie gminy Mszczonów, a takŜe w obszarze i 
najbliŜszym otoczeniu Planu, naleŜy do zbiorowiska suboceanicznego boru świeŜego 
Leucobryo – Pinetum. W drzewostanie tego zbiorowiska dominują następujące gatunki: sosna 
zwyczajna /Pinus sylvestris/, brzoza brodawkowata /Betula pendula/ i dąb szypułkowy 
/Quercus robur/. W granicach Planu brak jest lasu. Rozdrobnione kompleksy leśne występują 
w sąsiedztwie Planu i są to głównie lasy sosnowe oraz brzozowe w wieku do 50lat. 
Współczesny krajobraz roślinny obszaru został zmieniony antropogenicznie pod względem 
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jakości potencjalnych siedlisk roślinnych ze względu na rolnicze wykorzystanie gleb. Na 
obszarze opracowania wśród wysokich nasadzeń drzew wyróŜnić moŜna jarzębinę oraz lipę. 
W części północnej, na krótkim odcinku wzdłuŜ drogi krajowej występują zadrzewienia 
(sosna, dąb, modrzew), które stanowią jednocześnie ochronę akustyczną dla 
zlokalizowanego za nimi, w kierunku południowym budynku mieszkalnego. Większość 
terenu porastają drzewa i krzewy owocowe głównie jabłonie, czereśnie, maliny i porzeczki 
uprawiane w ramach istniejących tu sadów. WzdłuŜ dróg występuje roślinność ruderalna. 

      
Fot. 9 i 10. Roślinność ruderalna wzdłuŜ ul. Głównej. 

      
Fot. 11 i 12. Nieliczne zadrzewienia przydroŜe (Jarzębina i lipa) oraz czereśnie w sadzie 
owocowym. 
 

Powiat śyrardowski, który obejmuje swym zasięgiem obszar opracowania, pod względem 
regionalizacji faunistycznej (A. S. Kostrowicki – Atlas RP, 1993) znajduje się w centralnej 
części Okręgu Środkowopolskiego i w centrum podokręgu Wielkopolsko – Podlaskiego.  
Na terenie gminy nie były prowadzone szczegółowe badania fauny. NaleŜy jednak zakładać, 
iŜ na terenie Planu występują zwierzęta charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego: zające, 
kuny, myszy, itp. Gatunkami ptaków charakterystycznymi dla obszarów rolnych są głównie 
drobne ptaki wróblowate np. skowronek (Alauda arvensis), dzierlatka (Galerida cristata), 
potrzeszcz (Miliaria calandra), trznadel (Emberiza citrinella), gąsiorek (Lanius collurio), srokosz 
(Lanius excubitor) czy wróble (Passer domesticus) i jaskółki dymówki (Hirundo rustica). 
Występuje tu prawdopodobnie takŜe kuropatwa (Perdix perdix) i przepiórka (Coturnix 
coturnix). Nad sadami w trakcie wizji terenowej zaobserwowano przelatujące ptaki – 
kulczyka, makolągwę, pliszkę siwą i stadko kwiczołów. 
 
Krajobraz 

W granicach obszaru opracowania oraz jego sąsiedztwie dominuje rolniczy krajobraz. O 
walorach krajobrazowych rozpatrywanego obszaru decyduje ukształtowanie powierzchni 
terenu, istniejące zagospodarowanie oraz charakter uŜytkowania. Na całym obszarze Planu 
dominują grunty rolne, uprawiane w postaci sadów owocowych. 
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Walory krajobrazowe podnosi ukształtowanie terenu, a mianowicie lekki spadek terenu w 
kierunku północno – wschodnim. Wśród głównej drogi gminnej tj. ul. Głównej występują 
sporadyczne zabudowania zagrodowe o współczesnej architekturze, w dobrym stanie 
technicznym.  
Brak jest tu negatywnych dominant przestrzennych.  

 
Środowisko kulturowe, zabytki i dobra materialne 
Na obszarze objętym Planem nie występują obiekty zabytkowe, bądź będące w ewidencji 
konserwatorskiej czy teŜ zabytkowe stanowiska archeologiczne.  
W granicach obszaru opracowania występuje typowa zabudowa charakterystyczna dla 
obszarów wiejskich tj. budynki mieszkalne z zabudowaniami gospodarskimi o współczesnej 
architekturze.  
 
Obiekty uciąŜliwe wynikające z istniejącego zagospodarowania terenu 
Na obszarze opracowania poza infrastrukturą komunikacyjną nie występują zjawiska ani 
instalacje, które prowadziłyby do degradacji środowiska. Brak jest przemysłu, a na stan 
czystości powietrza rzutują nieekologiczne źródła ciepła, głównie spalanie węgla dla potrzeb 
budownictwa mieszkaniowego oraz mechaniczne środki transportu poprzez emisję do 
atmosfery dymów i gazów. Źródłem zagroŜenia powierzchni ziemi moŜe być w przyszłości 
przy załoŜeniu intensyfikacji procesów budowlanych nadmierna zabudowa powierzchni 
biologicznie czynnej, a dla pokrywy glebowej – zanieczyszczenie gleb metalami cięŜkimi, 
wywołane zwiększonym ruchem pojazdów mechanicznych.  

  
Prognoza potencjalnych zmian stanu środowiska w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu 

PrzewaŜająca część obszaru objętego projektem Planu jest niezagospodarowana 
i uŜytkowana rolniczo. Aktualnie, jego wewnętrzną strukturę przestrzenną stanowi 
zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z budynkami gospodarczymi o niskiej intensywności 
zabudowy, zlokalizowana wzdłuŜ ulicy Głównej. Przy licznych atutach analizowanego 
terenu dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej jak np. atrakcyjne połoŜenie w stosunku do 
waŜnych tras komunikacyjnych (droga krajowa), jak równieŜ sąsiedztwo istniejących 
terenów zabudowanych pewno doprowadziłoby to przy zagospodarowaniu terenu na 
zasadzie decyzji o warunkach zabudowy, do niekontrolowanych procesów inwestycyjnych 
w granicach Planu i zagroŜenia dla ładu przestrzennego i środowiska przyrodniczego tego 
obszaru. 
 
6. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 

REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PLANU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW 
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 16 KWIETNIA 2004R. O 
OCHRONIE PRZYRODY 

 

Środowisko na terenie obszaru Planu oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie posiada cechy 
środowiska rolniczego, nieobciąŜonego oddziaływaniem przemysłu, częściowo 
przeobraŜonego działalnością antropogeniczną. Najistotniejsze problemy ochrony 
środowiska w granicach Planu dotyczą: 

− zanieczyszczenie wód powierzchniowych i płytkich wód gruntowych związane z 
prowadzoną gospodarką rolną (spływy powierzchniowe zanieczyszczeń obciąŜone są 
głównie związkami biogennym (azotem i fosforem) pochodzenia rolniczego, które 
systemem rowów dostają się do większych wód powierzchniowych) jak równieŜ brakiem 
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skanalizowania obszarów juŜ zurbanizowanych. Występuje tu dysproporcja między 
długością sieci wodociągowej i brakiem sieci kanalizacyjnej. Najczęstszym sposobem 
magazynowania ścieków z gospodarstw rolnych jak i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej są zbiorniki bezodpływowe, które często są nieszczelne.  

− zanieczyszczenie pyłem zawieszonym (PM10) powietrza atmosferycznego, związane z 
emisją zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych (w większości 
działających tu instalacji stosowane jest tradycyjne zasilanie węglowe lub koksowe, z 
obserwowaną tendencją modernizacji instalacji w kierunku zasilania olejowego 
lub gazowego), zanieczyszczeń transportowych (główne źródło – ruch komunikacyjnych 
na drodze krajowej nr 50; na drogach w granicy Planu ruch komunikacyjny jest nie duŜy i 
związany jest głównie z obsługą komunikacyjną mieszkańców wsi Nosy Poniatki oraz 
terenów rolnych). 

− głównym źródłem hałasu jest znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie droga krajowa 
nr 50. WzdłuŜ północnej granicy obszaru Plan wyznacza tereny UKS – usługi obsługi 
komunikacji oraz P/U – zabudowy produkcyjno – usługowej, a dopiero w dalszej 
kolejności od drogi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
usług MN/U, które w sposób zminimalizowany odległością mogą odczuwać uciąŜliwość 
akustyczna drogi krajowej. 

 
 
7. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, 

WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO 
PLANU ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 
UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

 
Na terenie objętym Planem występują obszary podlegające ochronie na podstawie Ustawy 
o  ochronie przyrody z dn. 16.04.2004r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). Jest to Bolimowsko 
– Radziejowicki z doliną środkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu. W jego 
granicach znajduje się cały obszar Planu. Ww. Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje 
niemal cały zachodni i południowo – zachodni oraz środkowy i wschodni rejon Powiatu 
śyrardowskiego i tworzy rozległy system ochrony krajobrazu w tej części województwa 
mazowieckiego (Uchwała Nr XIV/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach, 
ze zmianami w 1996 r. i 2002 r. – rozporządzenie Woj. Maz. Nr 21 z dnia 25.08.2006 r.).1  
Obszary Chronionego krajobrazu są powoływane w celu ochrony wyróŜniającego 
krajobrazu o zróŜnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na moŜliwość 
zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją 
korytarza ekologicznego. Główną rolę, jaką odgrywa system Bolimowsko – 
Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu w całym 
regionie Zachodniego Mazowsza, sprowadza się przede wszystkim do ochrony unikalnych 
części zlewni: rzeki Rawki i jej dopływów (w tym rzeki Korabiewki, Rokity i Grabinki), rzeki 
Pisi-Gągoliny i Pisi-Tucznej oraz rzeki Jeziorki, jak równieŜ terenów dolinnych, kompleksów 
leśnych, uŜytków ekologicznych, licznych jazów młyńskich oraz rozlewisk i starorzeczy, 
zapewniając utrzymanie wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Ponadto 
istotną wartość przyrodniczą stanowią zwarte kompleksy leśne, które zajmują wschodnie 
rejony powiatu, zróŜnicowany kulturowo krajobraz rolniczy występujący w strefie 
krawędziowej Wysoczyzny Rawskiej, w którym dominuje mozaika pól uprawnych, sadów 

                                                 
1 Na podstawie art.23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz.U. Nr 
92, poz. 880 oraz z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz.1087) 
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owocowych, niewielkich obszarów leśnych, zagajników oraz łęgów przy-strumykowych nad 
rzeczkami. 
Obszar w granicach Planu charakteryzuje się tym ostatnim typem krajobrazu tj. krajobrazem 
rolniczym z mozaiką sadów owocowych i istniejących w sąsiedztwie Planu niewielkich 
obszarów leśnych. Ww. formy zagospodarowania nie stanowią co prawda głównych celów 
ochrony ww. obszaru, ale oprócz oczywistych funkcji rolniczo-produkcyjnych, pełnią 
funkcje krajobrazowe.  
 

  
  
Lokalizacja terenu objętego projektem Planu 
 

Ryc.2. Usytuowanie terenu opracowania względem terenów chronionych (wyk. I. 
Niewińska) 
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NajbliŜszy obszar Natura 2000 zlokalizowany w regionie to Dąbrowa Radziejowska, 
połoŜony jest w odległości ok. 15km na północny - wschód od północnych granic Planu.  
Ww. obszar ochrony przyrody połoŜony jest w stosunkowo duŜej odległości od terenu 
projektowanego Planu, jest oddzielony od tego obszaru terenami zabudowy, terenami 
leśnymi oraz drogami krajowymi nr 50 i nr 8, stanowiącymi istotne bariery ekologiczne, a 
sam obszar Planu, nie stanowi obszaru wspomagającego dla tych terenów. Z tego względu 
ustalenia Planu nie będą oddziaływać na obszar naturowy Dąbrowa Radziejowska. 
 
 
8. ANALIZA PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO  
 
Ogólna charakterystyka ustaleń Planu 

 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów, 

obejmujący fragment miejscowości Nosy Poniatki, wyznacza następujące tereny o róŜnym 
przeznaczeniu:  

 
P/U Tereny zabudowy usługowej związanej z przetwórstwem rolno -

spoŜywczym z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych i 
magazynowych. Tereny obiektów  usługowych, drobnej wytwórczości, 
magazynowo-składowych lub warsztatów remontowych, z niezbędnymi 
do ich funkcjonowania: budynkami i pomieszczeniami, w szczególności 
technicznymi, biurowymi i socjalnymi, garaŜami, a takŜe dojściami, 
dojazdami, miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną oraz 
zielenią, tereny komunikacji. Dopuszcza się lokalizację usług handlu, 
obiektów gastronomicznych, oraz usług zamieszkania zbiorowego z 
wyłączeniem lokalizowania usług  oświaty, ochrony zdrowia i innych 
podobnych, dla których zostały ustalone dopuszczalne standardy 
środowiska inne niŜ dla zabudowy usługowej. 

UKS Teren usług obsługi komunikacji – miejsce obsługi podróŜnych - w tym  
teren usług  gastronomicznych, zamieszkania zbiorowego typu, hotele, 
motele, pensjonaty, stacje paliw, parkingi, budynki  do obsługi 
pasaŜerów (umywalnie, sanitariaty), zieleń , usługi handlu z  
niezbędnymi do ich funkcjonowania: budynkami i pomieszczeniami, w 
szczególności technicznymi, biurowymi i socjalnymi, garaŜami, a takŜe 
dojściami, dojazdami,  infrastrukturą techniczną oraz zielenią. 
Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej architektury, 
komunikacji, szpalerów zieleni izolacyjnej. 

MN/U Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wolnostojącej) z 
dopuszczeniem usług nieuciąŜliwych z moŜliwością budowy budynków 
gospodarczych i garaŜy na samochody osobowe oraz infrastruktury 
technicznej i komunikacji. Warunki dopuszczenia usług nieuciąŜliwych 
to max. powierzchnia usług nadziałce 250m². 
Dopuszcza się  usługi uŜyteczności publicznej (np. poczta, biura, sklepy).  

R Tereny rolne z moŜliwością lokalizowania budynków gospodarczych, 
składowych i inwentarskich niezbędnych do produkcji rolnej, urządzenia 
komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb 
działki lub potrzeb lokalnych, zieleń urządzona, obiekty małej 
architektury. 
Dopuszcza się lokalizację tylko i wyłącznie zabudowy zagrodowej na 
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działkach o pow. powyŜej 1,0ha zgodnie z parametrami i wskaźnikami 
określonymi w § 39 pkt 2. 

RM Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych. Uzupełniająco  
budynki gospodarcze, składowe i inwentarskie niezbędne do produkcji 
rolnej, w przypadku hodowli – max. wielkość nie wymagająca 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania na 
środowisko, urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i 
ochrony środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, zieleń 
urządzona, obiekty małej architektury. 
Dopuszcza się  zabudowę agroturystyczną. 

KDGP Tereny komunikacji, poszerzenie istniejącej drogi publicznej  kategorii 
krajowej – dostosowanie do parametrów drogi klasy głównej 
przyspieszonej. 

KDL Teren komunikacji – Tereny komunikacji, istniejąca drogi publiczne  
kategorii gminnej klasy lokalnej. 

KDD Tereny komunikacji – tereny dróg publicznych, kategorii gminnej, klasy 
dojazdowej. 

 
Ustalenia Planu z zakresu ochrony środowiska i krajobrazu 

 
W zakresie ochrony środowiska miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala: 
- z racji połoŜenia w Bolimowsko-Radziejowickim Obszarze Chronionego Krajobrazu Plan 
ustala, Ŝe wszelkie  działania inwestycyjne i sposób zagospodarowania  w/w terenu muszą 
być zgodne z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie Bolimowsko –  Radziejowickiego 
z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu (Rozporządzenie Nr 21 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie Bolimowsko – 
Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. 
Woj. Maz. Z 2006r. Nr 178, poz. 6936) oraz Rozporządzenie Nr 61 Wojewody Mazowieckiego 
z dnia 24 października 2008r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Bolimowsko – 
Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. 
Woj. Maz. Z 2008r. Nr 194, poz. 7022)), 
- zakaz lokalizacji zakaz realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu art. 59 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) poza 
inwestycjami celu publicznego tj. infrastruktura i komunikacja 

- zakaz prowadzenia działalności powodującej przekroczenie standardów jakości 
środowiska; 

- nakaz realizacji niezbędnych elementów infrastruktury technicznej lub urządzeń ochrony 
środowiska zapewniających ochronę gleb, wód powierzchniowych i podziemnych oraz 
powietrza, w terminie wyprzedzającym bądź równoczesnym do realizacji inwestycji i 
urządzeń; 
- w zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych – wszelkie prace melioracyjne 
oraz prace związane z przekształceniem układu hydrogeograficznego, mogące naruszyć 
spływ powierzchniowy wody i stosunki wodne, wymagają uzgodnienia na warunkach 
zgodnych z przepisami Prawa Wodnego; nakaz zachowania istniejących rowów 
melioracyjnych z moŜliwością ich przebudowy w celu dostosowania do nowego układu 
funkcjonalno – komunikacyjnego; zakaz zanieczyszczenia i degradacji istniejących rowów 
melioracyjnych; nakaz zachowania pasa co najmniej 5,0m wzdłuŜ cieków wodnych, wolnego 
od zabudowy kubaturowej oraz pasa co najmniej 1,5m wolnego od ogrodzeń dla 
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zapewnienia moŜliwości eksploatacji i konserwacji cieku sprzętem mechanicznym oraz 
swobodnego ruchu pieszych.  

- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego – zaleca się wykorzystanie jako czynników 
grzewczych m.in. gazu, energii elektrycznej, energii słonecznej, oleju niskosiarkowego oraz 
innych ekologicznie czystych odnawialnych źródeł energii; prowadzenie działalności 
powodującej wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz 
wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie moŜe powodować obniŜenia standardów jakości 
środowiska poza granicami terenu, do którego właściciel posiada tytuł prawny oraz nie 
moŜe przekraczać na tej granicy norm dopuszczalnych dla terenów sąsiednich. 

- w zakresie ochrony i wzbogacania lokalnych wartości środowiskowych, przyrodniczych i 
krajobrazowych – zachowanie wartościowego drzewostanu; wprowadzenie nasadzeń zieleni 
towarzyszącej, w terenach mieszkaniowo – usługowych zieleń naleŜy lokalizować 
szczególnie wokół budynków, placów manewrowych itp. otoczenie terenów 
komunikacyjnych naleŜy obsadzić zielenią niską i/lub wysoką w sposób nie pogarszający 
warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego;  

Ponadto, teren połoŜony jest w  Bolimowsko – Radziejowickim z doliną środkowej Rawki 
Obszarze Chronionego Krajobrazu, wszelkie działania inwestycyjne i sposób 
zagospodarowania w/w terenu muszą być zgodne z  obowiązującym  rozporządzeniem 
(Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie 
Bolimowsko – Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2006r. Nr 178, poz. 6936) oraz Rozporządzenie Nr 61 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2008r. zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie Bolimowsko – Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2008r. Nr 194, poz.  7022)), na podstawie którego ustala się 
m.in. zakaz: 

a) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli 
nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń, gdzie przez likwidację zadrzewień rozumie się 
wycięcie bez dokonania nasadzeń zastępczych, 

b) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli zmiany te nie słuŜą ochronie przyrody 
lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, 

c) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych. 

- w zakresie ochrony przed hałasem – tereny zabudowy MN/U w zakresie dopuszczalnych 
poziomów hałasu naleŜy traktować jako tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo - 
usługowe, w rozumieniu przepisów Prawa Ochrony Środowiska; ochrona przed hałasem 
powinna polegać na stosowaniu właściwych rozwiązań technicznych zapewniających 
właściwe warunki akustyczne w budynkach i na działkach sąsiednich, które zagwarantują 
spełnienie norm zgodnie z POŚ i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;  

- w zakresie gospodarki odpadami – postępowanie z odpadami w sposób zgodny z 
zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska oraz lokalnymi 
przepisami i programami dotyczącymi gospodarki odpadami; system magazynowania 
odpadów w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska w miejscu ich powstania z 
zapewnieniem pojemników na surowce wtórne; 
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W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego oraz kształtowania ładu przestrzennego 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala: 
- zasady struktury funkcjonalno – przestrzennej; 
- zasady ustalania połoŜenia linii rozgraniczających; 
- zasady ustalania linii zabudowy; 
- zasady kształtowania zabudowy, w tym kolorystykę dachów w odcieniu brązu, czerwieni i 
czerni oraz kolorystykę elewacji w kolorach pastelowych; 

- dla terenów zabudowy określono parametry i wskaźniki m.in. maksymalną powierzchnię 
zabudowy, minimalną powierzchnię biologicznie czynną oraz wysokość zabudowy; 

- zasady sytuowania ogrodzeń, w tym zakaz lokalizowania ogrodzeń betonowych z 
elementów prefabrykowanych od strony dróg. 

 
 

Przewidywane skutki realizacji ustaleń Planu na środowisko 
Spośród ustaleń Planu, istotne z uwagi na ochronę środowiska są zamierzenia planistyczne 
obejmujące realizację:  
− zabudowy produkcyjno – usługowej P/U oraz usług obsługi komunikacji UKS, 
− zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług na terenie oznaczonym 

na rysunku Planu symbolem MN/U 
− dróg publicznych na terenach  oznaczonych na rysunku Panu symbolami KDGP, KDL, 

KDD 
− pozostawienia w dotychczasowym uŜytkowaniu terenów rolnych oraz terenów 

istniejącej zabudowy zagrodowej. 
Projekt Planu nie zawiera ustaleń dopuszczających realizację duŜych inwestycji o skali 
regionalnej ani inwestycji wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, mogących potencjalnie znacząco lub zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko poza inwestycjami dotyczącymi modernizacji terenów 
komunikacji oraz rozwoju infrastruktury. 

 
 
Etap inwestycyjny 
Z uwagi na specyfikę proponowanych ustaleń planistycznych w procesie realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych tj. w okresie prowadzenia prac budowlanych, w tym 
remontowych i modernizacyjnych naleŜy liczyć się: 
− z naruszeniem przypowierzchniowej warstwy gruntowej, spowodowanym 

makroniwelacją terenu, robotami fundamentowymi, zakładaniem sieci infrastruktury 
podziemnej, częściowym demontaŜem istniejącego uzbrojenia terenu, 

− z okresowym wzrostem hałasu, związanym z prowadzonymi pracami budowlanymi 
(w tym modernizacyjnymi) oraz pochodzącym od środków transportu obsługujących 
budowy, 

− z okresowym wzrostem zawartości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w powietrzu, 
− z okresowym wzrostem natęŜenia ruchu pojazdów samochodowych na przyległych 

ulicach (obsługa budowy), 
− z wytwarzaniem odpadów, głównie innych niŜ niebezpieczne. 
Biorąc pod uwagę charakter i skalę przedsięwzięć inwestycyjnych podkreśla się, 
iŜ niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym na etapie ich realizacji 
będą krótkotrwałe i okresowe, ograniczone w zasadzie do terenu inwestycji a ich natęŜenie 
umiarkowane. 
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Kompleksowa ocena skutków realizacji projektowanego Planu na poszczególne elementy 
środowiska i formy ochrony przyrody. 
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmujący fragment miejscowości Nosy Poniatki zakłada, Ŝe wiodącym przeznaczeniem 
obszaru będą tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. 
Istniejące zabudowania w ramach siedlisk rolnych Plan pozostawia w dotychczasowym 
uŜytkowaniu wprowadzając na ww. terenach  zabudowę zagrodową. Natomiast tereny w 
bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej, z racji jej uciąŜliwości  przeznacza pod zabudowę 
produkcyjno – usługową oraz usługi obsługi komunikacji. 
Pozostały teren podlega zgodnie z rzeczywistym stanem uŜytkowania i zagospodarowania, 
przeznaczeniu pod funkcje rolnicze. Plan wyznacza równieŜ siatkę dróg publicznych 
istniejących i projektowanych. Analizując stan obecnego zagospodarowania dla fragmentu 
miejscowości Nosy Poniatki, istotne zmiany przeznaczenia terenów w związku z realizacją 
Planu nastąpią tak naprawdę w większej części obszaru. Obecne tereny rolne Plan 
przekształca w tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, a wzdłuŜ drogi 
krajowej czyste funkcje usługowe z moŜliwością produkcji na cele rolnictwa. Wprowadzana 
Planem nowa zabudowa głównie związana jest z wyznaczeniem obszarów o znaczeniu 
mieszkaniowym jako odpowiedź na dzisiejszy popyt terenów budowlanych, wnioski 
mieszkańców, potrzebę stymulowania rozwoju mieszkalno – gospodarczego, 
odzwierciedlając tym samym rozwój przestrzenny gminy przyjęty w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.   

W wyniku realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
opracowania głównie rolnicza funkcja obszaru ulegnie przekształceniu powodującym 
zmiany w środowisku przyrodniczym. Wielkość, natęŜenie oraz charakter oddziaływań 
proponowanych zmian na środowisko będą inne dla kaŜdego z poszczególnych jego 
komponentów. Prognozowanie ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska (w 
wyniku realizacji omawianych funkcji) moŜe dotyczyć: 

 

Oddziaływania inwestycji na ukształtowanie powierzchni terenu 

Wynikające z projektu Planu zmiany ukształtowania terenu będą miały dwojaki charakter: 
czasowy i trwały. Zasadniczo Plan generuje zmiany czasowe związane z realizacją 
infrastruktury technicznej oraz zabudowy. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
technicznej, z którą wiąŜe się bezpośrednio prowadzenie głębokich wykopów, dotyczyć 
będzie obszarów juŜ zantropogenizowanych, znajdujących w liniach rozgraniczających dróg.  
Odnośnie zabudowy Plan zakłada wprowadzenie nowych obszarów zabudowy. Na tych 
terenach mogą wystąpić trwałe zmiany związane ze zmianą niwelety terenu oraz okresowe 
lub trwałe nasypy i wykopy powstałe w trakcie budowy. Opisane przekształcenia będą 
dotyczyć głównie strefy przypowierzchniowej. Grunty z wykopów (m.in. fundamentowych) 
będą częściowo wywoŜone, a częściowo posłuŜą do formowania nasypów w miejscu ich 
powstawania. Spowodować to moŜe niewielkie podniesienie powierzchni terenu. Zmiany, 
które ewentualnie zajdą w ukształtowaniu powierzchni, nie będą miały jednak znaczenia dla 
warunków przyrodniczych i krajobrazowych. 
W zakresie środowiska gruntowo – wodnego moŜe nastąpić zanieczyszczenie gleb i wód na 
skutek ewentualnie nieprawidłowo utylizowanych ścieków socjalno – bytowych i odpadów. 
Tereny przewidziane do zagospodarowania, tak jak to się dzieje w tej chwili, będą 
funkcjonować (do czasu realizacji systemów zbiorczych kanalizacji sanitarnej) w oparciu o 
indywidualne systemy odprowadzania i gromadzenia ścieków – zbiorniki bezodpływowe z 
wywozem na istniejącą poza granicami Planu, w części północnej gminy Mszczonów, 
oczyszczalnię ścieków. Niezbędne jest aby urządzenia te były szczelne. Ponadto dzięki 
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zapisom w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zanieczyszczenie 
środowiska gruntowo – wodnego moŜe zostać ograniczone, mimo wprowadzenia zabudowy 
na większości obszaru. Pozytywnym aspektem realizacji będzie docelowe zakładanie 
kanalizacji sanitarnej, co wywrze w skali lokalnej pozytywny wpływ na stan środowiska, 
szczególnie jakość wód gruntowych. 
 

Oddziaływania inwestycji gleby 
W wyniku realizacji Planu z produkcji rolnej zostaną wyłączone grunty klas o średniej 
i słabej przydatności dla rolnictwa. W skali gminy jakość znajdujących się na terenie Planu 
gleb jest średnia. Zgodnie z załoŜeniami Studium właśnie te tereny o niskiej przydatności dla 
rolnictwa mają słuŜyć m.in. rozwojowi budownictwa mieszkaniowego i usługowego 
umoŜliwiając w ten sposób rozwój sektorów pozarolniczych na terenie gminy. 
Na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. (Dz. U. Nr 
121 poz. 1266 z 2004r. z późniejszymi zmianami) gleby klasy IV podobnie jak gleby klasy V i 
VI nie wymagają zgody na zmianę przeznaczenia gruntów z terenów rolnych na cele 
nierolnicze. W granicach Planu planowana jest zmiana przeznaczenia powierzchni gruntów 
rolnych na cele nierolnicze o łącznej powierzchni ok. 16 ha (cele zabudowy mieszkaniowej, 
mieszkaniowo-usługowej oraz drogi).  
Potencjalnym zagroŜeniem dla gleb jest ewentualne, niewłaściwe gromadzenie odpadów 
stałych w obrębie działki (do czasu wywiezienia ich na wysypisko). Plan jednak w swoich 
zapisach ustala zasady gospodarki odpadami oraz obowiązek segregacji odpadów i 
wyznaczenia miejsc na terenie działki do czasowego gromadzenia odpadów stałych w 
sposób nie zagraŜający zanieczyszczeniem: powietrza, wód i gruntu poprzez pylenie, emisje 
gazów i odcieki. Ustalenia Planu zobowiązują równieŜ wytwarzającego odpady do 
stosowania sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, pozwalających 
na utrzymanie ich ilości na najniŜszym poziomie, ograniczając równocześnie negatywne 
oddziaływanie na środowisko.  
 

Kopaliny 

Na omawianym terenie nie występują udokumentowane złoŜa kopalin, dlatego ustalenia 
projektu Planu nie mają na nie wpływu. 
 

 

Oddziaływania inwestycji na układ hydrologiczny. 

Ustalenia Planu nie ingerują bezpośrednio w układ hydrologiczny w obszarze opracowania i 
jego otoczenia.  
Na wody podziemne nie przewiduje się takiego wpływu ustaleń Planu, który mógłby w 
efekcie oddziaływać negatywnie na środowisko.  
Czynnikiem wpływającym na bilans wód przypowierzchniowych będzie ograniczenie 
powierzchni biologicznie czynnej, a przez to terenu spływu wód opadowych i roztopowych. 
Dotyczy to szczególnie terenów komunikacji, gdzie dominować będzie powierzchnia 
pokryta materiałami nieprzepuszczalnymi. Stabilizująco na poziom wód gruntowych 
powinny jednak wpływać pozostawione znaczne tereny biologicznie czynne tj. tereny rolne. 
Korzystny jest równieŜ zapis wprowadzający konieczność zachowania na terenach MN/U 
dość znacznego ustalonego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej.  
 
Oddziaływania inwestycji na klimat i powietrze 
Planowane zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu Planu nie spowodują 
zasadniczych przekształceń w jego warunkach mezoklimatycznych. Wraz ze wzrostem ilości 
terenów o sztucznym podłoŜu moŜe nastąpić zakłócenie równowagi termiczno-
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wilgotnościowej i radiacyjnej na tych terenach - dotyczyć to będzie głównie duŜych 
powierzchni dachów. Na terenach zabudowy mieszkaniowej pozostawienie terenów 
biologicznie czynnych zapobiegnie występowaniu obszarów przegrzewania w okresie 
letnim. Nowe obszary zabudowy będą zasilane powietrzem napływającym z terenów 
rolnych, otwartych połoŜonych na zachód od terenu Planu. W wyniku realizacji ustaleń 
Planu na terenach obecnie otwartych, a planowanych do zabudowy zostanie ograniczona 
prędkość wiatru. 
Głównym emitorem zanieczyszczeń do środowiska będą zanieczyszczenia pochodzące z 
indywidualnych źródeł. Celem uniknięcia tego rodzaju zanieczyszczeń jest zalecenie 
proekologicznych nośników energii cieplnej. Planowana realizacja zabudowy mieszkaniowej 
a jednocześnie budowa siatki dróg dojazdowych spowoduje nasilenie ruchu pojazdów na 
tych drogach i zwiększenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych. Głównym 
jednak źródłem zanieczyszczeń komunikacyjnych jest droga krajowa nr 50, pozostająca poza 
granicami Planu. 
 
Oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny  

Na badanym obszarze głównym źródłem uciąŜliwości hałasowych, jest przebiegająca w 
bezpośrednim sąsiedztwie droga krajowa nr 50 relacji Sochaczew - Grójec. Charakteryzuje 
się ona bardzo duŜym natęŜeniem ruchu drogowego, z duŜym udziałem pojazdów cięŜkich, 
w tym TIR. Generowane przez istniejącą drogę krajową uciąŜliwości akustyczne mają szansę 
na minimalizację po przeprowadzeniu w przyszłości modernizacji tejŜe drogi krajowej, w 
tym budowie wzdłuŜ ww. drogi ekranów akustycznych. Plan wyznacza w bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi krajowej przede wszytki tereny o funkcji produkcyjnej i usługowej nie 
podlegające ochronie akustycznej. Plan odnosi się do uciąŜliwości akustycznych związanych 
z moŜliwością zaistnienia nowych funkcji ustalając m.in.: w zakresie ochrony przed hałasem 
traktowanie terenów zabudowy MN/U w zakresie dopuszczalnych poziomów jako terenów 
przeznaczonych na cele mieszkaniowo – usługowe, w rozumieniu przepisów Prawa 
Ochrony Środowiska. Taki zapis powinien chronić klimat akustyczny tego terenu, a 
wynikająca z działalności obiektów usługowych uciąŜliwość akustyczna winna zamykać się 
w graniach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Ochrona przed hałasem 
powinna polegać na stosowaniu właściwych rozwiązań technicznych zapewniających 
właściwe warunki akustyczne w budynkach sąsiednich i na działkach sąsiednich, które 
zagwarantują spełnienie norm zgodnie z POŚ i Rozporządzeniem Ministra Środowiska.  
Dodatkowym źródłem hałasu i wibracji moŜe być wzmoŜony ruch samochodowy 
odbywający się w granicach Planu, a związany z wprowadzeniem nowej oraz intensyfikacji 
juŜ istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 

 
Oddziaływania inwestycji na środowisko biotyczne 

W  Planie ustala się zmianę znacznej części obecnych rolniczo wykorzystywanych terenów 
na rzecz terenów utwardzonych, zabudowanych. Plan adaptuje istniejące tereny zabudowy 
zagrodowej, zachowana więc zostanie równieŜ ukształtowana na tych terenach zieleń 
ogrodów przydomowych. W dotychczasowym uŜytkowaniu pozostaną równieŜ grunty 
rolne poza pasmem zabudowy wyznaczonym wzdłuŜ ul. Głównej o szerokości ok. 60m. Nie 
przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu projektowanych zmian na faunę i florę. 
NaleŜy przypuszczać, Ŝe zwiększy się ilość roślinności krzewiastej w związku z tworzeniem 
ogrodów przydomowych. Jednocześnie zwiększy się ilość roślinności obcej. Plan proponuje 
wprowadzenie nasadzeń zieleni o charakterze ozdobnym przy zabudowie mieszkaniowej. 
W terenach komunikacyjnych zaleca się miejsca nie przeznaczone do ruchu kołowego i  
pieszego obsadzić zielenią niską i wysoką, pod warunkiem niepogarszania warunków 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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W planie miejscowym zakłada się realizację zabudowy na duŜej części obszaru, lecz z 
określoną intensywnością. Dla poszczególnych terenów określono standardy 
zagospodarowania w postaci wskaźników pozwalających ocenić środowiskowe skutki 
zagospodarowania m.in. wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 
(najmniejszej nieprzekraczalnej wartości procentowej w stosunku powierzchni biologicznie 
czynnej na terenie działki inwestycyjnej (terenu) do całkowitej powierzchni działki 
inwestycyjnej (terenu)).  

Z wprowadzeniem nowych obszarów zabudowy związany będzie wzrost ilości gatunków 
synantropijnych. NaleŜy spodziewać się zmniejszenia ilości gatunków segetalnych na rzecz 
gatunków obcych dla tego siedliska, w tym roślin ozdobnych. Ze względu na występowania 
w graniach Planu formy ochrony przyrody jaką jest obszar chronionego krajobraz mający na 
względzie m.in. zachowanie róŜnorodności biologicznej gatunków rodzimych zaleca się w 
granicach Planu wprowadzenie ustalenia dotyczącego kształtowania zieleni o doborze 
gatunków rodzimych i typowych dla siedlisk. 
 

Krajobraz, środowisko kulturowe, zabytki i dobra materialne 

W wyniku realizacji Planu na terenie otwartych – rolniczych pojawi się nowa jakościowo 
forma uŜytkowania terenu – zabudowa. Aby zmniejszyć negatywne oddziaływanie 
planowanej zabudowy na krajobraz wprowadzono szereg ustaleń określających parametry i 
wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenów pozwalające stwierdzić, iŜ na terenie 
objętym Planem nie powstaną obiekty wpływające dysharmonijnie na krajobraz. 
Wprowadzono następujące parametry i wskaźniki zabudowy: 

− maksymalna wysokość budynków; 
− geometria i kolorystyka dachów; 
− kolorystyka elewacji. 

Jako bardzo istotny zapis dla kształtowania wysokiej jakości przestrzeni publicznych naleŜy 
uznać zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykatów betonowych od dróg. TakŜe 
wprowadzenie minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej (zieleń urządzona 
na niezabudowanej powierzchni działki) będzie wpływać harmonizująco na krajobraz. 
Ponadto, w Planie nie zakłada się wprowadzania dominant mogących obniŜyć jakość 
przestrzeni. 
 
 
Obszary chronione, w tym ocena oddziaływania projektu Planu na cele i przedmiot ochrony 
obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów. 

Obszar Planu połoŜony jest w granicach Bolimowsko – Radziejowickiego z doliną środkowej 
Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu. Występujące w tej części opracowania formy 
zagospodarowania nie stanowią co prawda głównych celów ochrony ww. obszaru, ale 
wyróŜniające się w krajobrazie sady, pełnią funkcje krajobrazowe. Plan swymi ustaleniami 
przeznacza znaczną część obszaru pod zabudowę, glównie zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. Aby zachować obecny charakter terenu jedna trzecia obszaru Planu 
pozostawiona została w dotychczasowym rolniczym uŜytkowaniu. Ustalenia ogólne Planu 
dotyczące zasad ochrony środowiska jak równieŜ ładu przestrzennego niwelują moŜliwe 
negatywne oddziaływania na obszar chronionego krajobrazu. Przekształcenia środowiska 
przyrodniczego ograniczają się przede wszystkim do obszaru objętego Planem i nie 
wpływają negatywnie na tereny przyległe. Co prawda Plan dopuszcza zabudowę 
produkcyjno – usługową, ale zlokalizowana jest ona wzdłuŜ drogi krajowej stanowiącej 
główne źródło uciąŜliwości zarówno akustycznych jak i emisji zanieczyszczeń do powietrza 
w granicach Planu. W związku z brakiem negatywnych oddziaływań na środowisko, 
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mogących być rezultatem realizacji projektu Planu, na cele i przedmiot ochrony Bolimowsko 
– Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu nie 
przedstawia się rozwiązań łagodzących mających na celu ochronę ww. obszarów poza 
zaleceniem wprowadzenia w ustalenia Planu zapisów odnośnie stosowania nasadzeń zieleni 
gatunków rodzimych i właściwych dla siedlisk. 
 
---------------------------- 
Przewidywany charakter i niewielki rozmiar zamierzeń inwestycyjnych, a takŜe ustalenia 
ogólne Planu dotyczące zasad ochrony środowiska, w tym ustalenia dotyczące kształtowania 
zieleni wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych, pełniącej takŜe funkcje izolacyjne, w połączeniu z 
wymogiem, Ŝe oddziaływanie przedsięwzięć realizowanych na poszczególnych terenach nie 
moŜe przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych oraz z 
ustaleniami z zakresu zaopatrzenia w wodę, ciepło i gaz oraz odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych oraz ścieków komunalnych do  kanalizacji sanitarnej, na 
warunkach uzgodnionych z gestorami poszczególnych sieci powodują, iŜ powyŜsze 
zamierzenia wraz z konsekwencjami inwestycyjnymi nie będą powodowały 
ponadnormatywnego korzystania ze środowiska.  
Podsumowując analizę i ocenę oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Nosy Pontiaki, uznaje 
się, iŜ   w   świetle przedstawionych materiałów i obowiązujących uregulowań prawnych 
nie przewiduje się negatywnych zmian w środowisku przyrodniczym. 
  

  

9. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO REALIZACJI MPZP  

 

W związku z brakiem negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 
realizacji projektu Planu, na cele i przedmiot ochrony Bolimowsko – Radziejowickiego z 
doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu, w niniejszym opracowaniu nie 
przedstawia się rozwiązań łagodzących mających na celu ochronę obszarów. Zastosowane w 
Planie rozwiązania nie wywołują potencjalnie negatywnego oddziaływania na cele i 
przedmiot ochrony występującego obszaru chronionego krajobrazu, a środki łagodzące 
wymagane ustaleniami Planu niwelują dodatkowo powstanie takiego zagroŜenia. Z tego 
względu nie proponuje się równieŜ rozwiązań alternatywnych. Z tego równieŜ względu nie 
proponuje się działań kompensacyjnych.  
 
 
 

III. PODSUMOWANIE 
 
1. Zgodnie z Projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragment 

miejscowości Nosy Poniatki w gminie Mszczonów stanowiący głównie grunty rolne, 
obejmujący obszar o łącznej powierzchni wynoszącej 3344,,1188ha, przeznaczono pod: 
� Zabudowę usługową i produkcyjną związaną z przetwórstwem rolno-spoŜywczym, 

tereny usług, handlu, tereny magazynów i składów P/U, 
� Usługi obsługi komunikacji UKS, 
� zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług MN/U, 
� tereny zabudowy zagrodowej RM, 
� tereny rolnicze R, 
� drogi publiczne KDGP, KDL, KDD. 
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stosownie do zapotrzebowania społecznego. Realizacja powyŜszego wiąŜe się z 
przeznaczeniem na cele nierolnicze ok. 16 ha.  

2. Szczegółowa analiza ustaleń Projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miejscowości Nosy Pontiaki wskazuje na zgodność z 
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mszczonów. 

3. Projekt Planu nie zawiera ustaleń dopuszczających realizację inwestycji mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 59 ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 
2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) 

4. Na podstawie przedstawionych analiz stwierdza się, iŜ ustalenia projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Nosy Poniatki, a w 
konsekwencji przewidywana na ich podstawie realizacja zabudowy mieszkaniowej i 
działalność inwestycyjna nie powinny skutkować znaczącymi, ponadnormatywnymi 
oddziaływaniami na środowisko. 

5. NaleŜy podkreślić, iŜ przekształcenia środowiska przyrodniczego ograniczają się przede 
wszystkim do obszaru objętego Planem i nie wpływają negatywnie na tereny przyległe, 
w tym oddalony o 15km obszar Natury 2000 „Dąbrowa Radziejowska”. Jak równieŜ nie 
wpływają negatywnie na Bolimowsko – Radziejowicki z doliną środkowej Rawki Obszar 
Chronionego Krajobrazu, który obejmuje obszar Planu. 

6. Przy realizacji projektu Planu naleŜy bezwzględnie przestrzegać jego ustaleń, w tym 
w   szczególności mających na celu ochronę środowiska, przyrody i krajobrazu. PoniewaŜ 
zastosowane w Planie rozwiązania, w tym środki łagodzące, nie wywołują lub niwelują 
istotne negatywne zagroŜenie dla środowiska przyrodniczego z tego względu nie 
proponuje się rozwiązań alternatywnych oraz działań kompensacyjnych.  

7. W związku z załoŜeniami Prognozy, Ŝe przewidywane zagroŜenia dla środowiska i 
zdrowia ludzi wynikające z realizacji Planu nie spowodują konieczności podejmowania 
działań alternatywnych bądź działań kompensacyjnych uznano, iŜ badanie stanu 
środowiska prowadzone w ramach obowiązujących unormowań prawnych (omówione 
w  rozdziale 3) jest wystarczające i dlatego nie zaproponowano prowadzenia 
dodatkowego szczegółowego monitoringu. 

8. Nie przewiduje się transgranicznych oddziaływań zamierzeń inwestycyjnych na 
środowisko. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


