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Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk sporządzonej zgodnie
z uchwałą Nr LVIII/379/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk.
Zgodnie z powyższą uchwałą zmiana studium ma obejmować teren obejmujący trzy miejscowości –
Florentynów, Bechcice i Kolonię Bechcice. Zmiana dotyczy Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk, przyjętego uchwałą Nr XXXIII/241/2005 Rady Gminy
Lutomiersk z dnia 21 czerwca 2005 r., zmienionego uchwałą Nr XI/59/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 lipca
2015 r.
Rysunek 1 Położenie obszaru objętego zmianą studium na tle gminy
źródło: Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Lutomiersk, Budplan 2018.

1.1

Podstawa formalno-prawna opracowania

Obowiązek sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko wynika z art. 46 oraz art. 51 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Prognoza w myśl wyżej przywołanego
art. 46 stanowi element strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt dokumentu:
1. Uzgadnia z właściwymi organami zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko;
2. Poddaje projekt wraz z prognozą opiniowaniu przez właściwe organy;
3. Zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko;
4. Bierze pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie organów oraz
rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
Projekt dokumentu nie może zostać przyjęty (o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), jeżeli ze strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko wynika, że może on znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000.
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Cel, zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie

Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko ustaleń zmiany studium,
określenie rozwiązań eliminujących, ograniczających lub kompensujących negatywne oddziaływania na
środowisko oraz w miarę potrzeb przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych
w projektowanym dokumencie.
Zakres merytoryczny prognozy jest zgodny z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko. Prognoza uwzględnia ustalenia Zamawiającego, który uzgodnił zakres i stopień
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Łodzi w piśmie z dnia 16 lipca 2018 r. (znak pisma: WOOŚ.411.232.2018.MGw.2) oraz
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pabianicach w piśmie z dnia 9 lipca 2018 r. (znak
pisma: PPIS-Pb-ZNS-471/32/18).
Prognoza przedstawia wyniki analiz i ocen w formie opisowej.
W prognozie ocenia się stan i funkcjonowanie środowiska, odporność na degradację i zdolność do
regeneracji wynikające z uwarunkowań określonych w opracowaniu ekofizjograficznym oraz tendencje do
zmian przy braku realizacji ustaleń projektowanej zmiany studium. Rozpatrywane są także skutki realizacji
ustaleń zmiany studium. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenów jest rozpatrywane pod kątem
zgodności z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym, z przepisami prawa
dotyczącymi ochrony środowiska, skuteczności ochrony bioróżnorodności i właściwych proporcji pomiędzy
terenami o różnych formach użytkowania. Ocenia się również określone w projekcie studium warunki
zagospodarowania przestrzennego, wynikające z potrzeb ochrony środowiska, prawidłowości gospodarowania
zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych. Uwzględniane są ponadto zagrożenia dla
środowiska i wpływ na zdrowie ludzi, skutki dla istniejących form ochrony przyrody i innych obszarów
chronionych i zakres zmian w krajobrazie, oraz możliwość rozwiązań eliminujących lub ograniczających
negatywne oddziaływanie na środowisko. W prognozie zawarte są, jeżeli zachodzi taka potrzeba, również
propozycje innych rozwiązań w projekcie studium, sprzyjających ochronie środowiska.
Prognoza wykonana jest zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko:













zawiera informacje o zawartościach, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami;
zawiera informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy;
zawiera propozycje dotyczące przewidywanych metod analiz skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania;
zawiera informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko oraz
streszczenie w języku niespecjalistycznym;
określa, analizuje i ocenia istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu
w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu;
określa, analizuje, ocenia stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem na środowisko;
określa, analizuje i ocenia istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych;
określa, analizuje i ocenia istniejące problemy ochrony środowiska ustanowione na szczeblu
międzynarodowym albo krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu
oraz sposoby, w jakich te cele ochrony środowiska zostały uwzględnione podczas
opracowywania dokumentu;
określa, analizuje i ocenia przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na środowisko;
przedstawia rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
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przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji
projektowanego dokumentu;
przedstawia rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym
dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej
do tego wyboru.

Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi
dokumentami
Zawartość i cele dokumentu

Obszar objęty zmianą studium obejmuje tereny trzech miejscowości położonych na obszarze gminy
Lutomiersk. Gmina Lutomiersk jest gminą wiejską, położoną w województwie łódzkim, w północnej części
powiatu pabianickiego. Najbliższym większym ośrodkiem miejskim jest Łódź, położona 25 km na wschód od
Lutomierska. Zmiana studium dotyczy trzech miejscowości położonych we wschodniej części gminy –
Florentynów, Bechcice i Kolonia Bechcice. Obszar opracowania obejmuje tereny użytkowane rolniczo,
zabudowę jednorodzinną i letniskową, zabudowę zagrodową oraz tereny leśne o łącznej powierzchni
ok. 9,3 km2.
Rysunek 2 Obszar objęty zmianą studium na tle ortofotomapy
źródło: opracowanie własne, geoportal.

Konieczność sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Lutomiersk wynika z uchwały Nr LVIII/379/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 czerwca
2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Lutomiersk. Biorąc pod uwagę zainteresowanie inwestycyjne, istniejący ruch budowlany
oraz złożone wnioski w rejonie wschodniej części gminy, uznano za konieczność zmianę studium dla ww.
miejscowości. Potrzeba tej zmiany wynika także z zapisów Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
gminy Lutomiersk, przyjętej uchwałą Nr XLVII/328/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 lutego 2014 r.,
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zawierającej ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Rysunek 3 Wyrys z projektu studium z oznaczeniem nowych terenów budowlanych (czerwona obwódka)

W związku z powyższym w projekcie dokumentu wprowadzono następujące zmiany w odniesieniu do
obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:


zrezygnowano z wyznaczenia terenów zabudowy letniskowej we wschodniej części obszaru
objętego studium (główniej we Florentynowie) – tereny wskazane jako UTL (zabudowa
letniskowa) w obowiązującym studium wskazano w projekcie zmiany jako tereny zabudowy
2M (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, rekreacyjna i usługowa); wynika to
z uwzględnienia występującej już na tych terenach mieszanej zabudowy oraz wniosków
złożonych do zmiany studium;



wprowadzono nowe tereny inwestycyjne (2M – teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zagrodowej, rekreacyjnej i usługowej); lokalizacja nowych terenów
inwestycyjnych wynika z uwzględnienia nie tylko wniosków, ale również istniejącej już
zabudowy oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy;



wskazano teren produkcyjno-usługowy 2PU, obejmujący istniejący zakład produkcyjny;



wskazano teren usług publicznych 2Up, obejmujący istniejący budynek remizy strażackiej;



wskazano przebieg istniejących
transformatorowych;



wprowadzono zapisy dotyczące ograniczeń w zagospodarowaniu przestrzennym
w sąsiedztwie istniejących elektrowni wiatrowych oraz lotniska Łódź-Lublinek;



zaktualizowano zapisy studium dotyczące zabytków archeologicznych;



wprowadzono zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko, za wyjątkiem infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

linii

elektroenergetycznych
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Powiązania z innymi dokumentami
Studium stanowi dokument o znaczeniu lokalnym, jednak przy jego sporządzaniu uwzględniono cele
ochrony środowiska ustanowione na wyższych szczeblach dotyczące głównie dokumentów takich jak:
I.

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 – wizja Polski w 2030 r. opiera się na
pięciu pożądanych cechach przestrzeni: konkurencyjności i innowacyjności, spójności wewnętrznej,
bogactwie i różnorodności biologicznej, bezpieczeństwie oraz ładzie przestrzennym.
W KPZK zwraca się uwagę na ochronę zastanych walorów przyrodniczych i umiejętne wykorzystanie
funkcji ekosystemów. Planowanie przestrzenne, uwzględniając wzajemne relacje komponentów
środowiska, oddziałuje na procesy zarządzania zasobami przyrody ożywionej i krajobrazu, czym
przyczynia się do zmniejszenia izolacji siedlisk oraz stabilizacji ekosystemów. Stymulowana jest
innowacyjność oraz rozwój trwałych i zrównoważonych form gospodarowania na obszarach
o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Działania zmierzają do zachowania
tradycyjnego krajobrazu rolniczego, kształtowania powiązań widokowych, zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańcom dolin rzek. Proces odnowy wsi, wsparty przez planowanie na poziomie
krajowym, przyczynia się do utrzymania trwałych, wielofunkcyjnych struktur ekologicznych na
modernizujących się obszarach.
Na poziomie kraju sieć ekologiczna uwzględnia główne korytarze lądowe mające znaczenie
ponadkrajowe, łączące się z korytarzami dolin dużych rzek Polski. System uzupełniony korytarzami
o znaczeniu ponadregionalnym jest uszczegółowiany na poziomie regionalnym i lokalnym zgodnie
z hierarchią planowania przestrzennego i potrzebami zachowania spójności sieci ekologicznej kraju.
Obszary węzłowe są połączone korytarzami ekologicznymi, integrującymi przestrzeń obszarów prawnie
chronionych oraz pozostałych obszarów wiejskich i zurbanizowanych w systemie sieci powiązań
przyrodniczych. Zmiany obszarów wiejskich związane z rozwojem społeczno-gospodarczym podlegają
interwencjom systemowym w celu zachowania bogactwa przyrodniczego użytków rolnych i lasów
stanowiących bezpośrednie otoczenie korytarzy ekologicznych i obszarów chronionych. W Polsce
rozwinął się system zapewniających łączność systemów przyrodniczych i spójność działań ochronnych
Unii Europejskiej. Dzięki działaniom zmierzającym do kształtowania ładu przestrzennego zahamowano
postępującą utratę tradycyjnych siedlisk i krajobrazów wiejskich, związanych z kulturą lokalną.
Zachowane cenne charakterystyczne krajobrazy przyrodnicze, kulturowe i obiekty materialnego
dziedzictwa kulturowego są wykorzystywane w rozwoju społeczno-gospodarczym, intensywnie
wspierając rozwój gospodarek lokalnych.

II.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego – plan przyjmuje optymalną docelową
wizję rozwoju województwa sformułowaną w „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020”,
przyjętej przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr XXXIII/644/13 z dnia 26 lutego 2013 r.
Przyjęta wizja rozwoju województwa jest odpowiedzią na współczesne wyzwania rozwojowe i zakłada
stworzenie regionu spójnego terytorialnie i wizerunkowo, kreatywnego i konkurencyjnego w skali
kraju i Europy, o najlepszej dostępności komunikacyjnej, wyróżniającego się atrakcyjnością
inwestycyjną i wysoką jakością życia.
W PZPWŁ gmina Lutomiersk włączona została do miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi.
W planie wskazano wyzwania i priorytetowe kierunki działań, tj.:
-

budowania metropolitalnej pozycji Łodzi i wzmacniania jej obszaru funkcjonalnego
w krajowym;

-

ochrona i poprawa stanu środowiska (rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, obniżenie
emisji zanieczyszczeń powietrza, zwiększenie lesistości regionu, zmniejszenie powierzchni
gruntów zdegradowanych i zdewastowanych, poprawa jakości wód, poprawa gospodarki
wodno-ściekowej);

-

wzmocnienie walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych (stworzenie spójnego
systemu obszarów chronionych, ochrona materialnych oraz niematerialnych zasobów
kulturowych, rozwój różnych form turystyki, stworzenie sytemu szlaków turystycznych.
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III.

Program ochrony środowiska powiatu pabianickiego na lata 2016–2019 z perspektywą do roku 2024 –
dokument wynikający z uwarunkowań wewnętrznych związanych ze stanem środowiska powiatu oraz
realizacją dotychczasowych działań i zamierzeń proekologicznych wykonywanych i nadzorowanych na
tym szczeblu administracyjnym. Jednocześnie wdraża założenia polityki ekologicznej kraju i programu
wojewódzkiego. Cele strategiczne to m.in.:




Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych wraz z poprawą ich jakości oraz
ochrona przed powodzią i suszą, w tym:


racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi i zapewnienie dobrej jakości wód
podziemnych i powierzchniowych,



ochrona przed zanieczyszczeniami ze źródeł punktowych i obszarowych,



rozwój małej retencji,



modernizacja systemów melioracji podstawowych
przeciwdziałania skutkom powodzi, suszy i podstopień.

i

szczegółowych

w

celu

Ochrona zasobów naturalnych, w tym:


ochrona zasobów przyrodniczych i bioróżnorodności,



rozwijanie trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,



ochrona złóż kopalin – racjonalna eksploatacja,



ochrona gruntów rolnych i leśnych,



rekultywacja terenów zdegradowanych.

 Racjonalna gospodarka odpadami, w tym:


ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów,



eliminowanie uciążliwości związanych z niewłaściwym postępowaniem z odpadami,



objęcie selektywną zbiórką mieszkańców powiatu.

 Poprawa jakości powietrza, w tym:


ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych,



prowadzenie działań energooszczędnych w mieszkalnictwie i budownictwie,



wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii,



zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego w przemyśle i gospodarce komunalnej.

 Redukcja emisji ponadnormatywnego hałasu, obejmuje jedno działanie:


ochrona przed hałasem komunikacyjnym.

 Ograniczenie możliwości wystąpienia poważnych awarii:


ograniczenie skutków awarii przemysłowych i chemicznych,



zapobieganie i ograniczanie skutków awarii związanych z przewozem materiałów
niebezpiecznych.

 Utrzymanie obowiązujących standardów w zakresie promieniowania elektromagnetycznego,
wyróżnia jedno działanie:


zachowanie stref bezpieczeństwa przy lokalizacji obiektów emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne.

 Kształtowanie postaw ekologicznych, wyróżnia takie działania jak:


edukacja ekologiczna,

12

Prognoza oddziaływania na środowisko
do zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk


IV.

upowszechnianie informacji o środowisku.

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ – w dokumencie tym wyznaczono pięć
celów strategicznych obejmujących najistotniejsze potrzeby i oczekiwania interesariuszy rozwoju ŁOM
w zakresie spójności obszaru i rozwoju funkcji metropolitalnych, rewitalizacji i ochrony dziedzictwa
kulturowego, transportu, gospodarki niskoemisyjnej i ochrony środowiska, jak również kapitału
ludzkiego i społeczeństwa informacyjnego:






3

2019

wzmocnienie funkcji metropolitalnych i spójności obszaru metropolitalnego;
rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miastach;
budowa zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportu metropolitalnego;
rozwój gospodarki zasobooszczędnej i niskoemisyjnej oraz ochrona środowiska
przyrodniczego;
rozwój nowoczesnego kapitału ludzkiego oraz silnego informacyjnego społeczeństwa
obywatelskiego.

Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy

Prognozę sporządzono na podstawie rozpoznania terenowego uwarunkowań ekofizjograficznych
i walorów krajobrazowych, identyfikacji potencjalnych zagrożeń i uciążliwości. Przy sporządzaniu prognozy
uwzględniono ustalenia programu ochrony środowiska i dostępnego opracowania ekofizjograficznego.
Analizowano dostępne opracowania planistyczne i dokumentacyjne na poziomie gminy, powiatu,
województwa i kraju oraz oceny realizacji obowiązków prawnych i skuteczności rozwiązań chroniących
środowisko przed nadmierną eksploatacją zasobów oraz wprowadzaniem zanieczyszczeń antropogenicznych do
środowiska.

4

Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania

Monitoring skutków wdrażania i funkcjonowania ustaleń zmiany studium prowadzić będzie Rada
Gminy Lutomiersk. Wskazane jest dokonywanie oceny stanu realizacji ustaleń i wpływu na środowisko
w cyklach rocznych. Proponuje się objąć analizą skutków realizacji ustaleń zmiany studium następujące
elementy:


zachowanie wymaganych w zmianie studium powierzchni zabudowy i powierzchni
biologicznie czynnych, w oparciu o inwentaryzacje urbanistyczne;



użytkowanie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz wywóz ścieków;



ilość odpadów, w oparciu o umowy zawarte z odbiorcą.

Urząd powinien również zapoznawać się z raportami o stanie i jakości poszczególnych elementów
środowiska i monitorowanych parametrów, przygotowywanymi przez jednostki i instytucje związane
z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, a w zakresie ochrony przyrody
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz jednostki
wspomagające, zatrudniające ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska, np. IMGW, RZGW i inne. Ponadto
należy realizować monitoring zgodnie z wydanymi decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach.

5

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Realizacja ustaleń zmiany studium nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko ze
względu na znaczne oddalenie obszaru od granic państwa oraz na niewielkie oddziaływanie planowanych
inwestycji.
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Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Przedmiotem oceny zawartej w prognozie są ustalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk sporządzonej zgodnie z uchwałą Nr LVIII/379/18 Rady
Gminy Lutomiersk z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk. Potrzeba zmiany studium
wynika z zainteresowania inwestycyjnego, istniejącego ruchu budowlanego oraz złożonych wniosków w części
gminy objętej zmianą studium, a także z zapisów Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy
Lutomiersk, przyjętej Uchwałą Nr XLVII/328/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 lutego 2014 r. zawierającej
ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk.
Obszar objęty opracowaniem obejmuje tereny trzech miejscowości – Florentynów, Bechcice i Kolonia
Bechcice, o łącznej powierzchni ok. 9,3 km2, znajdujących się we wschodniej części gminy Lutomiersk (pow.
pabianicki, woj. łódzkie). Obszar ten obejmuje tereny użytkowane rolniczo, zabudowę jednorodzinną
i letniskową, zabudowę zagrodową oraz tereny leśne. Dominującym typem wykorzystania gruntów jest
użytkowanie rolnicze – grunty rolne stanowią ok. 85% powierzchni obszaru objętego zmianą studium.
Zabudowa przedmiotowego obszaru ma charakter rozproszony i tworzy kilka skupisk liniowych wzdłuż dróg.
We wschodniej oraz częściowo w zachodniej części obszaru opracowania obserwuje się stosunkowo
intensywny rozwój zabudowy letniskowej. Obszar opracowania obejmuje także tereny zieleni – tereny lasów
(głównie prywatnych), z których większość ma charakter rozproszony i nie tworzy dużych kompleksów leśnych,
a także grunty podlegające naturalnej sukcesji roślinnej oraz zadrzewienia śródpolne.
Prognozę sporządzono na podstawie rozpoznania terenowego uwarunkowań ekofizjograficznych
i walorów krajobrazowych oraz identyfikacji potencjalnych zagrożeń i uciążliwości. Analizowano dostępne
opracowania planistyczne i dokumentacyjne na poziomie gminy, powiatu, województwa i kraju oraz oceny
realizacji obowiązków prawnych i skuteczności rozwiązań chroniących środowisko przed nadmierną
eksploatacją zasobów oraz wprowadzaniem zanieczyszczeń antropogenicznych do środowiska.
W projekcie dokumentu wprowadzono następujące zmiany w odniesieniu do obowiązującego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:


zrezygnowano z wyznaczenia terenów zabudowy letniskowej we wschodniej części obszaru
objętego studium (główniej we Florentynowie) – tereny wskazane jako UTL (zabudowa
letniskowa) w obowiązującym studium wskazano w projekcie zmiany jako tereny zabudowy
2M (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, rekreacyjna i usługowa); wynika to
z uwzględnienia występującej już na tych terenach mieszanej zabudowy oraz wniosków
złożonych do zmiany studium;



wprowadzono nowe tereny inwestycyjne (2M – teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zagrodowej, rekreacyjnej i usługowej); lokalizacja nowych terenów
inwestycyjnych wynika z uwzględnienia nie tylko wniosków, ale również istniejącej już
zabudowy oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy.

Pozostałe ustalenia zmiany nr 2 studium mają charakter porządkowy.
W wyniku realizacji ustaleń zmiany nr 2 studium może nastąpić bardziej intensywne zagospodarowanie
terenu. Planowana jest zabudowa o funkcjach już występujących na tym terenie (mieszkaniowa jednorodzinna,
zagrodowa, rekreacyjna i usługowa), przy czym przewiduje się, że nowe inwestycje będą głównie dotyczyły
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Realizacja nowej, nieuciążliwej zabudowy wiąże się z zajęciem
terenu, produkcją ścieków i odpadów, emisją zanieczyszczeń do powietrza wynikającą z ogrzewania budynków
czy ruchu samochodowego oraz zwiększonym hałasem. Wszystkie oddziaływania będą miały charakter lokalny
i nie będą stanowiły znacznych uciążliwości. Nie przewiduje się, aby w wyniku realizacji ustaleń zmiany nr 2
studium doszło do przekroczenia norm jakości środowiska, znaczącego negatywnego wpływu na rośliny
i zwierzęta oraz krajobraz.
Projekt zmiany nr 2 studium określa podstawowe warunki zagospodarowania terenu, wynikające
z potrzeb ochrony środowiska i gospodarowania zasobami przyrody. Uwzględnia obowiązek ochrony
powierzchni ziemi, gleb, powietrza, wód podziemnych i powierzchniowych oraz potrzeby ochrony środowiska
wynikające z polityki ekologicznej kraju, obowiązków określonych w ustawach szczegółowych regulujących
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problematykę ekologiczną oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa i programów ochrony
środowiska na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Ponadto analizy dokonane w prognozie wykazały:







7

Monitoring skutków wdrażania i funkcjonowania ustaleń zmiany studium prowadzić będzie
Rada Gminy Lutomiersk. Wskazane jest dokonywanie oceny stanu realizacji ustaleń i wpływu
na środowisko w cyklach rocznych. Stan środowiska będzie również monitorowany w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska.
Realizacja ustaleń zmiany studium nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na
środowisko.
Realizacja ustaleń zmiany studium nie będzie oddziaływała na obszary Natura 2000, które nie
znajdują się w granicach opracowania, w związku z czym nie przewiduje się rozwiązań
mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu.
Realizacja ustaleń zmiany studium nie będzie w istotny sposób oddziaływała na środowisko,
nie wskazuje się działań alternatywnych.

Charakterystyka środowiska przyrodniczego obszaru objętego sporządzeniem zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Szczegółowej charakterystyki uwarunkowań przyrodniczych terenu gminy Lutomiersk, w tym terenów
opracowania, dokonano w Opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym do zmiany nr 2 Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk. Poniższa charakterystyka
stanowi wyciąg z niniejszego opracowania, a także opiera się na innych dostępnych dokumentach
kartograficznych i tekstowych oraz wizji terenowej. Oceny stanu środowiska dokonano m.in. na podstawie
wyników monitoringu prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi.
Lokalizacja i charakterystyka terenu opracowania
Obszar objęty zmianą studium zlokalizowany jest w województwie łódzkim, w północnej części
powiatu pabianickiego, na terenie gminy Lutomiersk. Gmina graniczy z gminami Aleksandrów Łódzki, Dalików,
Konstantynów Łódzki, Pabianice, Poddębice, Wodzierady oraz Zadzim. Na obszar opracowania składają się trzy
miejscowości – Florentynów, Bechcice i Kolonia Bechcice o łącznej powierzchni ok. 9,3 km2. Dominującym
typem wykorzystania gruntów jest użytkowanie rolnicze – grunty rolne stanowią ok. 85% powierzchni obszaru
objętego zmianą studium. Znajduje się tam zabudowa jednorodzinna i letniskowa, zabudowa zagrodowa oraz
tereny leśne. Zabudowa przedmiotowego obszaru ma charakter rozproszony i tworzy kilka skupisk liniowych
wzdłuż dróg. We wschodniej oraz częściowo w zachodniej części obszaru opracowania obserwuje się
stosunkowo intensywny rozwój zabudowy letniskowej. Obszar opracowania obejmuje także tereny zieleni –
tereny lasów (głównie prywatnych), z których większość ma charakter rozproszony i nie tworzy dużych
kompleksów leśnych, a także grunty podlegające naturalnej sukcesji roślinnej oraz zadrzewienia śródpolne.
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Rysunek 4 Obecne zagospodarowanie obszaru objętego zmianą studium
źródło: ortofotomapa.

7.1

Ukształtowanie powierzchni terenu i budowa geologiczna

Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną wg Kondrackiego gmina Lutomiersk położona jest
w mezoregionie
Wysoczyzna
Łaska,
w
północno-wschodniej
części
makroregionu
Niziny
Południowowielkopolskiej. Wysoczyzna Łaska zlokalizowana jest na wschód od Kotliny Sieradzkiej, na południe
od Kotliny Kolskiej, na zachód od Wzniesień Łódzkich i na północ od Kotliny Szczercowskiej. Zajmuje ona
powierzchnię około 2330 km2. Mezoregion ten charakteryzuje się typem rzeźby określonym jako zdenudowana,
peryglacjalna równina morenowa. Wysoczyznę rozcinają doliny Grabi, Pichny, Neru i górnej Bzury. Na
wysoczyźnie tej występują liczne wydmy.
Rzeźba terenu gminy jest w małym stopniu urozmaicona. Powierzchnie równiny polodowcowej
należącej do Wysoczyzny Łaskiej, na której położona jest gmina rozcinają doliny rzeczne Neru i jego dopływów.
Najwyżej położony fragment obszaru gminy stanowi jej południowa i południowo-zachodnia część. Deniwelacje
powierzchni terenu w obrębie całego obszaru gminy wynoszą ok. 70,0 m. Obszar opracowania jest stosunkowo
jednorodny pod względem wysokości, które osiągają tu wartości ok. 170 m n.p.m.
Zasadnicze tło dla współczesnego ukształtowania powierzchni w gminie stanowią formy pochodzenia
lodowcowego, utworzone w strefie martwego lodu i pochodzenia wodnolodowcowego, związane z lądolodem
warciańskim, obejmują one ponad ¾ powierzchni terenu gminy. Zanikanie lądolodu i odpływ wód
powierzchniowych powstałych z topnienia lodu ukształtowały przebieg obecnych dolin rzecznych. W wyniku
zlodowacenia środkowopolskiego powstały niecki deluwialne i suche doliny odzwierciedlające spływ wód
powierzchniowych z wysoczyzn ku dolinom. Zlodowacenie północnopolskie odcisnęło się na omawianym
terenie powstaniem form pochodzenia rzecznego, jeziornego, denudacyjnego i eolicznego, które jednak
w zasadniczy sposób nie wpłynęły na kształt powierzchni odziedziczonych po lądolodzie warciańskim.
Obszar gminy jest mało przekształcony. Do form antropogenicznych na terenie gminy można zaliczyć
wyrobiska po odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych, głównie żwirownie i piaskownie oraz nasypy
drogowe.
Teren opracowania zlokalizowany jest w znacznej większości na wysoczyźnie morenowej płaskiej
o wysokości względnej do 2 m oraz nachyleniu do 2°. Pozostała cześć terenu znajduje się na równinie
wodnolodowcowej. Obszar objęty zmianą studium pokryty jest w przeważającej części glinami zwałowymi
nierozdzielonymi. W rejonie miejscowości Florentynów dominują żwiry i piaski moren czołowych i ozów oraz
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piaski, a także piaski ze żwirami lodowcowymi i wodnolodowcowymi nierozdzielonymi, miejscami z mułkami
peryglacjalnymi. W północno-wschodniej oraz północno-zachodniej części opracowania, w rejonie
miejscowości Kolonia-Bechcice i Bechcice w podłożu występują fragmentami piaski rzeczne, będące
pozostałością po interglacjale eemskim w strefie doliny Neru. Zlodowacenie północnopolskie zaznaczyło się na
omawianym obszarze istnieniem procesów peryglacjalnych, których ślady zachowały się w postaci utworów
pokrywowych. Wschodnią część obszaru opracowania pokrywają piaski i żwiry o miąższości od 0,5 do kilku m,
w zależności od ukształtowania terenu. W piaskach pokrywowych, najczęściej na łagodnych stokach pagórków
i zboczach dolin można zaobserwować w wykopach, odkrywkach i naturalnych odsłonięciach skutki działania
procesów peryglacjalnych w postaci klinów zmarzlinowych, inwolucji i segregacji piasków oraz obecności
graniaków między warstwami piasków, jak i na ich powierzchni.
W granicach obszaru objętego opracowaniem nie występują udokumentowane złoża surowców
naturalnych, natomiast zgodnie z Mapą Geośrodowiskową Polski 1 na terenie obszaru opracowania znajdują się
obszary perspektywicznych złóż piasków i żwirów. Jeden we wschodniej części opracowania, w rejonie
miejscowości Florentynów, drugi zaś w północno-zachodniej części, w okolicach miejscowości Bechcice-Wieś.
Na przedmiotowym obszarze, nie występuje zagrożenie powodzią, ani osuwaniem się mas ziemnych.
Warunki podłoża budowlanego są korzystne dla przeważającej części obszaru objętego opracowaniem.
Są to obszary gruntów spoistych, zwartych, na których nie występują zjawiska geodynamiczne, a głębokość
wody gruntowej przekracza 2 m. Wyjątek stanowią doliny Neru oraz Zalewki, gdzie mogą wystąpić obszary
płytkiego występowania wód gruntowych.
7.2

Gleby i użytkowanie gruntów

Gmina Lutomiersk jest terenem intensywnej gospodarki rolnej, czemu sprzyjają dobre gleby –
przeważają użytki klasy II–IVa. W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż i roślin oleistych. Na bazie produkcji
roślinnej rozwija się hodowla trzody chlewnej oraz bydła.
Wśród licznych użytków rolnych znaczną przewagę stanowią grunty orne zajmujące blisko 80% terenu
objętego opracowaniem. Poddane są przede wszystkim uprawie zbóż oraz roślin oleistych, częściowo także,
w północno-zachodniej części opracowania, w dolinie Neru wykorzystywane są jako łąki. Teren opracowania w
dużej części pokrywają gleby chronione klas I–III, czynnie użytkowane rolniczo. Gleby te występują płatami na
gruntach ornych w centralnej części opracowania oraz na terenach łąk w dolinie Neru i Zalewki.
Obszar objęty zmianą studium ulega stopniowej urbanizacji, głównie z uwagi na bliskie położenie
Aglomeracji Łódzkiej, nadal jednak dominującą formą użytkowania pozostaje użytkowanie rolnicze.
7.3

Warunki hydrologiczne
7.3.1 Wody powierzchniowe

Obszar objęty opracowaniem leży w dorzeczu Warty i odwadniany jest w kierunku północnozachodnim. Przez teren opracowania, wzdłuż jego południowo-zachodniej granicy, przepływa rzeka Zalewka.
W niedalekim sąsiedztwie od granic opracowania płynie rzeka Ner, będąca miejscem ujścia Zalewki. Wody
powierzchniowe tworzy również mało rozbudowana sieć rowów melioracyjnych, mająca na celu odwodnienie
podmokłych łąk leżących w dolinach, a także kilka sztucznych zbiorników o charakterze stawów rybnych
i rekreacyjnych.
W odniesieniu do jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), obszar położony jest w zasięgu
dwóch jednostek:


PLRW600016183236 – Zalewka (Wrząca)

1

Mapa Geośrodowiskowa Polski Plansza A, skala 1:50 000, arkusz 627 – Łódź Zachód, arkusz 626 – Lutomiersk,
PIG-PIB Warszawa 2010.
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PLRW600020183235 – Ner od Dobrzynki do Zalewki

Ner jest rzeką III rzędu, prawobrzeżnym dopływem Warty, uchodzącym do niej w 444,4 km. Rzeka Ner
przepływa przez dwa województwa: łódzkie i wielkopolskie oraz dwie krainy geograficzne: Wysoczyznę Łaską
i Kotlinę Kolską. Jest to rzeka o długości 125,9 km i powierzchni dorzecza 1866 km2. Źródła Neru leżą w pobliżu
Wiśniowej Góry, na południowy wschód od Łodzi, natomiast ujście do rzeki Warty znajduje się w pobliżu wsi
Majdany. Średni przepływ Neru powyżej ujścia wynosi 10,0 m 3/s, a maksymalna rozpiętość wahań stanów
wody w dolnym biegu wynosi 3,5 m. Pod względem budowy morfologicznej i geologicznej teren jest
posadowiony na stabilnej pod względem tektonicznym platformie paleozoicznej zbudowanej z margli, wapieni
i piaskowców, które pochodzą z okresu mezozoiku. Ner wraz z dopływami przepływa przez tereny zabudowy
mieszkaniowej i przemysłowej miasta Łodzi, stąd ich głównym źródłem zanieczyszczenia są ścieki komunalne
i przemysłowe odprowadzane przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi. Oczyszczone ścieki wprowadzane
z GOŚ powodują radykalne zmiany stężenia wskaźników tlenowych, biogennych oraz zanieczyszczeń
sanitarnych. Dopiero od miejscowości Puczniew (gm. Lutomiersk) wskutek intensywnego samooczyszczania
i rozcieńczania się wody stan jakościowy rzeki ulega znacznej poprawie. Redukcja dość dużej ilości
zanieczyszczeń powoduje obniżenie wartości stężeń większości parametrów. W ostatnim okresie
najkorzystniejsze zmiany dotyczą wskaźników tlenowych i biogennych, których wartości uległy poprawie
o ponad 30% (źródło WIOŚ).
Zalewka (in. Wrząca) to niewielki ciek będący lewobrzeżnym dopływem rzeki Ner, wpadająca do rzeki
na wysokości miejscowości Lutomiersk. Swoje źródło Zalewka ma we wsi Kurdowice. Jej głębokość waha się od
12 do 45 cm, maksymalna szerokość wynosi 7 m.
7.3.2 Wody podziemne
W odniesieniu do jednolitych części wód podziemnych (JCPWd), tereny objęte opracowaniem
położone są w zasięgu jednostki PLGW600072 – JCPWd nr 72.
Na obszarze gminy, w tym w obszarze opracowania, główny poziom wodonośny występuje w
węglanowych utworach kredy górnej, zaś podrzędny poziom wodonośny w piaszczystych utworach
czwartorzędu (poziom między- lub podglinowy).
Najważniejszym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę są poziomy pochodzące z czwartorzędowych
osadów piaszczysto-żwirowych, ujmowane przez wiejskie studnie kopane. Ujęcia czwartorzędowe eksploatują
wody z drugiego lub trzeciego poziomu wodonośnego. Wydajność ujęć czwartorzędowych jest niewielka – do 6
m3/h. Poziomy te związane są z piaszczysto-żwirowymi osadami wodnolodowcowymi, spoczywającymi pod
gliną zwałową stadiału mazowiecko-podlaskiego oraz pod gliną zwałową stadiału maksymalnego, jak również z
śródglinowymi soczewkami utworów dobrze przepuszczalnych. Pod względem chemizmu są to wody słodkie,
średniotwarde, o odczynie zbliżonym do obojętnego.
Na przeważającej części obszaru objętego zmianą studium pierwsze zwierciadło wód występuje na
głębokości 2–5 m na wysoczyznach morenowych płaskich i równinach wodnolodowcowych. W rejonach dolin
rzecznych, pierwsze zwierciadło wody występuje płycej – na głębokości 0–2 m.
Zgodnie z MHP2 teren opracowania położony jest w obszarach o niskim i średnim stopniu podatności
na zanieczyszczenia pierwszego poziomu wodonośnego (PPW). Obszary o niskim i średnim stopniu podatności
na zanieczyszczenia to obszary o czasie dotarcia potencjalnego zanieczyszczenia z powierzchni do wód PPW
szacowanym kolejno: na 100–50 lat i na 25–50 lat. Stopień podatności wynika z głębokości do zwierciadła wód
podziemnych, udziału utworów izolujących oraz charakteru utworów tworzących strefę aeracji.
Obszar objęty zmiana studium w całości położony jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 401 – Niecka Łódzka. GZWP 401 jest związany z piaszczysto-szczelinowymi utworami kredy
dolnej. Utwory te na podkenozoicznych wychodniach zalegają na głębokości ok. 70 m. Na pozostałym obszarze
utwory zbiornika w granicach gminy Lutomiersk zalegają na głębokości znacznie poniżej 70 m (pod utworami

2

Baza Danych GIS Mapa Hydrologiczna Polski 1:50 000 – arkusz 627 – Łódź Zachód oraz 626 – Lutomiersk, PIG-PIB 2002.
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czwartorzędu i kredy górnej), a więc nie są narażone na zanieczyszczenia z powierzchni terenu.
Poziom wodonośny, mimo głębokiego występowania na dużej części obszaru GZWP nr 401 ma
strategiczne znaczenie dla zaopatrzenia ludności w wodę do picia. W chwili obecnej z poziomu tego pochodzi
około 27% wody zużywanej w rejonie aglomeracji łódzkiej.
Tabela 1 Wykaz głównych zbiorników wód podziemnych w granicach gminy Lutomiersk
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Bazy Danych Geologicznych.

nr

nazwa

powierzchnia
km2
(całość GZWP)

401

Niecka Łódzka

1759,22

stan dokumentacji

stratygrafia

typ ośrodka

udokumentowany 2013

kreda dolna

porowoszczelinowy

Wody podziemne GZWP podlegają ochronie prawnej na tych samych zasadach, co wszystkie wody
podziemne, a ponadto mogą być objęte dodatkową ochroną obszarową poprzez ustanowienie obszarów
ochronnych. Obszar ochronny to wydzielona część zbiornika i jego strefy zasilania, dla której ustala się zakazy,
nakazy i ograniczenia w użytkowaniu terenu zmierzające do ochrony jakości i zasobów wód podziemnych.
Ustanowione obszary ochronne powinny w wystarczający sposób chronić wody podziemne przed degradacją
jakościową i ilościową zasobów wodnych. Dla wymienionego zbiornika opracowano dokumentację, w której
wskazano projektowane obszary ochronne. Zgodnie z dokumentacją nie ma potrzeby wyznaczenia stref
ochronnych GZWP nr 401 w granicach opracowania. W północnej części gminy wydzielony został jeden z pięciu
obszarów ochronnych GZWP nr 401 – obszar 40102, położony przy zachodniej granicy udokumentowanego
zbiornika.
7.4

Warunki klimatyczne
Warunki klimatyczne regionu

Lutomiersk położony jest w łódzkiej dzielnicy klimatycznej i charakteryzuje się przejściowym typem
klimatu o dużej zmienności, wywołanej ścieraniem się mas powietrza polarnomorskiego
i polarnokontynentalnego. Stanowi to o dużej zmienności pogody w przebiegu dobowym i rocznym, zwłaszcza
wiosną i jesienią.
Charakterystyczne parametry:


temperatura:
 średnia temperatura powietrza – 8◦C;
 najwyższa średnia temperatura – lipiec 18◦C, najniższa – styczeń 1,7◦C;
 średnia temperatura powietrza >0◦C – 272 dni w roku;



opady:





średnia roczna suma opadów – 550-600 mm;
maksymalne opady – lipiec 88 mm, najniższe – styczeń 30 mm i luty 25 mm;
w okresie wegetacji notuje się 63% sumy rocznej opadów atmosferycznych;
pokrywa śnieżna zalega przez ok. 60 dni w roku;

wiatr:





duża wietrzność;
dominują wiatry zachodnie – 48%, (wiatry N i NE – 5%);
średnia prędkość wiatru – 3,6 m/sek.,;
dni bezwietrzne wynoszą 13%;





nasłonecznienie i zachmurzenie:
 średnie nasłonecznienie w ciągu roku – 4 godz.;
 średnie zachmurzenie – 6,5 godz.;
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Teren opracowania
W granicach obszaru opracowania lokalne warunki klimatyczne są zależne od ukształtowania terenu,
a także jego pokrycia. Ze względu na rzeźbę możemy wyróżnić klimat dolin rzecznych oraz obszarów
wysoczyznowych. Rejony dolin rzecznych, stanowiące obszary narażone na występowanie wysokich stanów
wód gruntowych, przede wszystkim tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewki cechują się najmniej
korzystnymi warunkami termicznymi i są narażone na występowanie większych spadków temperatury zimą.
Pod względem zagospodarowania terenu największy wpływ mają duże kompleksy leśne i tereny zabudowane.
Tereny leśne położone poza dolinami i obniżeniami (wschodnia część opracowania) charakteryzują się
korzystnymi warunkami termicznymi, ze znacznie wyrównanym dobowym przebiegiem temperatury.
Najkorzystniejsze warunki termiczne posiadają tereny dostatecznie przewietrzane, o głębokim zaleganiu wód
gruntowych, zwłaszcza te, które pokryte są glebami o dużej zwięzłości, tj. utworami o dużej pojemności cieplnej
(gleby gliniaste) – znaczna większość terenów opracowania w centralnej jego części. Na terenach pokrytych
utworami piaszczystymi (wschodnie oraz północno-zachodnie części opracowania) w okresie letnim,
w warstwie przygruntowej powietrza, występować mogą podwyższone dobowe amplitudy temperatury.
7.5

Szata roślinna i fauna

Na obszarze objętym opracowaniem dominują krajobrazy peryglacjalne równinne i faliste, rzadziej
pagórkowate i wzgórzowe. Do cennych siedlisk można zaliczyć tu dolinę Neru, Zalewki i ich dopływów oraz lasy.
Północno-zachodnia część opracowania obejmuje fragment większego kompleksu leśnego, składającego się
z lasów prywatnych znajdujących się na terenie nadleśnictwa Poddębice. Drzewostan składa się tu przede
wszystkim z sosny w wieku ok. 70 lat. Wschodnie krańce opracowania obejmują fragment kompleksu leśnego
nadleśnictwa Grotniki, o mieszanych formach własności. W drzewostanie również dominuje sosna w wieku ok.
50 lat. W dolinach rzecznych, stanowiących najcenniejsze fragmenty terenu opracowania zachowało się mało
siedlisk o charakterze naturalnym z uwagi na melioracje, nawożenie i koszenie łąk.
Szata roślinna omawianego obszaru poza terenami leśnymi i zadrzewionymi nie przedstawia wysokiej
wartości przyrodniczej. Dominują gatunki pospolite na powszechnie występujących siedliskach.
Tereny opracowania nie stanowią ważnego siedliska fauny. Fauna obszaru opracowania związana jest
głównie z terenami rolniczymi – gruntami ornymi, a także użytkami zielonymi znajdującymi się w niedalekim
sąsiedztwie cieków wodnych. Tereny te stanowią żerowiska dla zwierząt, przede wszystkim dla ptactwa.
W granicach terenów opracowania, ze względu na aktualne ich użytkowanie, należy spodziewać się przede
wszystkim gatunków fauny typowych dla terenów rolniczych i polnych, takich jak: zając szarak, mysz domowa,
kret, nornica, szczur wędrowny oraz przedstawicieli ornitofauny tj. szpak, sikorka, skowronek, pliszka, zięba czy
sójka. W rejonach terenów zadrzewionych, a także w pobliżu cieków wodnych spodziewać się można gatunków
takich jak: ryjówka, rzęsorek, łasica, rzekotka drzewna, żaba jeziorkowa, wodna i trawna, a z przedstawicieli
ornitofauny: kukułka, puszczyk, strzyżyk, słowik i kos.
7.6

Obszary chronione

Na terenie objętym opracowaniem ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszary
i obiekty chronione na mocy ustawy o ochronie przyrody.
Zgodnie z obowiązującym „Planem zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz
planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi”3 wskazano na
kształtowanie spójnego systemu obszarów chronionych, w tym utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Doliny Neru”, który swoim zasięgiem obejmie część obszaru zmiany nr 2 Studium.

3

przyjęty przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr LV/679/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r.,
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Rysunek 5 Położenie obszaru objętego opracowaniem na tle obszarów chronionych
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ.

7.7

Powiązania ekologiczne

Korytarze ekologiczne stanowią obszary mało przekształcone przez człowieka, głównie lasy i doliny
rzeczne, będące szlakami komunikacyjnymi dla zwierząt, a w większym przedziale czasowym – również dla
roślin. W zależności od wielkości i długości, można mówić o korytarzach międzynarodowych i krajowych,
regionalnych i lokalnych. Ponieważ udział naturalnych (np. lasy, doliny rzeczne), bądź słabo przekształconych
(np. pola uprawne o małej powierzchni z dużą ilością zieleni śródpolnej) ekosystemów jest bardzo duży, niemal
cała gmina wchodzi w skład różnego rodzaju korytarzy ekologicznych.
Korytarze o znaczeniu międzynarodowym i krajowym
Obszar gminy Lutomiersk, a tym samym obszar opracowania, położony jest poza korytarzami
ekologicznymi o znaczeniu międzynarodowym i krajowym (sieć ECONET, koncepcja PAN – korytarze łączące
europejską sieć Natura 2000).
Korytarze o znaczeniu regionalnym
Takimi naturalnymi korytarzami są doliny rzeczne. Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Łódzkiego, jako korytarz o randze regionalnej wymienia przepływającą przez teren opracowania
rzekę Ner, której dolina jest zagospodarowana przede wszystkim jako użytki zielone. Rozległe łąki i pastwiska
stanowią atrakcyjne siedlisko przede wszystkim dla ptaków. Dolina Neru łączy cenne siedliska przyrodnicze
m.in. doliny rzeczne i formy pradolinie oraz nierozczłonkowane kompleksy leśne i rolno-leśne. W swym dolnym
biegu, poza terenami opracowania rzeka jest częścią korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym
i międzynarodowym – Korytarza Północno-Centralnego (KPnC – 20 Dolina Bzury – Neru). Rzeka Ner uchodzi
poza terenami opracowania do Warty, należącej do korytarza Południowo-Centralnego (KPdC – 22A Dolina
Warty) o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.
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Korytarze o znaczeniu lokalnym
Na terenie objętym zmianą studium występują tereny spełniające funkcję lokalnych ciągów
ekologicznych, zapewniających łączność pomiędzy terenami o istotniejszym znaczeniu. Są to doliny mniejszych
cieków, m.in. występująca w granicach opracowania Zalewka, szpalery drzew na miedzach i inne tereny
aktywne biologicznie zapewniające zwierzętom możliwość migracji.
Rysunek 6 System połączeń ekologicznych w rejonie obszaru opracowania
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Opracowania ekofizjograficznego podstawowego do zmiany nr 2
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk, Budplan 2018.

7.8

Walory krajobrazowe

Na ogólną fizjonomię krajobrazu wpływa ukształtowanie terenu, wartości przyrodnicze (szata
roślinna), sposób użytkowania terenu oraz wartości kulturowe.
Walory przyrodnicze gminy Lutomiersk sprawiły, że rozwija się tu zabudowa letniskowa. O walorach
świadczą prze wszystkim:


rozległa dolina rzeki Ner oraz doliny jej dopływów wraz z systemem melioracji i rozległymi terenami
łąk;



powierzchnie leśne;



zbiorniki wodne położone w rejonach atrakcyjnych krajobrazowo;



zabudowa Lutomierska, w tym głównie klasztoru ob. Salezjanów w Lutomiersku, objęta strefą ochrony
konserwatorskiej.

Walory przyrodniczo-krajobrazowe gminy Lutomiersk są jednym z mocno akcentowanych przez władze
i mieszkańców zasobów. Według strategii rozwoju gminy Lutomiersk na lata 2014–2020 w ostatnich latach
wzrasta znaczenie funkcji wypoczynkowo-rekreacyjno-turystycznej gminy w oparciu o walory krajobrazowe,
kompleksy leśne, pomniki przyrody oraz zabytki. Rozwija się działalność agroturystyczna. Gmina jest miejscem
wypoczynku dla mieszkańców okolicznych miast, zwłaszcza Łodzi. W ostatnich latach powstał szereg osiedli
typu letniskowego, m.in. na terenie opracowania, w okolicach miejscowości Florentynów. Władze gminy uznają
kwestię rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej za niezwykle istotną. Korzyści płynące z działalności
turystycznej w gminie uwidaczniają się w zwiększającym się ruchu turystycznym, a tym samym w dochodach do
budżetu gminy i lokalnej społeczności.
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Obszary objęte opracowaniem są chętnie wybierane jako miejsce wypoczynku mieszkańców
okolicznych miast, zwłaszcza Łodzi, ze względu na bliskie sąsiedztwo terenów o wysokich walorach
przyrodniczo-krajobrazowych, a także korzystne warunki do wypoczynku, m.in. czyste powietrze. Objawia się to
rozwojem zabudowy letniskowej we wschodniej oraz zachodniej części opracowania.

8
8.1

Stan zasobów i funkcjonowanie środowiska
Jakość środowiska
Jakość wód powierzchniowych

Jakość wód powierzchniowych zależna jest od wielu czynników naturalnych i antropogenicznych.
Chemizm wód determinują: budowa geologiczna zlewni, klimat, typ gleb występujących w sąsiedztwie cieku,
a także urbanizacja, uprzemysłowienie i rolnictwo. Istotny wpływ na zanieczyszczenie wód ma ilość pobieranej
wody oraz odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych, a także ingerencja w budowę
koryta rzeki.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadził ocenę stanu jednolitych części
wód powierzchniowych województwa łódzkiego, badanych w latach 2011 – 2016. Monitoringiem zostały objęte
cieki należące do JCW znajdujących się w obszarze opracowania. Poniżej przedstawiono szczegółowe wyniki
klasowe dotyczące elementów biologicznych, hydromorfologicznych oraz fizykochemicznych, a także ogólnego
stanu JCW.
Tabela 2 Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych obszaru opracowania badanych w latach 2011 – 2016
źródło: WIOŚ, 2017.

nazwa i kod jcw4

nazwa punktu
pomiarowego

klasa
elementów
biol.

klasa
elementów
hydromorf.

klasa
elementów
fiz.-chem.

stan/potencjał
ekologiczny

stan
jcw

Zalewka (Wrząca)
PLRW600016183236

Zalewka – Legendzin
PLO2S0901_3294

III

II

II

umiarkowany

zły

Ner od Dobrzynki do
Zalewki
PLRW600020183235

Ner-Lutomiersk 2
PL02S0901_3293

V

>II

>II

zły

zły

Ogólny stan JCW zlokalizowanych na terenie opracowania: Zalewka (Wrząca) – PLRW600016183236
oraz Ner od Dobrzynki do Zalewki – PLRW600020183235 oceniony został jako zły. JCW zlokalizowane na terenie
gminy charakteryzują się ponadto dużym udziałem terenów rolnych w powierzchni zlewni (75 – 90%), co
istotnie wpływa na jakość spływów powierzchniowych kierowanych do cieków wodnych. Do złego stanu wód
Neru przyczyniać się może również największa oczyszczalnia ścieków w województwie łódzkim – Grupowa
Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi, będąca również największą tego typu oczyszczalnią na terenie całego kraju.
Odbiera ona ścieki z obszaru Łodzi, Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego, a następnie ścieki te odprowadzane są
do rzeki Ner, w znacznym stopniu oddziałując na jej jakość. Słaby stopień skanalizowania zlewni oraz aktualnie
tempo rozbudowy obszarów zlewni nie wpływają pozytywnie na jakość wód w rzekach. Stopień
zainwestowania obszarów opracowanie znajduje się obecnie na średnim poziomie, prognozuje się jednak
wzrost udziału terenów zabudowanych, co wpłynie negatywnie na jakość wód, przy braku sieci kanalizacji
sanitarnej. Obecnie największy wpływ na pogorszenie jakości wody w ciekach, w obrębie obszaru opracowania
ma działalność rolnicza.

4

jednolita część wód
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Jakość wód podziemnych
Jednolite części wód podziemnych są jednostkami hydrogeologicznymi. Zostały one wyodrębnione na
podstawie systemów krążenia wód przypowierzchniowego poziomu wodonośnego. Obszar opracowania
położony jest w zasięgu JCWPd nr 72 (PLGW600072).
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (2016) zarówno stan
jakościowy, jak i ilościowy JCWPd jest dobry i nie ma ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Tabela 3 Jednolite części wód podziemnych na terenach opracowania i ich stan
źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (2016).
kod
JCWPd

stan
chemiczny

stan
ilościowy

ocena ryzyka nieosiągnięcia
celów środowiskowych

PLGW600072

dobry

dobry

niezagrożona

Warunki hydrologiczne – gospodarowanie wodami
Według Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty tereny opracowania pod
względem narażenia na wystąpienie suszy znajdują się w zasięgu obszaru narażonego na jeden typy suszy w 3
klasie – suszę atmosferyczną. Tereny te są słabo narażone na wystąpienie suszy hydrogeologicznej,
umiarkowanie narażone na wystąpienie suszy hydrogeologicznej i rolniczej oraz bardzo narażone na
wystąpienie suszy atmosferycznej. Susza atmosferyczna jest to okres trwający na ogół od miesięcy do lat,
w którym dopływ wilgoci do danego obszaru spada poniżej stanu normalnego w danych warunkach
klimatycznych. Charakteryzuje ją niedobór opadów, zwiększona ewapotranspiracja, obniżenie lustra wód
powierzchniowych, a także zmniejszenie ilości wody glebowej. Najwyższy sumaryczny stopień narażenia na
skutki suszy dla sektorów i obszarów gminy Lutomiersk oceniony został jako znaczący dla rolnictwa, środowiska
i zasobów przyrodniczych oraz ogólnie dla gminy.
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
w zakresie dostosowania sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu określa obszar opracowania jako „obszar
o wzmożonych potrzebach wodnych”. Przewidywane zmiany klimatyczne i związany z nimi wzrost
częstotliwości i intensywności susz w rolnictwie spowodują w tym regionie wzrost zapotrzebowania na wodę.
Jakość powietrza
Jakość powietrza atmosferycznego, ilość i rodzaj emitowanych do niego zanieczyszczeń, wypływa na
stan wszystkich komponentów środowiska, które bezpośrednio decydują o warunkach życia ludzi, zwierząt oraz
roślin. Zanieczyszczenia pochodzić mogą z wielu źródeł, wyróżnia się różne kategorie źródeł emisji: punktowe,
liniowe oraz powierzchniowe.
Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska co
roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w poszczególnych strefach. Obszar opracowania
położony jest w strefie łódzkiej.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomów substancji w powietrzu ocenie podlegają następujące substancje:



benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM10 i PM2,5,
arsen, kadm, nikiel, benzo(a)piren dla kryteriów określonych ze względu na ochronę zdrowia;
dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon dla kryteriów określonych ze względu na ochronę roślin.
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Tabela 4 Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochronę roślin
źródło: WIOŚ Łódź, ocena jakości powietrza za 2017 r.
symbol klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń
NO25

SO2

CO

C6H6

PM10

PM2,5

BaP

As

Cd

Ni

Pb

O3

ze względu na
ochronę
zdrowia ludzi

A

A

A

A

C

C

C/C1

A

A

A

A

C/D2

ze względu na
ochronę roślin

A

A

-

-

-

-

-

-

-

A/D2

gdzie:


klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio
poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych;



klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne
powiększone o margines tolerancji, a w przypadku, gdy margines tolerancji nie jest określony
– poziomy dopuszczalne albo przekraczające poziomy docelowe;



klasa D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego;



Klasa C1 – jeżeli poziom stężeń pyłu PM2,5 przekracza poziom dopuszczalny dla fazy II –
z terminem osiągnięcia 1 stycznia 2020 r.

Na obszarze opracowania, zgodnie z wynikami modelowania za rok 2017, stwierdzono przekroczenia
średniej rocznej wartości poziomu docelowego stężenia benzo(a)pirenu w pyle PM10 (ze względu na ochronę
zdrowia ludzi), przekroczenia rocznej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM2,5,
przekroczenia średniej rocznej wartości poziomu docelowego stężenia ozonu (ze względu na ochronę zdrowia
ludzi) oraz przekroczenia poziomu celu długoterminowego stężenia ozonu (ze względu na ochronę roślin).
W 2017 r., podobnie jak w roku poprzednim, stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu
PM2,5 dla fazy II z terminem osiągnięcia 1 stycznia 2020 r., w wyniku czego nadano strefie ocenę klasy C1.
Przyczyną występowania wysokich wartości stężenia BaP jest emisja niska. Na obszarach wiejskich
główną przyczyną przekroczenia jest napływ znad obszarów zurbanizowanych oraz w części przypadków także
lokalna emisja niska z większych miejscowości. Ponadto proceder nielegalnego spalania odpadów komunalnych
w paleniskach domowych przez mieszkańców potęguje problem przekroczeń poziomu docelowego BaP
w powietrzu.
8.2

Odporność środowiska na degradację i zdolności do regeneracji

Na terenie gminy najmniejszą odpornością na oddziaływanie antropogeniczne charakteryzują się
obszary dolinne. Na obszarze objętym opracowaniem lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie występują doliny
rzeki Neru i Zalewki oraz dolinki mniejszych, bezimiennych cieków. W dolinach rzecznych wody gruntowe wraz
z wodami powierzchniowymi i istniejącą roślinnością tworzą ściśle powiązany i bardzo wrażliwy na degradację
zespół. Zaburzenie funkcjonowania choćby jednego z tych elementów powoduje natychmiastowe niekorzystne
zmiany w pozostałych. Z tego względu doliny i obniżenia powinny podlegać szczególnej ochronie. Szkodliwe dla
funkcjonowania dolin są przede wszystkim: lokalizacja zabudowy kubaturowej oraz rolnictwo – stosowanie
nawozów sztucznych i środków ochrony roślin.
Odporność na degradację ekosystemów leśnych zależna jest przede wszystkim od wieku
drzewostanów, powierzchni lasu, jak również rodzaju siedliska. Im starszy las i im bardziej żyzne siedlisko, tym
większa jego odporność. Bardziej odporne są również duże zwarte kompleksy. Na obszarze objętym

5

dla roślin NOx,
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opracowaniem lasy stanowią niewielkie fragmenty oderwane od większych kompleksów, często są
przeznaczane pod działki budowlane. Presja na te siedliska jest bardzo duża.
Gleby na terenie objętym opracowaniem, z uwagi na dość płaskie ukształtowanie nie są narażone na
erozję wodną, jednak erozja wietrzna stanowi istotne zagrożenie, zwłaszcza że pola mają duże powierzchnie
i nie są chronione przed wiatrem przez zadrzewienia.
Elementem charakteryzującym się bardzo wysoką zdolnością do regeneracji jest powietrze
atmosferyczne. Do likwidacji jego zanieczyszczenia wystarczy likwidacja źródła. Ponadto źródeł zanieczyszczeń
powietrza jest w gminie niewiele – komunikacja jest średnio intensywna, dominuje zabudowa jednorodzinna,
nie stwierdzono ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Można stwierdzić, że na terenie gminy wymienione wyżej elementy, tworzące strukturę otwartej
przestrzeni przyrodniczej, użytkowane są na ogół zgodnie ze swoim przeznaczeniem, miejscami podlegają
jednak presji antropogenicznej. Najsilniejszą presją jest urbanizacja i rolnictwo.

9

Tendencje zmian środowiska przy braku realizacji ustaleń zmiany studium

Gmina Lutomiersk ma obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, przyjęte uchwałą Nr XXXIII/241/2005 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 czerwca 2005 r.
W 2015 r. część gminy, bezpośrednio sąsiadująca z obszarem opracowania (miejscowości Lutomiersk, Wrząca
oraz obszar złóż kruszyw naturalnych w Zalewie), objęta została zmianą studium, na podstawie uchwały
Nr XI/59/15 Rady gminy Lutomiersk z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk.
Obowiązujące na terenie opracowania studium wyznacza tereny pod zabudowę – głównie
mieszkaniową jednorodzinną i letniskową. Na podstawie ww. dokumentu planistycznego i powstających
w zgodności z nim miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, będzie następował rozwój
przestrzenny gminy, w tym zabudowa obszarów opracowania, zgodnie z określonymi funkcjami. Przewiduje się
rozwój zabudowy na wskazanych w studium terenach oraz rozwój związanej z nią infrastruktury. Obszar objęty
zmianą studium ulega stopniowej urbanizacji, głównie z uwagi na bliskie położenie Aglomeracji Łódzkiej, jednak
nadal dominującą formą użytkowania pozostaje użytkowanie rolnicze. Z uwagi na wysoki udział gleb wysokiej
klasy, nie przewiduje się szybkiego wycofywania się rolnictwa z tego terenu. Przewiduje się natomiast wzrost
udziału zabudowy letniskowej i mieszkaniowej we wschodnich krańcach opracowania. Należy podkreślić, że
obszar objęty opracowaniem ma uchwalony w 2011 r. miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego.
Plan ten został zmieniony w 2013 r.
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Rysunek 7 Porównanie istniejącego zagospodarowania terenu i terenów zabudowy wyznaczonych w obowiązującym
studium
źródło: Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Lutomiersk, Budplan 2018.

10 Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu
10.1

Zagrożenia wynikające z zagospodarowania terenu
10.1.1 Infrastruktura techniczna

Wszystkie zurbanizowane tereny gminy, w tym tereny opracowania, pozostają w zasięgu gminnych
wodociągów zbiorowych. Większość mieszkańców korzysta z wody dostarczanej siecią wodociągów. Ujęcia
wodociągowe gminy korzystają z poziomu wodonośnego w utworach kredy górnej (Kazimierz, Szydłów,
Lutomiersk, Ignacew), jedynie ujęcie w Prusinowicach eksploatuje poziom wodonośny występujący w utworach
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czwartorzędowych. Ujmowana woda z uwagi na ponadnormatywną zawartość związków żelaza podlega
uzdatnianiu.
W gminie Lutomiersk brak jest oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Żadna z miejscowości
w gminie nie posiada kompleksowego systemu odprowadzania ścieków. Ścieki odprowadzane są do
indywidualnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości (szambo) oraz do przydomowych oczyszczalni
ścieków. Sukcesywnie i w miarę posiadanych środków finansowych gmina realizuje program unieszkodliwiania
ścieków w miejscu ich powstania, poprzez budowę indywidualnych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców
gminy. Eksploatację zrealizowanych oczyszczalni prowadzą indywidualni użytkownicy.
Brak sieci kanalizacyjnej przyczynia się do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. Stare
zbiorniki na szambo są często nieszczelne, praktykuje się wylewanie szamba na pola lub odprowadzanie
nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu lub cieków wodnych. Zagrożenie jest szczególnie istotne
wzdłuż dolin rzecznych, a także na terenach, gdzie stopień zagrożenia wód podziemnych jest wysoki z uwagi na
obecność ognisk zanieczyszczeń na obszarach o niskiej odporności głównego poziomu wodonośnego.
Przez gminę przebiega nitka gazociągu średniego ciśnienia zasilana z Konstantynowa Łódzkiego. Siecią
gazową objęta jest przede wszystkim wschodnia część gminy, w pobliżu terenów opracowania. Obszar
opracowania nie jest obecnie objęty siecią. Zgodnie z obowiązującym Studium, docelowo sieć gazowa będzie
stanowić źródło zasilania w gaz ziemny odbiorców w całej gminie.
10.1.2 Gospodarka odpadami
Gmina Lutomiersk należy do Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi II w województwie łódzkim.
Funkcje Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) spełniają firma EKO-REGION
Sp. z o.o. Bełchatów instalacja – Dylów A, gm. Pajęczno, oraz firma FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. Na terenie
regionu II funkcjonują dwie instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o statusie
instalacji regionalnych (w Ruszczynie i Dylowie). Instalacje te mają niewystarczające moce do przetworzenia
odpadów, w związku z tym w regionie II planuje się ich rozbudowę. Zgodnie z planem gospodarowania
odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016–2022 z uwzględnieniem lat 2023–2028, masa
wytwarzanych, zmieszanych odpadów komunalnych będzie z roku na rok coraz mniejsza w przeliczeniu na
jednego mieszkańca. Jest to związane ze stopniowym wzrostem masy odpadów zbieranych selektywnie.
Docelowo w regionie II planowana jest także rozbudowa 4 instalacji do przetwarzania selektywnie
zebranych odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji – Wola Kruszyńska (instalacja
zastępcza po rozbudowie – RIPOK), Ruda (instalacja zastępcza po rozbudowie – RIPOK), Dylów i m. Łódź oraz
budowa 1 nowej instalacji (Ruszczyn). Zgodnie z prognozą, rekomenduje się inwestycje w zakresie zwiększenia
mocy przerobowych instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów na terenie regionu II.
W lutym 2017 r. Rada Gminy Lutomiersk uchwaliła nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy oraz komplet uchwał stanowiących podstawy prawne do nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu przez gminę odpowiedzialności za odpady i wprowadzeniu
obowiązkowych opłat dla mieszkańców za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie. Zadanie odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych powierzono wyłonionej w drodze przetargu firmie odbierającej
i odpowiednio zagospodarowującej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – Wywóz Nieczystości oraz
Przewóz Ładunków Wiesław Strach.
Gmina Lutomiersk
w nieruchomościach:




wprowadziła

3-pojemnikowy

system

selektywnego

zbierania

odpadów

szkło;
odpady opakowaniowe lekkie (w tym PET) wykonane z plastiku, papieru, metalu, aluminium
oraz opakowania wielomateriałowe;
odpady zmieszane.

Na terenie gminy wprowadzono także obowiązek kompostowania na terenie nieruchomości odpadów
zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji. Gmina nie posiada składowiska odpadów. Odpady
komunalne z terenu gminy są przewożone na składowisko w Dylowie, gm. Pajęczno.
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Obecny system odbioru odpadów jest efektywny i zapewnia dostateczną ochronę środowiska.
Dodatkowo można zwrócić uwagę na edukację ekologiczną w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.
10.1.3 Ciepłownictwo
Obok zanieczyszczeń pochodzących z komunikacji, najistotniejszym źródłem zanieczyszczenia
powietrza jest niska emisja, czyli emisja zanieczyszczeń powstających ze spalania w lokalnych kotłowniach
węglowych i indywidualnych paleniskach domowych, które najczęściej opalane są tanim węglem, a więc o złej
charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. Taki rodzaj ogrzewania dominuje w gminie. Mieszkańcy
zaopatrywani są w ciepło za pośrednictwem pieców indywidualnych i kotłowni lokalnych na paliwa stałe,
głównie ekogroszek, węgiel, drewno oraz gaz bądź olej opałowy. Skutki opalania budynków odczuwalne są
zwłaszcza w sezonie grzewczym jesień-zima-wiosna. Zabudowa obszarów opracowania ma obecnie charakter
rozproszony, dlatego nie ma podstaw do realizacji sieci ciepłowniczej.
W zakresie poprawy sytuacji gmina prowadzi termomodernizację budynków komunalnych. Są również
wymieniane kotłownie z paliw stałych na paliwa gazowe. Przez gminę przebiega nitka gazociągu średniego
ciśnienia zasilana z Konstantynowa Łódzkiego. Siecią gazową objęta jest przede wszystkim wschodnia część
gminy, w pobliżu terenów opracowania. Obszar opracowania nie jest obecnie objęty siecią. Zgodnie
z obowiązującym Studium, docelowo sieć gazowa będzie stanowić źródło zasilania w gaz ziemny odbiorców
w całej gminie.
10.1.4 Pola elektromagnetyczne
Pola elektromagnetyczne stanowią uciążliwość dla środowiska. Źródłami lub urządzeniami, które
wytwarzają pola elektromagnetyczne, są obiekty takie jak:


stacje i linie elektroenergetyczne, głównie wysokiego napięcia;



urządzenia radiokomunikacyjne (radiowe i telewizyjne anteny nadawcze, łączność radiowa, CB radio,
radiotelefony, anteny stacji bazowych telefonii komórkowej), radionawigacyjne i radiolokacyjne
(radary).

Podstawowymi źródłami zasilania w energię elektryczną odbiorców w gminie są linie napowietrzne
15kV doprowadzane z głównych punktów zasilających GPZ 110/15kV „Szadek”, „Poddębice”, „Łask”
i „Konstilana”. Zaopatrzenie odbiorców odbywa się poprzez stacje transformatorowe, głównie słupowe,
a następnie liniami niskiego napięcia napowietrznymi i ziemnymi. Przez południowe rejony gminy przebiega
napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia 220 kV relacji Pabianice – Adamów. Wzdłuż linii 220 kV
występują strefy ochronne związane z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na środowisko i na warunki
zabudowy przeznaczonej dla stałego pobytu człowieka.
W gminie Lutomiersk nie ma wielu źródeł pola elektromagnetycznego. Nie powinno się sytuować
miejsc stałego pobytu ludzi bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w ich sąsiedztwie, zwłaszcza w południowej części gminy, w pobliżu linii energetycznej wysokiego napięcia
220 kV.
10.1.5 Elektrownie wiatrowe
Na obszarze opracowania zlokalizowane są trzy istniejące elektrownie wiatrowe o całkowitej
wysokości 43,5 m. Od elektrowni wiatrowych powinna być ustanowiona strefa ochronna związana
z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, która została wskazana
w studium w odległości dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej.
10.1.6 Klimat akustyczny
Głównym źródłem hałasu w obrębie obszaru opracowania jest hałas rolniczy oraz częściowo hałas
komunikacyjny. Hałas powstający podczas pracy maszyn rolniczych ma charakter okresowy i nie stanowi źródła
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wysokiej uciążliwości w granicach terenów objętych opracowaniem. Wschodnie krańce obszaru objętego
zmianą Studium narażone są na bezpośrednie oddziaływanie drogi krajowej nr 71, będącej obwodnicą Łodzi.
Teren opracowania oddzielony jest od drogi naturalną barierą akustyczną w postaci kompleksów leśnych
nadleśnictwa Grotniki. Obszary opracowania narażone są także częściowo na hałas pochodzący z drogi
wojewódzkiej nr 710 prowadzącej przez miejscowość Lutomiersk, znajdującej się w niedalekim sąsiedztwie, na
północ od obszaru opracowania. Obszary objęte zmianą studium są jednak oddzielone od drogi rozległą dolina
rzeki Ner, stanowiącą barierę akustyczną, chroniącą przed uciążliwościami.
W niedalekim sąsiedztwie przedmiotowych trenów, ok. 7 km na wschód, znajduje się międzynarodowy
port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi. Ruch lotniczy może stanowić niewielkie źródło hałasu
w obrębie wschodnich obszarów opracowania. Uciążliwość hałasu lotniczego ma źródło w jego specyfice:
pojawia się gwałtownie, szybko osiąga wartość maksymalną, a następnie szybko maleje. Mieszkańcy wokół
lotnisk często narzekają na dokuczliwość hałasu, mimo że wyniki pomiarów hałasu lotniczego nie wskazują, aby
powodował on znaczne przekroczenia dopuszczalnych poziomów.
Na terenie gminy funkcjonuje jedynie przemysł lekki. Teren opracowania nie obejmuje większych
zakładów przemysłowych stanowiących źródło hałasu i w znacznej większości użytkowany jest rolniczo (grunty
rolne stanowią ok. 85% powierzchni obszaru objętego zmianą studium).
Obszar objęty opracowaniem nie jest silnie narażony na uciążliwości związane z hałasem. Istniejący
hałas można minimalizować poprzez poprawę stanu nawierzchni istniejących dróg i wprowadzanie stref
z ograniczeniem prędkości w obszarach zabudowanych. Uciążliwości można ograniczać poprzez odpowiednią
lokalizację zabudowy mieszkaniowej i zwiększanie terenów zieleni w otoczeniu dróg.
10.1.7 Rolnictwo
Pola uprawne i użytki zielone stanowią istotny udział w powierzchni gminy. Obszar opracowania to
teren intensywnej gospodarki rolnej, czemu sprzyjają dobre gleby – przeważają użytki klasy II–IVa. Uprawia się
tu przede wszystkim zboża, rzepak i rzepik. Z uwagi na dużą liczbę łąk i pastwisk w gospodarstwach rolnych
hodowane jest bydło (głównie krowy mleczne). Ponadto hodowana jest trzoda chlewna oraz drób.
W związku z rolniczym wykorzystywaniem terenu, zauważa się przekształcenia i zagrożenia
środowiska. Obserwuje się działalność erozyjną wody w strefie zboczy oraz erozję wietrzną (eoliczną),
charakteryzującą się wywiewaniem drobnych cząstek glebowych głównie w okresie wiosennym i jesiennym,
w czasie gdy gleby, podlegające użytkowaniu rolniczemu, pozbawione są szaty roślinnej. Na erozję narażone są
głównie przestrzenie gruntów ornych pozbawione zadrzewień śródpolnych. Znaczną część obszaru
opracowania stanowią otwarte tereny pól pozbawione zadrzewień i terenów leśnych. Zabiegi agrotechniczne
mogą powodować przyspieszenie zachodzenia procesów erozyjnych. Innym zagrożeniem jest możliwość
zanieczyszczenia wód podziemnych, które w niektórych obszarach gminy są silnie narażone na przenikanie wraz
z wodami opadowymi zanieczyszczeń obszarowych, takich jak: nawozy, chemiczne środki ochrony roślin,
gnojowica, odcieki z kiszonek. Zgodnie z Mapą Geośrodowiskową Polski 6 część terenów nie posiada naturalnej
bariery izolacyjnej. Należą do nich zachodnie krańce opracowania, w pobliżu rzeki Zalewki oraz wschodnie
krańce opracowania na terenie oraz w pobliżu perspektywicznego złoża piasków i żwirów.
Rolnictwo ekstensywne, zwłaszcza łąki i pastwiska, są istotne dla funkcjonowania obszarów
dolinowych. Zaprzestanie ich użytkowania będzie skutkowało naturalną sukcesją, obniżeniem wód
podziemnych, zaburzeniem funkcjonowania ekosystemów dolinowych.
10.1.8 Ograniczenie drożności korytarzy ekologicznych
Jako korytarze ekologiczne należy wskazać doliny rzeczne – Neru jako korytarz regionalny i Zalewki
jako korytarz lokalny. Korytarz Neru nie leży bezpośrednio w zasięgu obszaru opracowania, jednak jego bliskie
sąsiedztwo i liczne możliwości lokalnych połączeń poprzez otwarte tereny rolne decydują o jego istotnym

6

Mapa Geośrodowiskowa Polski Plansza B, skala 1:50 000, arkusz 626 – Lutomiersk, arkusz 627 Łódź Zachód, PIG-PIB Warszawa

2010
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znaczeniu. Dolina Neru w gminie jest zmeliorowana i użytkowana jako łąki i pastwiska. Brak zabudowy sprzyja
zachowaniu drożności korytarza, jednak częste roboty z użyciem sprzętu mogą zagrażać lęgom ptaków. Należy
przeciwdziałać dalszym przekształceniom w sąsiedztwie rzeki i dążyć do zachowania stref buforowych w pobliżu
cieku. Bezpośrednie użytkowanie rolnicze najbliższych terenów cieku stanowi istotne zagrożenie dla jakości
wód cieku poprzez spływy powierzchniowe z terenów użytkowanych rolniczo. Użytkowanie zlewni
bezpośredniej powinno odbywać się zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej i kryteriów użytkowania dolin
rzecznych. Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie Zalewki to głównie użytki zielone, lasy i zadrzewienia,
gdzieniegdzie w pobliżu występuje zabudowa letniskowa i jednorodzinna, która przy skali korytarza lokalnego
nie stanowi zagrożenia dla jego funkcjonowania.
10.2

Zagrożenia naturalne

Do zagrożeń naturalnych zalicza się przede wszystkim powodzie i osuwanie mas ziemnych.
W granicach obszaru opracowania nie występuje zagrożenie osuwaniem się mas ziemnych, ani zagrożenie
powodzią.
Zgodnie z Mapą zagrożenia powodziowego udostępnioną na portalu ISOK – Informatyczny System
Osłony Kraju obszary szczególnego zagrożenia powodziowego Q 1% wyznaczono jedynie dla rzeki Ner w pobliżu
północnych krańców obszaru opracowania. Wyznaczone obszary mają zwykle szerokość do kilku – kilkunastu
metrów, ich głębokość nie przekracza 0,5 m, a wody wylewają na użytki zielone.

11 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia realizowanego dokumentu oraz
sposobu w jaki te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas
opracowywania dokumentu
Ochrona środowiska na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym realizowana jest w Polsce
między innymi poprzez wprowadzenie w życie odpowiednich aktów prawnych, w tym ustaw i rozporządzeń.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi dokument o znaczeniu
lokalnym, w którym uwzględniono cele ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym czy krajowym, dotyczące głównie:


ochrony powierzchni ziemi, racjonalnego gospodarowania i zachowania wartości przyrodniczych
określonych w przepisach szczegółowych tj.: ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia
2001 r., Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i górnicze;



utrzymania norm odnośnie jakości gleb określonych w przepisach szczegółowych – Ustawa z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;



ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz prowadzenia odpowiedniej gospodarki wodnościekowej określonej w przepisach szczegółowych – ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;



ochrony powietrza – Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.;



prawidłowej gospodarki odpadami określonej w przepisach szczegółowych tj.: Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach;



utrzymania norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach
szczegółowych, tj.: Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz odpowiednie do
niej rozporządzenia;



ochrony korytarzy ekologicznych – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Krajowa
Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej, która jest przełożeniem
Konwencji o różnorodności biologicznej z 1992 r. (Rio de Janeiro).
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Ustalenia zmiany studium nie stoją w sprzeczności z realizacją wymienionych powyżej celów. Dzięki
odpowiednim rozwiązaniom planistycznym możliwy jest rozwój gospodarczy z poszanowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju.

12 Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe
i długoterminowe, stałe, chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmioty
obszarów Natura 2000 oraz ich integralność, a także na środowisko
W prognozie ocenia się skutki, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu pod
funkcje określone w projekcie zmiany studium, które mogą wpływać na wprowadzanie gazów i pyłów do
powietrza, wytwarzanie odpadów, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, emitowanie hałasu i pól
elektromagnetycznych oraz powodować ryzyko wystąpienia awarii.
Analogicznie ocenia się skutki wpływu realizacji ustaleń projektu studium na powierzchnię ziemi,
glebę, kopaliny, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, zwierzęta i rośliny.
Elementami zmiany studium, które podlegają ocenie są:


wprowadzenie nowych terenów inwestycyjnych 2M – teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zagrodowej, rekreacyjnej i usługowej;



zamiana terenów zabudowy letniskowej we wschodniej części obszaru objętego studium
(główniej we Florentynowie) na tereny zabudowy 2M – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, zagrodowa, rekreacyjna i usługowa.

Należy jednak podkreślić, że ww. zmiany wynikają w dużej mierze z uwzględnienia istniejącej
zabudowy, wydanych pozwoleń na zabudowę oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy.
Nie przewiduje się natomiast żadnych negatywnych oddziaływań wynikających z:

12.1



wskazania terenu produkcyjno-usługowego 2PU, obejmującego istniejący zakład produkcyjny;



wskazania terenu usług publicznych 2Up, obejmujący istniejącą budynek remizy strażackiej;



wskazania przebiegu
transformatorowych;



wprowadzenia zapisów dotyczących ograniczeń w zagospodarowaniu przestrzennym
w sąsiedztwie istniejących elektrowni wiatrowych oraz lotniska Łódź-Lublinek;



aktualizacji zapisów dotyczących zabytków archeologicznych;



wprowadzenia zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko, za wyjątkiem infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

istniejących

elektroenergetycznych

oraz

lokalizacji

stacji

Oddziaływanie na ludzi

W rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska znaczące oddziaływanie na środowisko
oznacza również znaczące oddziaływanie na zdrowie ludzi. O znaczącym oddziaływaniu na środowisko (zdrowie
ludzi) można mówić w sytuacji, gdy przekraczane są standardy emisyjne oraz dopuszczalne normy hałasu
(dopuszczalne normy zanieczyszczeń) określone w przepisach o ochronie środowiska.
Hałas
Dopuszczalne poziomy hałasu są określone w ustalonym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
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Tabela 5 Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku w dB z uwzględnieniem obiektów
i terenów położonych w granicach opracowania
drogi lub linie kolejowe

rodzaj terenu

instalacje i pozostałe obiekty

pora dnia7

pora nocy8

pora dnia9

pora nocy10

61 dB

56 dB

50 dB

40 dB

65 dB

56 dB

55 dB

45 dB

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
tereny zabudowy zagrodowej
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
tereny mieszkaniowo-usługowe

Zapisy wprowadzone w projekcie zmiany nr 2 studium nie przyczynią się do istotnego pogorszenia
warunków akustycznych. Korzystny obecnie klimat akustycznym nie powinien ulec zmianom.
Zmiana zagospodarowania terenów (z niezabudowanych na zabudowane) może przyczynić się
nieznacznie do zwiększenia poziomów emitowanego hałasu, jednak nie będą to zmiany powodujące
uciążliwości dla mieszkańców i otoczenia. Bezpośredni, ale krótkotrwały charakter może mieć uciążliwość
akustyczna związana z fazą realizacji obiektów budowlanych w granicach terenów przeznaczonych w studium
głównie pod funkcje mieszkaniowe, będzie ona ograniczona do okresu prac budowlanych. Funkcjonowanie
obiektów przeznaczonych na cele mieszkaniowe nie wiąże się ze szczególną uciążliwością akustyczną.
Ponadto zmiana terenów zabudowy letniskowej na tereny zabudowy 2M spowoduje powstawanie
obiektów użytkowanych całorocznie, w związku z czym emisja hałasu, choć nieznacznego, również będzie miała
miejsce cały rok, a nie tylko w okresie letnim bądź w weekendy.
Oddziaływanie na powietrze
Stan czystości powietrza w gminie należy ocenić jako dobry. Podstawowym źródłem zanieczyszczeń
wprowadzanych do powietrza jest emisja antropogeniczna pochodząca głównie z sektora bytowego, tzw.
emisja niska, i komunikacyjnego, brak źródeł z działalności przemysłowej. Emisja niska pochodzi głównie
z terenów zabudowy mieszkaniowej ogrzewanej indywidualnie, emitowane są głównie: SO 2, NOX, CO, pyły
zawieszone.
Realizacja nowej zabudowy na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej,
rekreacyjnej i usługowej (2M) wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na energię i ciepło. W wyniku realizacji
ustaleń zmiany studium zwiększy się ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza wynikających z niskiej
emisji, należy jednak podkreślić, że w nowych obiektach instalowane są zwykle nowoczesne, wysokosprawne
systemy grzewcze wykorzystujące paliwa dobrej jakości lub proekologiczne, w związku z tym emisja będzie
niższa niż w przypadku tradycyjnej, istniejącej zabudowy. Ponadto powierzchnia terenów 2M zwiększyła się
znacznie kosztem terenów UTL (zabudowa letniskowa), w konsekwencji czego zamiast zabudowy letniskowej
może pojawiać się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, o całorocznym charakterze użytkowania, co
również przyczyni się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Należy podkreślić, że głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest nie sama zabudowa,
a niesprawne instalacje grzewcze i złej jakości paliwa.
Promieniowanie elektromagnetyczne
Pola elektromagnetyczne stanowią uciążliwość dla środowiska. Źródłami lub urządzeniami, które
wytwarzają pola elektromagnetyczne, są obiekty takie jak:

7 przedział

czasu odniesienia równy 16 godzinom
przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom
9 przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym
10 przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy
8
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stacje i linie elektroenergetyczne, głównie wysokiego napięcia;
urządzenia radiokomunikacyjne (radiowe i telewizyjne anteny nadawcze, łączność radiowa, CB radio,
radiotelefony, anteny stacji bazowych telefonii komórkowej), radionawigacyjne i radiolokacyjne
(radary).

Projekt nr 2 zmiany studium nie wprowadza nowych ustaleń dotyczących lokalizacji ww. obiektów. Na
rysunku zmiany nr 2 studium wskazano jedynie przebieg istniejących linii elektroenergetycznych oraz lokalizację
stacji transformatorowych.
Projektowana zmiana nr 2 studium nie skutkuje narażeniem ludzi na nadmierny hałas, promieniowanie
elektromagnetyczne ani pogorszenie stanu sanitarnego powietrza.
12.2

Oddziaływanie na wodę

Zasady wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi określa Prawo wodne. Art. 41 mówi o tym, czego
wprowadzane do wód bądź do ziemi ścieki nie mogą zawierać oraz czego nie mogą powodować w wodach, do
których są wprowadzane.
Odpowiednia gospodarka ściekami jest kluczowa dla utrzymania czystości wód powierzchniowych
i podziemnych, a także gleby. Jest to szczególnie istotne w przypadku gminy Lutomiersk, ze względu na to, iż
aktualnie nie posiada ona kompleksowego, zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków. Przyjęta w
obowiązującym studium polityka ochrony wód powierzchniowych i podziemnych określa m.in. następujące
zasady:


budowa systemów zbiorczej kanalizacji sanitarnej (dążenie do pełnego uzbrojenia stref urbanizacji i
terenów zurbanizowanych),



gromadzenie i odprowadzanie ścieków (do czasu objęcia poszczególnych terenów zabudowy siecią
kanalizacji sanitarnej) do szczelnych zbiorników bezodpływowych z wywozem ścieków taborem
asenizacyjnym do oczyszczalni,



oczyszczalnie przydomowe mogą mieć zastosowanie tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Zarówno wprowadzenie nowych terenów inwestycyjnych 2M (teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zagrodowej, rekreacyjnej i usługowej) jak i zamiana terenów zabudowy letniskowej we
wschodniej części obszaru objętego studium (główniej we Florentynowie) na tereny zabudowy 2M przyczyni się
do zwiększenia produkcji ścieków sanitarnych. Przy zachowaniu szczelności zbiorników nie przewiduje się
niekontrolowanych wycieków nieczystości do wód i gruntu. Stąd nie przewiduje się znaczących negatywnych
oddziaływań realizacji ustaleń studium na środowisko wodne. Do czasu zrealizowania planu budowy systemu
kanalizacji sanitarnej, w tym oczyszczalni ścieków, może nastąpić przedostawanie się ścieków komunalnych do
wód i do ziemi z nieszczelnych szamb. Jest to istotne zagrożenie z uwagi na to, iż stan wód powierzchniowych
oceniany jest jako zły, zaś osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone. W przypadku realizacji
proponowanej oczyszczalni ścieków stan wód mógłby ulec poprawie.
Potencjalne ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, w tym wód JCWPd nr 72
oraz JCWP PLRW600016183236 – Zalewka (Wrząca) i PLRW600020183235 – Ner od Dobrzynki do Zalewki, na
skutek realizacji nowej zabudowy na nowych terenach inwestycyjnych wskazanych w zmianie nr 2 studium jest
minimalne. W nowym budynkach stosuje się nowoczesne rozwiązania techniczne, które zapobiegają
przedostawaniu się ścieków do gruntu. Należy podkreślić, że głównym zadaniem jest budowa kanalizacji
sanitarnej, co zgodnie z obowiązującym studium, a także innymi dokumentami strategicznymi gminy i regionu,
jest zadaniem pilnym i nadrzędnym.
12.3

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi

Do niekorzystnych przekształceń terenu dochodzić będzie przede wszystkim podczas prowadzenia
wszelkich prac budowlanych. Przy lokalizacji nowych obiektów budowlanych dochodzi do przekształcenia
powierzchniowej warstwy ziemi poprzez wykonywanie wykopów pod fundamenty nowych budynków.
Opisywane oddziaływania będą nieznaczne, o charakterze bezpośrednim, długoterminowym i stałym. Wystąpią

34

Prognoza oddziaływania na środowisko
do zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk

2019

również krótkoterminowe i chwilowe oddziaływania, związane z etapem prowadzenia prac budowlanych
(czasowe deformacje terenu, wykopy itp.). W trakcie realizacji ewentualnych prac budowlanych może również
dojść do zanieczyszczenia gleby, poprzez składowanie surowców i odpadów budowlanych.
Przeznaczenie terenu pod funkcje określone w zmianie nr 2 studium nie wiążą się z zanieczyszczeniem
gleby lub ziemi, pod warunkiem prawidłowej gospodarki odpadami i ściekami. Rozwiązania w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami są w tym względzie prawidłowe.
Zapisy wprowadzone w projekcie zmiany nr 2 studium, przy prawidłowym przestrzeganiu przepisów
odrębnych, nie przyczynią się zmiany typu i zasięgu oddziaływań na gleby i powierzchnię ziemi.
12.4

Oddziaływanie na zasoby naturalne
W granicach zmiany studium nie występują udokumentowane złoża surowców naturalnych.

Ważnym zasobem naturalnym na obszarze opracowania są gleby wysokich klas bonitacyjnych I–III,
które są chronione. Występują one w zwartych kompleksach gruntów ornych, a także użytków zielonych
w dolinie Zalewki.
Wskazane w zmianie nr 2 studium nowe obszary przeznaczone pod zabudowę (2M – teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, rekreacyjnej i usługowej) częściowo wyznaczono w zasięgu
występowania gleb chronionych, należy jednak podkreślić, że nowe tereny inwestycyjne zostały zlokalizowane
jako przedłużenie istniejącej bądź planowanej w obowiązującym studium i planie zabudowy, wzdłuż dróg,
natomiast nie wskazuje się takich terenów w zupełnym oderwaniu od aktualnego układu osadniczego.
Zmiana terenów letniskowych na budowlane ogólne (2M – teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zagrodowej, rekreacyjnej i usługowej) nie wpływa na wykorzystanie zasobów naturalnych.
Zapisy wprowadzone w projekcie zmiany nr 2 studium, przy zachowaniu przepisów odrębnych i zasady
oszczędnego gospodarowania zasobami, nie spowodują znacznego zmniejszenia i pogorszenia jakości zasobów
naturalnych.
12.5

Oddziaływanie na krajobraz

Krajobraz obszaru opracowania ma umiarkowane walory krajobrazowe. Wskazanie nowych obszarów
przeznaczonych pod zabudowę (2M – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, rekreacyjnej
i usługowej) nie wpłynie istotnie na walory estetyczne czy typ krajobrazu. Planowana jest zabudowa
o funkcjach już występujących na tym terenie, przy czym przewiduje się, że nowe inwestycje będą głównie
dotyczyły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Należy jednak podkreślić, że nowe tereny inwestycyjne 2M
zostały zlokalizowane jako przedłużenie istniejącej bądź planowanej w obowiązującym studium i planie
zabudowy, wzdłuż dróg, natomiast nie wskazuje się takich terenów w zupełnym oderwaniu od aktualnego
układu osadniczego
Zmiana terenów letniskowych na budowlane ogólne (2M – teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zagrodowej, rekreacyjnej i usługowej) przyczyni się do zmiany charakteru zabudowy, będą
powstawały obiekty większe, o innym charakterze ogrodzeń, ogrodów itp. Należy podkreślić, że takie zmiany
mają już miejsce i zmiana studium w tym zakresie uwzględnia aktualne zagospodarowanie czy tendencje.
Zapisy wprowadzone w projekcie zmiany nr 2 studium nie będą skutkowały negatywnym
oddziaływaniem na krajobraz.
12.6

Wpływ na ekosystemy i różnorodność biologiczną

Różnorodność biologiczną można rozumieć, jako stopień zachowania naturalnie występujących
gatunków oraz zbiorowisk, a także ras zwierząt i form roślin. Różnorodność biologiczna występuje zatem na
trzech poziomach organizacji przyrody: ekosystemowym, gatunkowym, genetycznym.
Realizacja ustaleń zmiany studium będzie skutkowała zajęciem nowych terenów pod zabudowę. Nowe
tereny przeznaczone pod zabudowę (2M – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej,
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rekreacyjnej i usługowej) obejmują jedynie grunty rolne, w przeważającej części użytki orne. Użytki orne,
z uwagi na nietrwałą pokrywę roślinną i stałe zabiegi rolnicze stanowią ekosystem relatywnie ubogi, bez
stabilnych siedlisk roślinnych, stanowisk roślin cennych i chronionych. Otwarta przestrzeń z niewielką ilością
zadrzewień, regularne zabiegi rolnicze i sąsiedztwo zabudowy sprawiają, że występują tu jedynie synantropijne
gatunki zwierząt.
Nie przewiduje się istotnych, negatywnych oddziaływań na ekosystemy i różnorodność biologiczną
wynikających ze zmiany studium nr 2 studium.
12.7

Oddziaływanie na klimat i adaptacja do zmian klimatu

Zgodnie z ratyfikowaną przez Polskę Ramową Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu należy dążyć do wprowadzania działań prowadzących do zapobiegania niebezpiecznej,
antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny. Problematyka zmian klimatu została omówiona
z uwzględnieniem Poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia
i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe.
Należy podkreślić na wstępie, że zmiana studium dotyczy niewielkiego, częściowo zagospodarowanego
obszaru. Nie występują tu obiekty i funkcje strategiczne w aspekcie oddziaływania na klimat, również studium
samo w sobie nie stanowi istotnych wytycznych dot. zmian klimatu.
W zakresie łagodzenia zmian klimatu, w skali studium istotne jest zapewnienie możliwości
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Projektowana zmiana nr 2 studium nie określa warunków
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, natomiast w tekście jednolitym studium z 2005 r. wskazano, że
pożądany jest wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Wskazane w zmianie nr 2 studium
elektrownie wiatrowe są obiektami już istniejącymi.
Większość strategicznych dokumentów dotyczących aspektów związanych ze zmianami klimatu
i klęskami żywiołowymi, takich jak: Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Krajowy Plan Działania dotyczący efektywności
energetycznej dla Polski (2014), czy Polityka energetyczna Polski do roku 2030, w odniesieniu do działań
związanych z łagodzeniem zmian klimatu, opiera się na ustaleniach i celach wynikających z pakietu
energetyczno-klimatycznego. Zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk (2018), cele
strategiczne gminy do roku 2020 uwzględniają założenia pakietu klimatyczno-energetycznego:


redukcję emisji CO2 1,9%,



zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 2,5%,



redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej 0,28%,



poprawa jakości powietrza (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń).

W zakresie działań przystosowawczych, obszar nie jest zagrożony powodzią. Nie dotyczy go również
zagadnienie wpływu na różnorodność biologiczną i obszary chronione, z uwagi na umiarkowaną wartość
przyrodniczą i niskie zróżnicowanie siedlisk, w tym zupełny brak siedlisk zależnych od wody (mokradła),
natomiast, zgodnie z Planem przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, teren opracowania
jest znacząco narażony na wystąpienie suszy.
Należy podkreślić, że wprowadzone w projekcie studium zmiany, nie mają wpływu na zmiany
klimatyczne.
12.8

Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne

W granicach obszaru opracowania zmiany nr 2 studium występują elementy dziedzictwa kulturowego:
dwa zamknięte cmentarze wpisane do gminnej ewidencji zabytków, stanowiska archeologiczne wpisane do
rejestru zabytków i do ewidencji, a także strefy ochrony archeologicznej i ochrony konserwatorskiej.
W zmianie nr 2 studium ww. obiektu zostały zgodnie z aktualnym stanem oznaczone na załączniku
graficznym oraz opisane w tekście. Nie przewiduje się aby, przy zgodności z przepisami odrębnymi, wskazane
nowe tereny zabudowy miały negatywny wpływ na zabytki i dobra materialne.
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Oddziaływanie na obszary Natura 2000 i inne obszary chronione na mocy ustawy o ochronie
przyrody

Na terenie objętym zmianą nr 2 studium, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nie występują obszary
Natura 2000 ani inne obszary chronione na mocy ustawy o ochronie przyrody.
Zgodnie z obowiązującym „Planem zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz
planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi” wskazano projektowany
Obszar Chronionego Krajobrazu „Doliny Neru” – jego granice zostały ujęte w graficznej części zmiany nr 2
studium, zgodnie z ich planowanym przebiegiem. Możliwe ograniczenia w zagospodarowaniu tych terenów
określa z art. 24 i art. 45 ustawy o ochronie przyrody – szczegółowe ustalenia ochrony wskazane zostaną w
odpowiednim akcie prawnym po usankcjonowaniu obszaru. Obecnie nie podstaw do przeprowadzenia oceny
odziaływania na obszar chroniony, należy jednak podkreślić, że planowane zmiany nie będą negatywnie
wpływać na walory przyrodnicze i krajobrazowe doliny Neru.
12.10

Ryzyko wystąpienia poważnych awarii

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przez poważną awarię rozumie się „zdarzenie,
w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub
transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do
natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego
zagrożenia z opóźnieniem”. O zaliczeniu zakładu do kategorii o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku
wystąpienia poważnych awarii decyduje Minister ds. Gospodarki w porozumieniu z Ministrem ds. Zdrowia,
Ministrem ds. Wewnętrznych i Ministrem ds. Ochrony Środowiska (Dz. U. 2002 Nr 58 poz. 535 z dnia 9 kwietnia
2002 ze zm.).
Na terenie objętym opracowaniem obecnie nie ma zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku
wystąpienia poważnych awarii. W ustaleniach zmiany studium nie ma nowych terenów na których mogłyby
powstać zakłady przemysłowe, magazyny czy niebezpieczne instalacje, ponadto zakazano realizacji
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

13 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji
projektowanego dokumentu
W studium (w wersji ujednoliconej) dla utrzymania oraz wdrażania zasad ochrony środowiska zaleca
się:


osiągnięcie standardów jakości elementów środowiska przyrodniczego;



poprawę gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę systemu kanalizacji i budowę oczyszczalni
ścieków;



przywrócenie jakości wód powierzchniowych do wymaganych standardów oraz ochrona jakości wód
podziemnych wraz z racjonalizacją ich wykorzystania;



rekultywację doliny Neru;



wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych;



promowanie produkcji czystej ekologicznie;



zwiększenie lesistości gminy;



organizację systemu wywozu z terenu gminy odpadów komunalnych;



wdrożenie systemu sortowania odpadów w miejscu ich powstawania;



upowszechnienie systemu recyklingu surowców wtórnych (makulatury, szkła, tworzyw sztucznych,
aluminium i in.);
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budowę przyłączy sieci gazowej;



podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy;



zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej (dotyczy jedynie obszaru zmiany nr 1 i zmiany nr 2).
Ponadto w celu ochrony wód:



wyklucza się lokalizowanie obiektów szczególnie uciążliwych dla środowiska, jak np. przeróbki
odpadów radioaktywnych, elektrowni na paliwa stałe, magazynów substancji niebezpiecznych,
składowisk odpadów przemysłowych, w granicach głównych zbiorników wód podziemnych;



realizacja działań związanych z realizacją programów budowy kanalizacji sanitarnej,



bezwzględny zakaz odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych do wód powierzchniowych
i gruntu,



likwidacja dzikich wysypisk śmieci,



określeniem programu przeciwdziałania wylewom rzek, zwiększeniem obszarów małej retencji wód.
Wskazanie obszarów przyrodniczych wyłączonych spod zabudowy:



tereny leśne w granicach określonych na rysunku studium i wyznaczone tereny zalesień;



wyznaczenie strefy ochrony wartości rolniczych – to tereny rolne, w tym gleb chronionych
I–III i IV klasy oraz gleb organicznych, również tereny zmeliorowane, gdzie obowiązuje zakaz zabudowy
nie związanej z rolnictwem oraz zakaz parcelacji na małe działki (w zamyśle budowlane).
Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz
integralność tych obszarów

Realizacja ustaleń zmiany studium nie będzie oddziaływała na obszary Natura 2000, w związku z czym
nie wskazuje się ww. działań.

14 Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie
wraz z uzasadnieniem ich wyboru
Realizacja ustaleń zmiany studium nie będzie w istotny sposób oddziaływała na środowisko, nie
wskazuje się działań alternatywnych.

15 Akty prawne uwzględnione w opracowaniu
 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017,
poz. 1405 ze zm.),
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018, poz. 799 ze zm.),
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018, poz. 142 ze zm.),
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017,
poz. 1073 ze zm.),
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017, poz. 2126 ze zm.),
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 ze zm.),
 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2017, poz. 788 ze zm.),
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 992 ze zm.),
 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017, poz. 1161),
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017, poz. 2187 ze
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zm.),
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2018, poz. 1152),
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018, poz.
1454),
 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 poz. 1259),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016, poz. 1395),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031),
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji
niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu
o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U.
z 2002, nr 58, poz. 535 ze zm.),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 poz. 1967),
 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony
dzikiego ptactwa,
 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory.

16

Materiały źródłowe
1. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk, Budplan Sp. z o.o., Warszawa 2018;
2. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 – wizja Polski w 2030 r.;
3. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Biuro Planowania Przestrzennego
Województwa Łódzkiego w Łodzi, 2010;
4. Program Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego na lata 2016 – 2019, z perspektywą do 2024
roku, Pabianice, 2016;
5. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, 2016;
6.

Strategia rozwoju gminy Lutomiersk na lata 2014 – 2020, 2014;

7.

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Lutomiersk, Lutomiersk, 2014;

8. Kondracki J., 2001: Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa;
9. Dane Głównego Urzędu Statystycznego;
10. Dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem
obszarów chronionych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 401 Niecka Łódzka, PIG-PIB 2013.
11. Monitoring rzek w latach 2011 – 2016, WIOŚ w Łodzi, Łódź 2017;
12. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2016 roku. WIOŚ w Warszawie, Warszawa
2017;
13. Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie łódzkim. Raport za rok 2017. WIOŚ w Warszawie,
Warszawa 2018;
14. Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, 2017;
15. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020

39

Prognoza oddziaływania na środowisko
do zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk

2019

z perspektywą do roku 2030, 2013;
16. Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania
do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe, Ministerstwo Środowiska, Departament
Zrównoważonego Rozwoju, Warszawa 2015;
Opracowania kartograficzne i warstwy .shp, witryny internetowe
1.

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz 626 Lutomiersk oraz arkusz 627 Łódź Zachód, skala
1:50 000. PIG, Warszawa;

2. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, Państwowy Instytut Geologiczny, arkusz nr 626
Lutomiersk oraz nr 627 Łódź Zachód;
3. Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, plansza A i plansza B, Państwowy Instytut
Geologiczny; arkusz nr 626 Lutomiersk oraz nr 627 Łódź Zachód;
4.

Warstwy .shp Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. Centralna Baza Danych Geologicznych —
http://baza.pgi.gov.pl/;

5.

Warstwy .shp sieć korytarzy ekologicznych łączących obszary Natura 2000. IBS PAN Białowieża;

6.

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/;

7.

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/;

8.

https://geolog.pgi.gov.pl/;

9.

System Przetwarzania Danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej: http://spdpsh.pgi.gov.pl/;

10. System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO http://geoportal.pgi.gov.pl/;
11. ISOK – Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego;
12. Warstwy tematyczne BDL – lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, lasy ochronne, typy siedliskowe
lasów;
13. Warstwy tematyczne CBDG:


Hydrogeologia – Główne Zbiorniki Wód Podziemnych,



Hydrogeologia – Jednolite Części Wód Podziemnych,



MIDAS – obszary górnicze,



MIDAS – tereny górnicze,



MIDAS – złoża kopalin,
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Warszawa, dnia 2 października 2018 r.

OŚWIADCZENIE AUTORA PROGNOZY

W związku z 74a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

oświadczam

że jako kierownik zespołu autorów Prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany nr 2 Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk spełniam warunki określone
przez wyżej przywołany artykuł, tj.:




ukończyłam, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia
lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem
w obszarze nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
mam co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących prognozy
oddziaływania na środowisko.
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
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