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1. WPROWADZENIE
1.1. Cel opracowania

Niniejsza prognoza została sporządzona w oparciu o wymogi wynikające z przepisu art.
51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353). Prognoza dotyczy projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sędziejowice.
Podstawowym celem prognozy jest wskazanie, jak uchwalenie powyższego dokumentu wpłynie na poszczególne komponenty środowiska i na środowisko jako całość.
Prognoza wraz z tekstem projektu SUiKZP gminy będzie poddana konsultacjom społecznym oraz będzie przedmiotem opiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
1.2. Zakres prognozy

Zakres prognozy oraz stopień jej szczegółowości wynika z artykułu 51 ust.2 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353). W związku z powyższym prognoza oddziaływania na środowisko:
1) zawiera:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c)propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
2) określa, analizuje i ocenia:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c)istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
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d)cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas
opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe,
stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z
uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;
3) przedstawia:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
b)biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne
do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich
wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Zakres i stopień szczegółowości wymaganej w prognozie został także określony pismem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 22 października 2015 r. (znak sprawy: WOOŚ-II.411.286.2015.AJ).
Prognoza obejmuje obszar objęty ustaleniami SUiKZP wraz z obszarami pozostającymi w
zasięgu oddziaływania wynikającego z ich realizacji. Prognoza sporządzona została w formie opisowej i kartograficznej. Informacje zawarte w niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko
są opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do
zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu.
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1.3. Wykorzystane akty prawne i opracowania

1. VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego.
2. Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny - http://stat.gov.pl/bdl.
3. Europejska Strategia Zrównoważonego Rozwoju.
4. Kondracki J. 2002: Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
5. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
6. Konwencja o różnorodności biologicznej. Nowa globalna strategia różnorodności biologicznej na lata 2011-2020, z wizją do roku 2050
7. Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej
oraz Program działań na lata 2014-2020
8. Mapa hydrograficznego podziału Polski.
9. Mapy topograficzne w skali 1:50 000.
10. Mapy topograficzne w skali 1:10 000.
11. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2001.
12. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
13. Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Łódzkiego.
14. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej. Warszawa 2011.
15. Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2008.
16. Program ochrony środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 2014-2017, z perspektywą do
roku 2021
17. Program

Ochrony

Środowiska

Województwa

Łódzkiego

na

lata

2012-2015

z uwzględnieniem perspektywy do 2019 r.
18. Projekt Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Ministerstwo Gospodarki,
Ministerstwo Środowiska. Warszawa 2012.
19. Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Sędziejowice, 2016.
20. Richling A., Solon J., 1996. Ekologia krajobrazu. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa
21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).
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22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).
23. Standardowy Formularz Danych PLH100021 „Grabia”
24. Strategia Europa 2020, Bruksela 2010.
25. Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2012-2020.
26. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.
27. Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353)
28. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232
z późn. zm.).
29. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2015 poz. 199).
30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651).
31. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r.,
poz.909).
32. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(Dz. U. z 2014
r. poz. 1446).
33. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469).
34. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).
35. Ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz. U. poz.21 z późn. zm.)
36. www.google.pl/maps
37. www.codgik.gov.pl
38. www. geoportal.gov.pl
39. www.geoserwis.gdos.gov.pl/
40. www.bdl.lasy.gov.pl/
41. http://web3.pgi.gov.pl/
42. www.spk.parkilodzkie.pl

43. http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/
44. http://www.wios.lodz.pl/
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1.4. Położenie obszaru objętego prognozą i dotychczasowe użytkowanie

Teren objęty ustaleniami analizowanego dokumentu obejmuje obszar gminy Sędziejowice (powiat łaski), której powierzchnia według danych GUS z 2013 r. wynosi 12 004 ha),
jej lokalizację przedstawiono na załączniku nr 1 do niniejszej prognozy. Gmina Sędziejowice
jest położona w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego i graniczy z sześcioma gminami:


od południa z gminą Widawa,



od południowego wschodu z gminą Zelów,



od wschodu z gminą Buczek,



od północy z gminą Łask,



od zachodu z gminami Zapolice i Zduńska Wola.
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego gmina na koniec 2014 roku posia-

dała 6 411 mieszkańców z czego wszyscy zamieszkiwali wsie (brak miast na terenie gminy).
Na terenie gminy dominuje rolnicze wykorzystanie terenu i leśnictwo. Według danych
GUS (dane za 2014 r.) lasy w gminie zajmują 3 455 ha stanowiąc 28,78% jej powierzchni.
Użytki rolne zajmują 7 940 hektarów, co stanowi 66,14% całej powierzchni gminy. Wśród
gruntów użytkowanych rolniczo grunty orne zajmują 6 027 ha, łąki trwałe 707 ha, pastwiska
trwałe 702 ha, a sady – 129 ha.
Gmina Sędziejowice nie posiada rozbudowanego zaplecza produkcyjnego. W 2014 roku
na terenie gminy funkcjonowało 61 przedsiębiorstw zaliczanych do grupy przetwórstwa przemysłowego i 65 związanych z budownictwem. Istniejące profile działalności zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie gminy związane są głównie z produkcją materiałów budowlanych. Istniejące profile działalności zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie gminy
ograniczają się do branży spożywczej, tekstylnej i przetwórstwa drewna. Oprócz większych
przedsiębiorstw działa także wiele zakładów rzemiosła produkcyjnego. Są to zakłady małe, zatrudniające właściciela i ewentualnie kilku pracowników Przebieg drogi ekspresowej S8 oraz dobre powiązania komunikacyjne z ośrodkami miejskimi może stanowić dla gminy pozytywny impuls dla rozwoju terenów aktywnych gospodarczo.
Gmina Sędziejowice położona jest w ciągu drogi ekspresowej S8 relacji Wrocław – Łódź –
Warszawa. Droga ta stanowi ważny element podstawowego układu komunikacyjnego kraju
zapewniając powiązania w układzie południowy zachód – północny wschód. Dostęp do drogi
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ekspresowej zapewnia węzeł drogowy „Zduńska Wola Wschód”. Położenie gminy Sędziejowice
w systemie dróg krajowych zapewnienia dobrą dostępność komunikacyjną obszaru w skali kraju i
regionu. Główną osią komunikacyjną gminy jest droga wojewódzka nr 481 relacji Łask – Widawa
– Widoradz Górny. Droga ta stanowi ważny element podstawowego układu komunikacyjnego
województwa łódzkiego. Droga ta zapewnia powiązania gminy z sąsiednimi miastami
powiatowymi: Łaskiem i Wieluniem. Powiązania zewnętrzne o charakterze międzygminnym
zapewniają drogi powiatowe i gminne prowadzące poza granice gminy.
Przez obszar gminy przebiega linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew
(tzw. magistrala węglowa). Linia ta pełni strategiczną rolę w systemie transportowym
województwa łódzkiego. Dla gminy pełni przede wszystkim rolę transportową łącząc ją z
większymi ośrodkami miejskimi. Na trasie jej przejazdu zlokalizowane są stacje osobowe w
miejscowościach Kustrzyce, Kozuby i Siedlce. Najbliższy port lotniczy znajduje się w Łodzi –
Lublinku (Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta) (Projekt SUiKZP Gminy Sędziejowice).
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1.5. Ustalenia analizowanego dokumentu

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015 poz. 199 z późn. zm.) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego, lecz jedynie dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy. Jednocześnie ustalenia studium są wiążące dla organów gminy sporządzających plany miejscowe.
Ustalenia zawarte w tekście i załącznikach graficznych studium wyrażają kierunki
zagospodarowania przestrzennego obszaru, nie są zaś ścisłym przesądzeniem o rodzaju i
granicach zainwestowania i użytkowania terenów. Granice poszczególnych obszarów przy
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego mogą ulec korekcie,
zwłaszcza w kontekście własności nieruchomości czy szczegółowego projektowania układu
komunikacyjnego.
Określenia dotyczące formy użytkowania terenów dotyczą jedynie podstawowych oraz
uzupełniających i towarzyszących rodzajów zabudowy. Na tych terenach mogą jednak
być realizowane także inne formy zabudowy, pod warunkiem braku sprzeczności z formami
określonymi w studium. Przy opracowywaniu planów miejscowych dla terenów przeznaczonych
pod zabudowę należy przewidzieć zieleń, stwarzającą warunki do wypoczynku i rekreacji mieszkańców, a także zwiększającą estetykę przestrzeni oraz możliwość komunikacji pieszej.
W zakresie przeznaczenia terenu analizowany dokument przewiduje następujące funkcje:


Tereny zabudowy zagrodowej



Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej



Tereny zabudowy usługowej



Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej



Tereny usług sportu i rekreacji



Tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów



Tereny eksploatacji powierzchniowej



Tereny zieleni urządzonej



Tereny cmentarzy



Tereny infrastruktury technicznej



Tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 100 kW



Tereny leśne
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Tereny przeznaczone do zalesienia



Tereny trwałych użytków zielonych, zadrzewień, dolin rzecznych



Tereny rolnicze wyższych klas bonitacyjnych



Tereny rolnicze niższych klas bonitacyjnych



Tereny śródlądowych wód powierzchniowych



Tereny lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW.

Projekt SUiKZP wprowadza szereg wytycznych służących zachowaniu ładu przestrzennego i ograniczeniu oddziaływania na środowisko ewentualnie wprowadzanej zabudowy i
funkcji. Do najważniejszych założeń należą:
 Programowanie rozwoju głównie w ciągach zabudowy wyznaczonych po jednej lub
po obu stronach istniejących dróg obsługujących wsie, w których istnieje lub będzie
realizowana podstawowa sieć infrastruktury technicznej,
 Rozwój osadnictwa na bazie istniejącego zainwestowania poprzez: wymianę istniejącej zużytej zabudowy, uzupełnienia na wolnych działkach lub w nowych obszarach
zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącego zainwestowania,
 Lokalizacja nowej zabudowy, w pierwszej kolejności na glebach niskiej, V i VI klasy
bonitacji,
 Przy realizacji zabudowy należy nawiązać jej charakterem i formą architektoniczną do
istniejących budynków,
 Gabaryty i forma architektoniczna obiektów nie może powodować dysharmonii otoczenia i negatywnego wpływu na krajobraz,
 Zachowanie istniejącego zagospodarowania z dopuszczeniem modernizacji, rozbudowy i przebudowy budynków, z uwzględnieniem potrzeby porządkowania istniejącej
zabudowy, jej uzupełniania i dostosowania do nowych warunków,
 Na obszarach zabudowy zagrodowej dopuszcza się lokalizowanie zakładów przetwórstwa rolnego z ograniczeniem oddziaływania do granic własności nieruchomości,
 Na terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową wprowadzono zakaz prowadzenia działalności o oddziaływaniu wykraczającym poza granice nieruchomości,
 Dla terenów zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów wprowadzono dopuszczenie lokalizowania urządzeń i obiektów zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną

Prognoza oddziaływania na środowisko

11

do proj ekt u St udi u m uwar un kowa ń i kier un ków z agos p oda rowania prz estrz enn eg o
gminy Sędzi ej owic e

oraz gospodarki ściekowej, nakaz zastosowania zabezpieczeń eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko oraz zalecenie wprowadzenia
przez zakłady o produkcji wodochłonnej zamkniętego obiegu wody,
 Dla terenów eksploatacji powierzchniowej wprowadza się obowiązek wyznaczenia filarów ochronnych gwarantujących ochronę terenów sąsiednich oraz ograniczenie wszelkich oddziaływań w granicach danej nieruchomości, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z gospodarowaniem odpadami, dopuszcza się lokalizowanie urządzeń i obiektów zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz gospodarki ściekowej,
 Dla terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz ze strefą ochronną nakazuje się zachować taką odległość od istniejących i projektowanych terenów wymagających ochrony
przed hałasem, która zapewni dotrzymanie akustycznych standardów jakości środowiska
określonych w przepisach odrębnych lub odległość mniejszą, ale przy zastosowaniu środków ograniczających emisję hałasu co najmniej do poziomów dopuszczalnych,
 Zaleca się ochronę i konserwację istniejącego drzewostanu,
 Dla terenów zieleni urządzonej dopuszcza się wyposażenie w obiekty malej architektury i
infrastrukturę służącą rekreacji (ścieżki piesze, rowerowe, plaże itp.),
 Tereny trwałych użytków zielonych, zadrzewień, dolin rzecznych podlegają ochronie
przed zainwestowaniem,
 Utrzymywanie i ochrona bioróżnorodności kompleksów leśnych,
 Dostosowanie nowych zalesień do występujących w otoczeniu kompleksów leśnych,
 Dla terenów rolniczych oraz trwałych użytków z zielonych, zadrzewień, dolin rzecznych nakazuje się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu,
 Dla terenów rolniczych wprowadza się wyłączenie gleb najwyższych klas bonitacyjnych z trwałego zainwestowania, z wyjątkiem zabudowy zagrodowej zgodnie z przepisami odrębnymi,
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1.6. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich
te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania projektu
SUiKZP

DOKUMENTY MIĘDZYNARODOWE:
VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii
Europejskiej jest VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. Na
najbardziej ogólnym poziomie zostały w nim określone następujące priorytetowe pola aktywności: zmiany klimatu, przyroda i różnorodność biologiczna, środowisko i zdrowie, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami.
Najpoważniejsze konsekwencje dziś i w przyszłości dla ochrony środowiska, ale i dla
funkcjonowania podmiotów gospodarczych, samorządów, administracji mają dyrektywy odnoszące się do:
 Standardów imisji SO2, NOX, pyłów zawieszonych i dopuszczalnych emisji tych substancji
przez instalacje przemysłowe, energetyczne (w tym spalarnie odpadów) oraz transport.
 Zanieczyszczeń emitowanych przez silniki (samochodów).
 Jakości wody pitnej.
 Redukcji zanieczyszczeń wód powierzchniowych przez nawozy i pestycydy.
 Ochrony zasobów wodnych i ekosystemów zależnych od wody.
 Oczyszczania i odprowadzania ścieków.
 Instalacji do przerobu lub utylizacji odpadów.
 Gospodarowania odpadami przemysłowymi.
 Użytkowania i składania odpadów niebezpiecznych i toksycznych.
 Opakowań i gospodarki odpadami opakowaniowymi.
 Ograniczania hałasu.
 Zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń oraz zarządzania ryzykiem
ekologicznym.
 Ochrony przyrody, w tym powstrzymania utraty różnorodności biologicznej,
m. in. Utworzenia europejskiej sieci obszarów Natura 2000.
Projekt SUiKZP gminy Sędziejowice uwzględnił w swoich ustaleniach cele powiązane z
powyższymi dyrektywami.
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Strategia Europa 2020
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu „Europa 2020”, przyjęta przez Radę Europejską dnia 17 czerwca 2010 r., to kluczowy dokument dla średniookresowej strategii rozwoju kraju w kontekście członkostwa Polski
w Unii Europejskiej. Określa działania, których podjęcie w skoordynowany sposób przez państwa członkowskie przyspieszy wyjście z obecnego kryzysu i przygotuje europejską gospodarkę
na wyzwania przyszłości. W analizowanym dokumencie uwzględniono następujące priorytety
Strategii, których realizacja odbywać się będzie na szczeblu unijnym oraz krajowym:
 Wzrost inteligentny (zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i społeczeństwa cyfrowego), zrównoważony (produkcja efektywniej wykorzystująca zasoby, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności).
 Ograniczenie emisji CO2 i osiągnięcia celów 20/20/20 w zakresie klimatu i energii.
Europejska Strategia Zrównoważonego Rozwoju
Ważnym dokumentem jest także odnowiona Europejska Strategia Zrównoważonego
Rozwoju, mająca na celu zrównoważenie wzrostu gospodarczego i wysokiego poziomu życia
z ochroną środowiska naturalnego, przyjęta przez Radę Europejską 26 czerwca 2006 r. Dokument koncentruje się na kwestiach związanych z zarządzaniem zasobami naturalnymi,
w tym zaleca sposoby produkcji konsumpcji, które chronią ograniczone zasoby Ziemi.
Analizowany dokument uwzględnia cele zebrane w obszarze:
 ochrona środowiska naturalnego (rozwój gospodarczy bez niszczenia środowiska).

Konwencja o różnorodności biologicznej. Nowa globalna strategia różnorodności biologicznej na lata 2011-2020, z wizją do roku 2050
Analizowany dokument uwzględnia następujące cele strategii:
 Zlikwidowanie przyczyn utraty bioróżnorodności poprzez włączenie działań na rzecz
ochrony przyrody w programy rozwoju gospodarki kraju we wszystkich sektorach, tak
na szczeblu rządowym, jak i na poziomie społeczeństwa.
 Ograniczenie bezpośrednich presji na bioróżnorodność oraz promowanie trwałego i
zrównoważonego użytkowania.
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 Poprawa stanu ochrony bioróżnorodności poprzez zachowanie różnorodności genetycznej na poziomie genów, gatunków i ekosystemów.
 Zwiększenie możliwości powszechnego wykorzystania pożytków wynikających z bioróżnorodności oraz funkcji, jakie spełniają ekosystemy.
DOKUMENTY KRAJOWE:
Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016
Rolą strategicznego dokumentu jakim jest Polityka Ekologiczna Państwa w latach
2009-2012 z perspektywą do roku 2016, jest stworzenia takich celów i działań w państwie,
dzięki którym ochrona środowiska będzie rozwijać się we właściwym kierunku i zmierzać do
poprawy jakości środowiska. Główne cele Polityki Ekologicznej Państwa, które zostały
uwzględnione w analizowanym dokumencie to:
 Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych.
 Przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego na obszarze całego kraju.
 Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej, wraz z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
 Prace w kierunku racjonalnego użytkowania zasobów leśnych.
 Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych.
 Przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki antropogenie.
 Racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed ilościową i jakościową degradacją.
 Dążenie do spełnienia przez Polskę zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dyrektyw unijnych.
 Utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód w tym również zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków.
 Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i
podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe.
 Zabezpieczeniem społeczeństwa przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.
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Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (Narodowa Strategia Spójności)
W dokumencie tym sformułowane są najważniejsze wyzwania dla kraju oraz określone cele zmierzające do osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej w skali
Unii Europejskiej.
Analizowany dokument wspiera w swych ustaleniach następujące cele zamieszczone
w Narodowej Strategii Spójności:
 Stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i
przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
 Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego.
 Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie
dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów.
 Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej
Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej jest dokumentem, który hierarchizuje i
identyfikuje najważniejsze cele edukacji środowiskowej, wskazując przy tym na możliwość
ich realizacji.
Główne cele, które zostały uwzględnione w projekcie SUiKZP to:
 Kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnie
powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi.
 Tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań
jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska.

Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej
oraz Program działań na lata 2014-2020
Celem nadrzędnym wg Strategii jest: Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej w skali lokalnej, krajowej i globalnej oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju
wszystkich poziomów jej organizacji (wewnątrzgatunkowego, międzygatunkowego i ponadgatunkowego), z uwzględnieniem potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz konieczności zapewnienia odpowiednich warunków życia i rozwoju społeczeństwa.
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Główne cele, które zostały uwzględnione w projekcie SUiKZP, spójne z założeniami Krajowej
strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej to:
 Włączenie wybranych sektorów gospodarki w działania na rzecz różnorodności biologicznej.
 Zachowanie i przywracanie populacji zagrożonych gatunków i siedlisk.
 Efektywne zarządzanie zasobami przyrodniczymi.
 Utrzymanie i odbudowa ekosystemów oraz ich usług.
 Ograniczenie i łagodzenie skutków zmian klimatycznych
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030
Analizowany dokument wspiera w swych ustaleniach następujące cele zamieszczone
w KPZK 2030:
 Poprawa spójności wewnętrznej kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej,
tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.
 Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.
 Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty
bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa.
 Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.
Projekt Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ) obejmuje dwa kluczowe
obszary: energetykę i środowisko. Projekt wyróżnia najważniejsze reformy i działania, które
powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 roku. Ponadto ma być jedną z dziewięciu
podstawowych strategii rozwojowych Państwa.
W projekcie SUiKZP uwzględnione zostały następujące cele spójne ze strategią:
 Zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem
ochrony środowiska.
 Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego.
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DOKUMENTY WOJEWÓDZKIE:
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.
Strategia rozwoju województwa jest podstawowym narzędziem prowadzonej przez
samorząd województwa polityki regionalnej. Realizacja celów w niej zawartych ma doprowadzić do osiągnięcia zamierzonej wizji rozwoju województwa.
Analizowany dokument w swych ustaleniach realizuje następujące cele strategii:
 Rozwój nowoczesnej gospodarki energetycznej.
 Wysoki standard i dostęp do usług publicznych.
 Wzmocnienie i rozwój systemów transportowych i teleinformatycznych.
 Wzmocnienie i rozwój systemów infrastruktury technicznej.
 Ochrona i kształtowanie powiązań przyrodniczo – krajobrazowych.
 Przeciwdziałanie i zwalczanie skutków zagrożeń naturalnych i antropogenicznych.
 Wzmacnianie systemu powiązań funkcjonalnych.
 Wspieranie procesów rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego.
Program Ochrony Środowiska Województwa
z uwzględnieniem perspektywy do 2019 r.

Łódzkiego

na

lata

2012-2015

Główne cele, które zostały uwzględnione w projekcie SUiKZP to:
 Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa łódzkiego oraz
zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku.
 Zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do wszystkich sektorowych dokumentów strategicznych i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ich realizacji na środowisko.
 Kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa,
sprzyjającej równoważeniu wykorzystania walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, poprawą jakości życia i trwałym zachowaniem wartości środowiska.
 Zachowanie różnorodności biologicznej województwa na poziomie genetycznym, gatunkowym oraz ekosystemowym w powiązaniu ze zrównoważonym rozwojem gospodarczym regionu, który współistnieje z różnorodnością biologiczną.
 Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury
gatunkowej i wiekowej z zachowaniem bogactwa biologicznego.
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 Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi województwa oraz zapewnienie
skutecznej ochrony przed powodzią i suszą.
 Ochrona i racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi oraz rekultywacja terenów
zdegradowanych.
 Racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin oraz minimalizacja niekorzystnych
skutków ich eksploatacji.
 Wzrost efektywności wykorzystania surowców, wody i energii.
 Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza poprzez redukcję emisji
zanieczyszczeń do powietrza oraz uwzględnienie aspektu ochrony jakości powietrza
w planowaniu przestrzennym.
 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa.
 Zapewnienie dobrego stanu jakościowego i ilościowego wód powierzchniowych i
podziemnych województwa.
 Minimalizacja zagrożenia mieszkańców województwa ponadnormatywnym hałasem,
zwłaszcza komunikacyjnym.
 Ograniczenie oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka i środowisko.
 Ograniczanie skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska.
Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Łódzkiego
Niniejszy dokument jest głównym narzędziem polityki planowania przestrzennego w
województwie. Oceniany projekt SUiKZP nawiązuje w swojej konstrukcji do celów związanych z ochrona środowiska planu zagospodarowania przestrzennego poprzez uwzględnienie
zagadnień takich jak:
 Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
 Tworzenie sieciowej struktury powiązań gospodarczych.
 Wzrost jakości i standardów życia mieszkańców województwa.
 Wzmocnienie i rozwój systemu powiązań drogowych zewnętrznych i wewnętrznych.
 Bezpieczeństwo energetyczne województwa.
 Ochrona najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zapewnienie ciągłości
systemu ekologicznego.
 Zachowanie i ochrona materialnych i niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz
krajobrazu kulturowego województwa.
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 Wzrost atrakcyjności turystycznej województwa.
 Racjonalizacja gospodarki odpadami.
 Zwiększanie zasobów wodnych i poprawa ich jakości.
 Poprawa klimatu akustycznego.
 Poprawa jakości powietrza.
 Ograniczenie zagrożenia awariami.
 Zapewnienie możliwości prowadzenia działań ratowniczych, w tym przeciwpożarowych.
 Ograniczenie zagrożenia powodziowego.
 Ochrona powierzchni ziemi i gleb.
 Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej.
DOKUMENTY GMINNE:
Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2012-2020
Cele strategii, które zostały uwzględnione w projekcie SUiKZP:
 Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez powszechny dostęp do kultury, oświaty,
sportu i rekreacji.
 Poprawa warunków cywilizacyjnych mieszkańców.
 Tworzenie warunków do inwestycji generujących nowe miejsca pracy.
 Wspieranie rolnictwa oraz przedsiębiorczości w obszarze rolnictwa.
Program ochrony środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 2014-2017, z perspektywą
do roku 2021
Główne priorytety ekologiczne określone w Programie ochrony środowiska uwzględnione w
analizowanym dokumencie to:
 Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej.
 Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej
 Ochrona powietrza atmosferycznego oraz rozwój energetyki odnawialnej
 Ochrona powierzchni ziemi
 Doskonalenie systemu gospodarowania odpadami
 Ochrona przed hałasem
 Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
 Edukacja ekologiczna.
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1.7. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy

W celu sporządzenia Prognozy przeprowadzono następujące prace:
 przeanalizowano projekt SUiKZP gminy Sędziejowice,
 przeanalizowano cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym i wojewódzkim istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu;
 zaznajomiono się z danymi ekofizjograficznymi oraz innymi dostępnymi opracowaniami
sozologicznymi obejmującymi obszar objęty Prognozą,
 poddano analizie i ocenie istniejący stan środowiska oraz określono potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu;
 wykonano macierz oddziaływań ustaleń dokumentu na elementy środowiska oraz na
środowisko przyrodnicze, jako całość;
 określono potencjalne oddziaływania na środowisko, które mogą wynikać z realizacji
ustaleń opisanych w projekcie dokumentu;
 przeprowadzono wizję terenową;
Podczas opracowywania niniejszej prognozy wykorzystano następujące metody oceny:
opisową, macierzy, nakładania danych, analizę materiałów źródłowych oraz wykorzystano
doświadczenie autorów w zakresie oceny oddziaływań różnego rodzaju przedsięwzięć na
środowisko. Takie podejście dało możliwość przeprowadzenia wielokierunkowej oceny oddziaływania ustaleń dokumentu planistycznego na środowisko.

Prognoza obejmuje obszar objęty projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice. Prognoza sporządzona została w formie
opisowej i kartograficznej. Informacje zawarte w niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko zgodnie z artykułem 52 ust.1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu

informacji

o

środowisku

i

jego

ochronie,

o

udziale

społeczeństwa

w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) są
opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do
zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu.
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2.ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARZE OBJĘTYM PROJEKTEM SUiKZP
2.1. Położenie fizyczno-geograficzne i ukształtowanie terenu

Zgodnie z regionalizacją Polski (Kondracki J. 2002) gmina Sędziejowice położona jest
w zdecydowanej większości w granicach mezoregionu Wysoczyzna Łaska (318.19), jedynie
niewielki, jej południowo-zachodnie fragment (na południe i zachód od Zamościa) wschodzi
znajduje się w granicach mezoregionu Kotlina Szczercowska (318.23).
Wysoczyzna Łaska (318.19) jest denudowaną peryglacjalnie równiną morenową położoną na wschód od Kotliny Sieradzkiej, na południe od Kotliny Kolskiej, na zachód od Wzniesień Łódzkich i na północ od Kotliny Szczercowskiej, zajmującą powierzchnię około 2 330
km2. Wysoczyznę rozcinają doliny Grabi, Pichny, Neru, i górnej Bzury. Dosyć powszechnym
elementem rzeźby są wydmy.
Kotlina Szczercowska (318.23) jest równiną o charakterze misy końcowej lodowca na
wschodzie i częściowo na południu, obok wyżyny Wieluńskiej. Dnem Kotliny płynie Warta i jej
dopływ Widawka. Jest ona częściowo podmokła i zalesiona. Region zajmuje około 1 200
km2.warciańskiego, wyścieloną iłami wstęgowymi i piaskami, częściowo uformowanymi w wydmy. Ograniczają ją wysoczyzny: Złoczewska na zachodzie, Łaska na północy, Bełchatowska
Teren gminy Sędziejowice wzniesiony jest 145,0 - 202,5 m nad poziom morza. Najniższy punkt gminy znajduje się w dnie doliny rzeki Grabi we wsi Grabno, a najwyższy w północno-wschodniej części wsi Korczyska. Większość obszaru gminy leży na wysokości 160-180 m
n.p.m. Różnica wysokości względnych wynosi 57,5 m.
Pod względem fizjograficznym obszar gminy dzieli się na dwie części dolina rzeki Grabi. Zajmuje ona ok. 12% powierzchni gminy, położona jest na wysokości od 145,0 m (Grabno)
do 159 m n.p.m. (Bilew). Szerokość jej waha się od 300-500 m we wsiach Kozuby i Grabica,
do 1000 –1200 m we wsiach Bilew i Marzenin. Stanowi ona równinę płaską, gdzie deniwelacje względne na odcinku 750 m nie przekraczają 3 m. Przejście doliny w wysoczyznę zaznacza
się zwykle wyraźnie, lecz niezbyt wysoką i stromą krawędzią. Wysoczyzna morenowa zajmuje
pozostałe ok. 88% powierzchni gminy. Ma ona charakter rzeźby niskofalistej o długich łagodnych skłonach, gdzie różnice wysokości względnych na odcinku 750 m nie przekraczają 7 m.
Małe fragmenty wysoczyzny (Grabno, Grabica, Podule, Pruszków) mają rzeźbę falistą. Deniwelacje na odcinku 750 m wynoszą tam od 7-20 m (Program ochrony środowiska dla Gminy
Sędziejowice na lata 2014-2017, z perspektywą do roku 2021).
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2.2. Krajobraz

Pod względem funkcjonalno – krajobrazowym, obszar gminy Sędziejowice podzielić
można na 3 strefy:
 Strefa I – od zachodniej granicy gminy do krawędzi doliny rzeki Grabi oraz
środkowa część gminy z miejscowością gminną, sięgająca do kompleksów leśnych
we wschodniej części gminy;
 Strefa II – dolina rzeki;
 Strefa III – kompleksy leśne we wschodniej granicy gminy.
Strefa I
Pod

względem

funkcjonalno-przestrzennym

strefa

ta

charakteryzuje

się

przeważającym udziałem rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Obejmuje główne ośrodki
osadnicze, tereny upraw rolnych i związane z nimi tereny zabudowy zagrodowej. Naczelną
rolę przy kształtowaniu systemu osadniczego gminy miał układ komunikacyjny. Jego
głównym elementem jest droga wojewódzka oraz linia kolejowa przebiegająca z północy na
południe. Dopełnienie stanowią drogi powiatowe, głównie w relacjach wschód – zachód. W
oparciu powyższy układ następował rozwój osadnictwa w gminie.
Strefa II
Dolina Grabi wraz z przyległymi do niej kompleksami leśnymi stanowi podstawowy
element systemu przyrodniczego gminy. Z wyjątkiem położonych w południowej części wsi
Grabno i Zamość na całej swej długości jest wolna od zabudowy. Pod względem
przestrzennym i fizjograficznym stanowi ona odrębną jednostkę. Zajmuje ok. 12%
powierzchni gminy i obejmuje szeroką, płaską dolinę o niewielkim spadku, do której uchodzi
szereg mniejszych cieków i suchych zawieszonych dolin. Rzeka przepływając przez teren
gminy z północy na południe powoduje, że krajobraz tego obszaru jest bardzo urozmaicony.
Składają się na niego dość duże kompleksy leśne, naturalne łąki i starorzecza.
Strefa III
Strefa ta wyróżnia się na tle obszaru gminy najwyższym stopniem lesistości. Obręby
geodezyjne znajdujące się w wyznaczonej strefie charakteryzują się stopniem lesistości o
wysokości powyżej 50%. Lasy położone we wschodniej części gminy pełnią rolę zarówno
produkcyjną, jak i ekologiczną. Pozytywny wpływ lasu na środowisko przejawia się przede
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wszystkim w kształtowaniu oraz ochronie gleb i powietrza, stabilizującym oddziaływaniu na
środowisko przyrodnicze, czyli wpływem na obieg wody, opady, wiatry, temperaturę,
mikroklimat, erozję gleb. Równie istotne jest oddziaływanie na jakość życia mieszkańców
(jakość powietrza, czystość wód powierzchniowych, wypoczynek, turystykę, wartości
estetyczne, krajobrazowe, kulturalne).

W strukturze użytkowania terenu gminy dominują użytki rolne stanowiące ok. 66,14%
powierzchni gminy, a grunty orne ok. 50%. Wśród gruntów użytkowanych rolniczo łąki trwałe zajmują 707 ha, pastwiska trwałe 702 ha, a sady – 129 ha, stanowiąc odpowiednio ok.
5,9%, 5,9% i 1,7% powierzchni gminy. Lesistość gminy jest stosunkowo wysoka i wynosi ok.
28,8%. Łączna powierzchnia wód powierzchniowych wynosi ok 158 ha (ok. 1,3% ogólnej powierzchni gminy), z tego wody stojące zajmują 45 ha, rzeki i rowy 113 ha (Bank Danych Lokalnych GUS – dane za 2014 r.).
2.3. Budowa geologiczna

Pod względem budowy geologicznej omawiany obszar należy do tzw. Niecki Łódzkiej.
Najstarsze utwory, jakie tu występują, to utwory późnej ery mezozoicznej. Na osadach kredowych jedynie lokalnie zalegają utwory trzeciorzędu, co wiąże się z faktem, iż w okresie
trzeciorzędu obszar Niecki Łódzkiej był na ogół wynurzony i osadzał się na nim jedynie skąpe
utwory pochodzenia lądowego. W czwartorzędzie obszar Niecki Łódzkiej podlegał dwukrotnemu zlodowaceniu: południowopolskiemu i środkowopolskiemu. To ostatnie miało trzy
stadiały, z których dla omawianego terenu najważniejsze znaczenie miał stadiał Warty, w
wyniku którego ukształtowały się zewnętrzne warstwy powierzchni oraz zasadnicze rysy
współczesnej rzeźby terenu. Powierzchnię gminy Sędziejowice tworzą gliny i piaski akumulacji lodowcowej, a w dolinie Grabi torfy i piaski rzeczne holocenu. W warunkach klimatu peryglacjalnego, mroźnego i suchego, jaki istniał w okresie między- i polodowcowym, w wyniku
działalności transportowej silnych wiatrów w obrębie Niecki Łódzkiej wytworzyły się różne
formy eoliczne. Przykładem jest wąska wydma o parabolicznym kształcie, tworząca złoże
,,Żagliny”, zbudowane z piasków drobno i średnioziarnistych, kwarcowych, koloru szarego
lub żółtego.
Zlewnia Grabi na terenie gminy Sędziejowice pokryta jest przez osady plejstoceńskie,
mające w partiach wysoczyznowych charakter glin zwałowych, doliny pokrywają natomiast
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grube warstwy piasków i żwirów z bogatymi wkładkami torfowymi. Miąższość osadów oceniana
jest na kilkadziesiąt metrów (40–60 m). Najmłodsze osady zalegają na piaskach, żwirach bądź
iłach trzeciorzędowych, które z kolei zalegają na utworach kredowych (Program ochrony środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 2014-2017, z perspektywą do roku 2021).
Gmina Sędziejowice jest uboga w surowce mineralne. Zgodnie z informacjami
uzyskanymi z Państwowego Instytutu Geologicznego na obszarze gminy znajdują się dwa
udokumentowane złoża surowców mineralnych:
 złoże kruszywa naturalnego „Dobra” (nr złoża KN 16528) – Dobra dz. nr 113, 114
obręb nr 4, powierzchnia udokumentowanego złoża wynosi 1,23 ha;
 złoże piasków kwarcytowych „Żagliny” (nr złoża PB 2671) – Żagliny, teren leśny,
powierzchnia udokumentowanego złoża wynosi 51,22 ha; złoże nie jest
eksploatowane z uwagi na położenie w terenie zalesionym.
2.4. Gleby

W gminie przeważają gleby średnie IV klasy bonitacyjnej. Najlepsze gleby – klasy III –
występują w Sędziejowicach, Woli Wężykowej, Sobiepanach, Podulach, Brzeskach oraz
Pruszkowie.
Skałami macierzystymi gleb są osady zlodowacenia środkowo-polskiego. Osady tego
zlodowacenia stanowi glina zwałowa moreny dennej, pokryta często płaszczem piasków
fluwioglacjalnych o różnej miąższości. Oprócz utworów polodowcowych z epoki plejstoceńskiej
występują również młodsze utwory holoceńskie. Są to przeważnie mady o różnym składzie
mechanicznym, deluwia i utwory organogeniczne w postaci torfów i murszów. W gruntach
ornych ok. 59% powierzchni zajmują gleby wytworzone z glin zwałowych, ok. 38%
wytworzone są z piasków różnej genezy, a pozostałe 3% to mady lekkie i bardzo lekkie.
W glebach wytworzonych z glin dominuje typ bielicowy. W niektórych miejscach
występują również gleby brunatne oraz niewielkie skrawki czarnych ziem. W glebach
wytworzonych z piasków, dominującym typem są natomiast gleby brunatne wyługowane.
Największą wartość rolniczą przedstawiają gleby brunatne i czarne ziemie wytworzone z
gliny zwałowej występujące w rejonie Kustrzyc i Pruszkowa. Mają one przeważnie właściwe
(uregulowane) stosunki wodne, są dość zasobne w próchnicę i składniki pokarmowe roślin.
Na terenie pozostałych wsi spotyka się je sporadycznie. Drugą pod względem wartości
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rolniczej, a największą pod wzglądem powierzchni grupą gleb, są gleby bielicowe
wytworzone z glin zwałowych. Posiadają one nieco gorsze właściwości od gleb brunatnych
i czarnych ziem, jednak przy właściwej agrotechnice i intensywnym nawożeniu, otrzymać
można na nich stosunkowo wysokie plony większości roślin uprawnych. Zajmują one duże,
zwarte obszary w większości wsi.
W glebach wytworzonych z piasków największą wartość rolniczą przedstawiają piaski
gliniaste na zwięźlejszych podłożach (gliny, iły, pyły). Spotyka się tu zarówno gleby bielicowe,
jak i gleby brunatne oraz czarne ziemie. Do najbardziej wartościowych należą czarne ziemie o
uregulowanych stosunkach wodnych. Gleby bielicowe i brunatne, jeśli mają zbliżony skład
mechaniczny i podobne stosunki wodne, przedstawiają jednakową wartość rolniczą.
Najlepsze gatunki tych gleb, a szczególnie czarne ziemie, zalicza się z reguły do kompleksu
żytniego bardzo dobrego, a nawet pszennego dobrego. Pozostałe, o gorszych właściwościach
rolniczych, zaliczane są natomiast do kompleksu żytniego dobrego. W bonitacji gleby te
występują w klasach od IIIa do IVb. W gminie Sędziejowice gleby te nie zajmują większych
obszarów, a tworzą jedynie niewielkie płaty wśród gleb wytworzonych z glin lub piasków
całkowitych. Jakościowo znacznie gorszą grupę stanowią gleby wytworzone z piasków słabo
gliniastych na różnych podłożach. W skład tej grupy wchodzą gleby brunatne wyługowane,
gleby bielicowe, czarne ziemie oraz piaski murszaste. Dominują tu jednak gleby brunatne
wyługowane. Gleby te są bardzo lekkie, zbyt przepuszczalne, okresowo za suche i silnie
zakwaszone, mają mały kompleks sorpcyjny. Zalicza się je z reguły do kompleksu żytniego
słabego i klasy V. Na obszarze gminy zajmują one dość duże powierzchnie. Kolejnym typem
gleb wytworzonych z piasków słabogliniastych są czarne ziemie i piaski murszaste o
nieuregulowanych stosunkach wodnych. Gleby te są okresowo podmokłe i nadają się tylko
pod uprawę roślin o niskich wymaganiach glebowych, a potrzebujących do swego rozwoju
dużych ilości wody (rośliny pastewne) i z tego względu zalicza się je do kompleksu zbożowopastewnego słabego. W bonitacji dominuje tu klasa V. Zajmują one większe obszary tylko we
wsiach Marzenin i Zamość. W pozostałych miejscowościach występują w postaci niewielkich
płatów albo nie występują wcale. Ostatnią grupą gleb wytworzonych z piasków są gleby
wytworzone z piasków luźnych całkowitych, bądź też płytkich piasków słabogliniastych na
piaskach luźnych. Dominuje tu typ gleb brunatnych wyługowanych, a na niewielkich
powierzchniach również gleb bielicowych, czarnych ziem i piasków murszastych. Piaski te są
zbyt przepuszczalne i z tego względu za suche. Nadają się jedynie pod uprawę żyta i łubinu.
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Piaski murszaste i czarne ziemie są natomiast okresowo podmokłe i nadają się tylko pod
uprawę niektórych roślin pastewnych. Suche gleby piaskowe w niektórych obiektach zajmują
duże zwarte obszary. Zaliczone zostały one do kompleksu żytniego najsłabszego i klasy VI.
Czarne ziemie i piaski murszaste tej grupy gleb zajmują znacznie mniejszą powierzchnię, a
zaliczone zostały do kompleksu zbożowo-pastewnego słabego i klas V i VI.
Na terenie gminy w dolinie rzeki Grabi, głównie we wsiach Grabica, Kozuby, Podule,
Brzeski, Brody, Sobiepany i Grabno, występuje również dość duży obszar gleb wytworzonych
z piasków współczesnej akumulacji rzecznej. Są to przeważnie mady piaszczyste brunatne i o
niewykształconym profilu, zbyt suche i ubogie w składniki pokarmowe roślin. Mają one
podobne właściwości rolnicze jak gleby brunatne wyługowane wytworzone z piasków
luźnych. Są to gleby kompleksu żytniego najsłabszego należące do klasy VI. Mniejsze
powierzchnie zajmują mady o składzie mechanicznym piasków słabogliniastych. Są to zwykle
słabe gleby żytnio-ziemniaczane, okresowo za suche i zaliczone do kompleksu żytniego
słabego i klasy V. Na małych skrawkach spotyka się też mady pyłowe na piaskach luźnych i
piaski gliniaste na piaskach luźnych. Gleby te mają już wyższą wartość rolniczą i zalicza się je
do kompleksu żytniego dobrego i klas IVa i IVb.
Użytki zielone na terenie gminy występują głównie w dolinie rzeki Grabi. W północnej
części doliny są to najczęściej gleby torfowe i torfowo-mułowe. Zwykle są zbyt mokre i
wymagają melioracji. Południową część doliny wypełniają mady piaszczyste, na których
znajdują się ubogie, suche pastwiska. Najlepsze gleby łąkowe położone są w środkowej
części doliny. Są to przeważnie mady o składzie mechanicznym piasków gliniastych, pyłów i
glin pylastych. Stosunki wodne są tu zbliżone do właściwych.
Pod użytkami zielonymi znajdują się także gleby torfowe, gleby murszowe na różnych
podłożach, piaski murszaste oraz czarne ziemie o różnym składzie mechanicznym, a
sporadycznie także gleby brunatne. Występują one głównie w dolinach małych cieków lub
obniżeniach terenu. Ich wartość rolnicza jest bardzo różna i zależy głównie od składu
mechanicznego oraz stosunków wodnych. Duży wpływ na ich jakość ma też stopień
zagospodarowania (projekt SUiKZP gminy Sędziejowice).
Procentowy udział gleb poszczególnych klas bonitacyjnych w gminie Sędziejowice
przedstawia się następująco:
 kl. I
 kl. II

– nie występują,
– nie występują,
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kl. III
kl. IV
kl. V
kl. VI

– 22,25 % gruntów rolnych,
– 34,90 % gruntów rolnych,
– 23,42 % gruntów rolnych,
– 19,43 % gruntów rolnych.

Powierzchnia gruntów rolnych poszczególnych klas bonitacyjnych w gminie
Sędziejowice przedstawia się następująco:









kl. I
kl. II
kl. III
kl. IV
kl. V
kl. VI
kl. VIz
Nieużytki

– nie występują,
– nie występują,
– 1 711,69 ha,
– 2 729,33 ha,
– 1 713,18 ha,
– 1 337,73 ha,
– 174,50 ha,
– 109,02 ha.

2.5. Wody podziemne

Na podstawie dokumentacji hydrogeologicznych ujęć wód podziemnych na terenie
gminy Sędziejowice należy stwierdzić, iż występują tu trzy poziomy wodonośne: górnej
kredy, trzeciorzędowy i czwartorzędowy.
Podstawową rolę w zaopatrzeniu gminy w wody podziemne spełniają poziomy
wodonośne zlokalizowane w utworach górnokredowych. Wszystkie ujęcia wody znajdujące
się na obszarze gminy Sędziejowice ujmują wody podziemne z utworów górnej kredy,
poziomy wodonośne znajdują się na głębokości od 46,5 m p.p.t. do 83,0 m p.p.t.
Mniejsze znaczenie w zakresie gospodarki wodami podziemnymi ma trzeciorzędowy
poziom wodonośny, którego występowanie zostało stwierdzone na głębokości od 30,0 m
p.p.t. do 38,0 m p.p.t. (podczas odwiertu studni ujęcia Siedlce). Ze względu na małą miąższość
poziom wodonośny wód trzeciorzędowych mógłby być wykorzystywany za pomocą studni
głębinowej jedynie na małe lokalne ujęcie wody o wydajności rzędu 5-12 m3/h.
Kolejnym poziomem wodonośnym na obszarze gminy są wody zlokalizowane w
utworach czwartorzędowych, występujące na głębokości od 7,0 m p.p.t. do 30,0 m p.p.t.
Poziom czwartorzędowy wykazuje słabą lub ograniczoną izolację od powierzchni poprzez
zalegające gliny zwałowe, co sprawia, że wody tego poziomu są umiarkowanie lub silnie narażone na zanieczyszczenie i degradację. Przyczyną niewielkiego znaczenia dla potrzeb ujęć
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wodnych jest także mała miąższość warstw wodonośnych w utworach czwartorzędowych
(projekt SUiKZP gminy Sędziejowice).
Zgodnie z mapą hydrogeologiczną, potencjalna wydajność ujęcia wody w zachodniej i
centralnej części gminy wynosi od 50 – 70 m3/dobę, w południowej i północnej części powyżej 70 m3/dobę, a we wschodniej 30 – 50 m3/dobę.
Obszar gminy Sędziejowice znajduje się w granicach Jednolitej Części wód Podziemnych (JCWPd) nr 96, której stan ilościowy oceniono w Planie Gospodarowania Wodami na
obszarze Dorzecza Odry jako zły, a chemiczny jako dobry. Na terenie gminy nie znajduje się
żaden z wydzielonych na terenie kraju Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.
W 2012 r. na terenie Gminy Sędziejowice wody podziemne były monitorowane w
ujęciu zlokalizowanym w miejscowości Pruszków zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Łódzkiego na lata 2010-2012. Ujęcie w miejscowości
Pruszków to ujęcie kredowe, należy do jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 96.
Powyższej oceny stanu chemicznego dokonano w oparciu o nieobwiązujące aktualnie
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. nr 143, poz. 896), które wyróżniało pięć klas jakości wód:
 klasa I – wody bardzo dobrej jakości,
 klasa II – wody dobrej jakości,
 klasa III – wody zadowalającej jakości,
 klasa IV – wody niezadowalającej jakości,
 klasa V – wody złej jakości
oraz dwa stany chemiczne wód:
 stan dobry (klasy I, II i III),
 stan słaby (klasy IV i V)
Zasada zaliczania wód do odpowiedniej klasy polegała na dopuszczeniu przekroczenia
wartości granicznych elementów fizykochemicznych, gdy jest ono spowodowane przez naturalne
procesy, pod warunkiem, że mieszczą się one w granicach przyjętych dla bezpośrednio niższej
klasy jakości. Jako niedopuszczalne przyjęto przekroczenie wartości granicznych oznaczonych w
rozporządzeniu indeksem „H” wskaźników nieorganicznych: antymonu, arsenu, azotanów, azotynów, boru, chromu, cyjanków, fluorków, glinu, kadmu, niklu, ołowiu, rtęci, selenu i srebra oraz
wskaźników organicznych: adsorbowanych związków chloroorganicznych (AOX), benzo(a)pirenu,
benzenu, lotnych węglowodorów aromatycznych (BTX), substancji ropopochodnych, pestycydów, tetrachloroetenu, trichloroetenu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
(Program ochrony środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 2014-2017, z perspektywą do roku
2021). Zestawienie wyników badań wraz z oceną zamieszczono w tabeli poniżej.
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Tabela 1. Wyniki badań wody podziemnej w ujęciu w miejscowości Pruszków - wodociąg wiejski studnia nr 1 - stan na 09.10.2012 r.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Wskaźniki jakości wody w klasach jakości
wód podziemnych
Odczyn
TOC
PEW
Temperatura
Tlen rozpuszczony
NH4
Sb
As
NO3
NO2
B
Cl
Cr
Cyjanki wolne
F
PO4
Al.
Cd
Mg
Mn
Cu
Ni
Pb
K
Hg
Se
SO4
Na
Ag
Ca
HCO3
Fe
klasa czystości wody podziemnej

Miano

Wyniki badań

pH
mg/l
µS/cm
°C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

7,43
2,88
567
10
4,7
0,291
<0,01
<0,007
<0,589
<0,0066
<0,01
3,35
<0,011
<0,01
0,07
<0,024
<0,007
<0,0003
11,9
0,127
<0,0045
<0,005
<0,005
1,46
<0,00002
<0,01
11,4
4,48
<0,001
83,5
352
2,61
II

Źródło: Program ochrony środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 2014-2017, z perspektywą do roku 2021

Na podstawie wykonanych badań stwierdzono wodę dobrej jakości w Pruszkowie
(klasa czystości wody podziemnej – II).
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2.6. Wody powierzchniowe

Obszar gminy Sędziejowice leży w większości w zlewni rzeki Grabi uchodzącej do Widawki stanowiącej dopływ Warty. Jedynie niewielkie południowo-zachodnie i południowo – wschodnie fragmenty gminy leżą w bezpośrednio w zlewni Widawki. Sieć hydrograficzna na terenie
gminy jest niezbyt gęsta, zgodnie z danymi GUS łączna powierzchnia pod wodami powierzchniowymi płynącymi wynosi zaledwie 63 ha (0,5% powierzchni gminy), a pod rowami 50 ha.
Rzeka Grabia jest rzeką IV rzędu i największym prawostronnym dopływem Widawki,
uchodzącym do niej w km 11,7. Źródła Grabi znajdują się na wysokości 229,0 m n.p.m.
w miejscowości Dziwle (w gminie Grabica), w zachodniej części Wysoczyzny Piotrkowskiej, i
mają charakter wysiąków i wycieków, których funkcjonowanie zanika w porze letniej.
Początkowo rzeka płynie na południe, skręcając gwałtownie w kierunku północno-zachodnim
po ok. 10 km swego biegu. Całkowita długość rzeki wynosi 86 km, a spadek 1,06‰,
zaś powierzchnia całkowita zlewni 821,8 km2. Średnia szerokość Grabi to 16 m, przy dużych
wahaniach szerokości oscylujących w granicach 4-30 m. Średnia głębokość wynosi 0,6-0,7 m,
przy wahaniach od 0,3 m do 1,5 m. Dno rzeki jest przeważnie piaszczysto-żwirowe,
miejscami żwirowo-kamieniste, w spokojnych miejscach muliste. Otoczenie rzeki stanowią
obszary leśne oraz łąkowe i pastwiskowe. Brzegi rzeki osłonięte są olchą i wierzbą, zaś na
piaszczystych stokach sosną. Rzekę zasilają następujące dopływy: Brzezia, Grabówka,
Dłutówka, Pałusznica, Tymianka, Końska (Program ochrony środowiska dla Gminy
Sędziejowice na lata 2014-2017, z perspektywą do roku 2021).
Grabia przepływa z północnego wschodu na południowy zachód przez obszar gminy,
a jej dolina dość wyraźnie wysoczyznowy powierzchnie analizowanego terenu. Jakość wód
rzeki Grabi na terenie gminy Sędziejowice była przedmiotem badań przeprowadzonych w
2014 r. przez WIOŚ w Łodzi w profilu Zamość, zlokalizowanym 1,7 km od ujścia do Widawki.
Wyniki przeprowadzonych analiza prezentuje poniższa tabela.
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Węglowodory ropopochodne - indeks olejowy
(mg/l)

0,287

0,847 2,58 3,46

0,223

0,202

<0,03

11,40

400 290 180,5 7,65

0,298

0,843 3,66 4,50 <0,200 0,145

<0,03

16,20

2014-04-15

8,0

10,1 2,10

7,73

400 280 152,4 8,08

0,200

1,150 2,25 3,45

0,131

<0,03

9,97

2014-05-12

14,0 12,4 2,90

8,25

394 309 172,0 8,02 <0,122 0,646 1,87 2,52 <0,200 0,119

<0,03

8,29

2014-06-09

19,5

7,8

1,40 11,40 388 330 166,7 8,00

0,137

1,400 2,42 3,89 <0,200 0,183

<0,03

10,70

2014-08-12

20,0

7,6

1,26

9,10

378 305 141,7 7,99

0,148

0,758 1,47 2,26

0,487

0,194

<0,03

6,51

2014-09-08

17,4

8,7

1,00

7,59

393 302 172,2 8,15 <0,122 0,546 2,20 2,75

0,133

0,116

<0,03

9,75

13,0

8,4

1,50

6,26

391 300 196,1 8,09 <0,122 0,526 1,85 2,38

0,214

0,117

<0,03

8,21

2014-07-11

2014-10-08

0,070

o

Azotany (mg NO3/l)

Fosfor ogólny (mg P/l)

403 310 202,0 7,80

7,12

Azot ogólny (mg N/l)

6,65

10,2 1,30

Odczyn pH

11,7 3,20

6,0

o

Fosforany (mg PO4/l)

Azot azotanowy (mg N-NO3/l)

Azot Kjeldahla (mg N/l)

Azot amonowy (mg N-NH4/l)

Twardość ogólna (mg CaCO3/l)

Substancje rozpuszczone (mg/l)

Przewodność w 20 C (uS/cm)

OWO (mg C/l)

5,0

2014-03-11

Temperatura ( C)

2014-01-07

Data poboru

BZT5 (mg O2/l)

Tlen rozpuszczony (mg O2/l)

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny MIR)

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)

Tabela 2. Wyniki badań jakości wód rzeki Grabi w 2014 r. w profilu Zamość

42,6

0,473

2014-10-13

Źródło: http://www.wios.lodz.pl/Rzeki_i_zbiorniki_2014,216

Na terenie gminy Sędziejowice nie występują większe zbiorniki wodne o naturalnej
genezie, a powierzchnia stawów wynosi zgodnie z danymi GUS zaledwie 45 ha (0,37%
powierzchni gminy). Poprzednia wersja studium przewidywała budowę zbiornika
retencyjnego „Marzenin – Kustrzyce” o powierzchni zalewu 90 ha i pojemności 1 530 tys. m3,
w ocenianym dokumencie odstąpiono od jego lokalizacji.
Analizowany obszar znajduje się w granicach 8 Jednolitych Części wód powierzchniowych JCWP, których charakterystykę przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 3. Zestawienie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych, w granicach których znajduje się
gmina Sędziejowice
Europejski kod JCWP

Nazwa JCWP

Status JCWP

Ocena stanu JCWP

Ocena ryzyka nieosiągnięcia

celów

środowiskowych
RW600016182892

Tymianka

naturalna część

umiarkowany

zagrożona

dobry

niezagrożona

wód
RW600016182894

Dopływ spod Pa-

naturalna część

protni

wód
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RW600019182899

Grabia od Dopły-

naturalna część

wu z Anielina do

wód

umiarkowany

zagrożona

umiarkowany

zagrożona

umiarkowany

zagrożona

umiarkowany

zagrożona

słaby

zagrożona

dobry

niezagrożona

ujscia
RW60001918299

RW60001618276

RW600016182729

Widawka od Kra-

silnie zmieniona

sówki do ujścia

część wód

Dopływ spod Józe-

naturalna część

fowa

wód

Chrząstawka

naturalna część
wód

RW600016182889

Końska Struga

silnie zmieniona
część wód

RW600016182898

Dopływ z Żaglin

naturalna część
wód

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry i http://geoportal.kzgw.gov.pl/

2.7. Klimat

Gmina Sędziejowice jest położona w obszarze „łódzkiej” dzielnicy klimatycznej, która
charakteryzuje się typowym klimatem przejściowym pomiędzy klimatem morskim a kontynentalnym. Okres wegetacyjny trwa tu zwykle 210-220 dni. Położenie Gminy w centralnej
Polsce sprzyja napływowi wielu różnych mas powietrza, przy czym przeważającą część stanowią masy powietrza równoleżnikowego. Roczna suma opadów wynosi około 600 mm.
Najwięcej opadów odnotowuje się w lipcu, a najmniej w styczniu. Liczba dni mroźnych waha
się od 30 do 50, a z przymrozkami od 100 do 118 dni. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez
50-60 dni w roku (Program ochrony środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 2014-2017, z
perspektywą do roku 2021).
2.8. Jakość powietrza atmosferycznego

W 2014 roku WIOŚ w Łodzi przeprowadził roczną ocenę jakości powietrza z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na
ochronę roślin.
Ocenę taką wykonuje się w odniesieniu do stref i poziomów substancji w oparciu o:
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. poz. 1031)
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i
sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U.
2012, poz. 1034)
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U., poz. 1032)

Ocena i wynikające z niej działania odnoszone są do obszarów nazywanych strefami.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza
(Dz. U. z 2012 r. poz. 914) strefę stanowi:
 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,
 miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy
 pozostały obszar województwa.
Celem corocznej oceny jakości powietrza wykonywanej przez WIOŚ jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń w zakresie umożliwiającym:
1. dokonanie klasyfikacji stref, w celu uzyskania danych niezbędnych do podjęcia decyzji
o potrzebie działań na rzecz poprawy jakości powietrza w strefie (opracowanie programów ochrony powietrza);
2. wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w określonych rejonach;
3. wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu i oceny.
Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje: dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki
SO2, benzen C6H6, ołów Pb, arsen As, nikiel Ni, kadm Cd, benzo(a)piren B(a)P, pył PM10, pył
PM2,5, ozon O3, tlenek węgla CO. Ocena dokonywana pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin obejmuje: dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx i ozon O3.
Klasyfikacji stref dokonuje się dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie najwyższych stężeń (tzn. występujących w najbardziej zanieczyszczonych rejonach) na obszarze
aglomeracji lub innej strefy
Wartości kryterialne oceny wykonywanej dla roku 2014 zamieszczono w poniższych
tabelach.
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Tabela 4. Poziomy dopuszczalne zanieczyszczeń powietrza pod kątem ochrony zdrowia
Okres uśredniania
wyników
pomiarów

Substancja

benzen
dwutlenek
azotu
dwutlenek
siarki
ołów
pył zawieszony PM
2,5
pył zawieszony PM
10
tlenek
węgla

Dopuszczalny
poziom substancji
w powietrzu
3
[μg/m ]

Dopuszczalny poziom
substancji w powietrzu powiększony o
margines tolerancji za
3
rok 2014 [μg/m ]

Dopuszczalna częstość przekroczenia
dopuszczalnego
poziomu w roku kalendarzowym

rok kalendarzowy
jedna godzina
rok kalendarzowy
jedna godzina
24 godziny
rok kalendarzowy

5
200
40
350
125
0,5

rok kalendarzowy

25

24 godziny

50

35 razy

rok kalendarzowy

40

nie dotyczy

10000

nie dotyczy

8 godzin

nie dotyczy
18 razy
nie dotyczy
24 razy
3 razy
nie dotyczy
1

nie dotyczy

Tabela 5. Poziomy docelowe zanieczyszczeń powietrza pod kątem ochrony zdrowia
Okres uśredniania
wyników pomiarów

Poziom docelowy substancji
w powietrzu

arsen

rok kalendarzowy

6 ng/m

benzo(a)piren

rok kalendarzowy

kadm

rok kalendarzowy

nikiel

rok kalendarzowy

Substancja

3

nie dotyczy

3

nie dotyczy

3

nie dotyczy

1 ng/m
5 ng/m

3

20 ng/m

*

Dopuszczalna częstość przekroczenia docelowego
poziomu w roku kalendarzowym

nie dotyczy

3

**

ozon
8 godzin
120 μg/m
25 dni
3
pył zawieszony PM 2,5
rok kalendarzowy
25 μg/m
nie dotyczy
* stężenie 8-godz. kroczące liczone ze stężeń jednogodzinnych
** liczba dni z przekroczeniami poziomu docelowego w roku kalendarzowym, uśredniona w ciągu ostatnich trzech lat. Jeżeli
brak wyników pomiarów z trzech lat, podstawę klasyfikacji mogą stanowić wyniki z dwóch lub jednego roku.

Tabela 6. Cel długoterminowy dla poziomu zanieczyszczeń powietrza pod kątem ochrony zdrowia
Okres uśredniania
wyników pomiarów
Ozon
8 godzin*
*stężenie 8-godz. kroczące liczone ze stężeń jednogodzinnych
Substancja

Poziom celu długoterminowego
3

120 μg/m

Tabela 7. Poziomy dopuszczalne zanieczyszczeń powietrza pod kątem ochrony roślin
Substancja
Tlenki azotu*

Okres uśredniania
wyników pomiarów

Dopuszczalny
poziom substancji
w powietrzu
3
[μg/m ]

rok kalendarzowy

30

rok kalendarzowy
Dwutlenek siarki

pora zimowa
(okres od 1 X do 31 III)

* - suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu

20
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Tabela 8. Poziom docelowy zanieczyszczeń powietrza pod kątem ochrony roślin
Substancja
Ozon
* wyrażony jako AOT40

Okres uśredniania
wyników pomiarów
okres wegetacyjny (1.V-31.VII)

Poziom docelowy substancji
w powietrzu
3
18 000 μg/m x h*

Tabela 9. Cel długoterminowy pod kątem ochrony roślin
Okres uśredniania
wyników pomiarów
Ozon
okres wegetacyjny (1.V-31.VII)
*stężenie 8-godz. kroczące liczone ze stężeń jednogodzinnych
Substancja

Poziom celu długoterminowego
3

6 000 μg/m x h*

Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowią:


dopuszczalny poziom substancji w powietrzu,



dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji,



poziom docelowy,



poziomy celów długoterminowych.

Wynikiem oceny, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas:


klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, albo poziomów docelowych,



klasy B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji;

 klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji
nie jest określony – poziomy dopuszczalne, albo poziomy docelowe,
W przypadku poziomu celu długoterminowego dla ozonu przyjęto następujące oznaczenie klas:
klasa D1 - jeżeli stężenia ozonu na terenie strefy nie przekraczają poziomu celu długoterminowego
klasa D2 - jeżeli stężenia ozonu na terenie strefy przekraczają poziom celu długoterminowego.
Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących
na jej obszarze i wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz utrzymania tej jakości.
W wyniku przeprowadzenia powyższej analizy jakości powietrza w 2014 roku, obszar
gminy Sędziejowice, należący do strefy łódzkiej, zakwalifikowano pod kątem ochrony zdrowia i ochrony roślin do klas przedstawionych w poniższych tabelach.
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Tabela 10. Klasyfikacja strefy łódzkiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony
zdrowia w 2014 roku.
Nazwa strefy

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy
NO2

Strefa łódzka

A

SO2

CO

C6H6

A

A

A

pył
PM2,5
C

pył
PM10
C

Pb

BaP

A

C

As

Cd

A

A

Ni
A

O3
(dc)
A

O3
(dt)
D2

Tabela 11. Klasyfikacja strefy łódzkiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony
roślin w 2014 roku.
Nazwa strefy

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru
całej strefy
kryterium – poziom dopuszczalny
SO2
NOx
O3 (dc)
O3 (dt)

Strefa łódzka

A

A

A

D2

Na terenie gminy Sędziejowice brak jest istotnych przemysłowych (punktowych) źródeł zanieczyszczeń powietrza. Na jakość powietrza wpływ ma przede wszystkim:
 emisja z sektora bytowego - źródła odpowiedzialne w głównej mierze za podwyższone stężenia pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu w sezonie zimowym. Stosowanie w
domowych piecach grzewczych, lokalnych kotłowniach oraz kominkach niskiej jakości
paliw zapopielonych, niskokalorycznych oraz odpadów),
 emisja komunikacyjna z istniejących na trenie gminy dróg– wpływa na całoroczny poziom NOx, pyłu zawieszonego i benzenu. Przez północny fragment gminy przebiega
droga ekspresowa S8, przy której WIOŚ w Łodzi rozmieścił 5 stanowisk pomiarowych
(wszystkie poza granicami gminy). Zmierzone w tych punktach stężenie średnioroczne
SO2 wyniosło od 4µg/m3 do 7µg/m3 . Średnioroczne stężenie NO2 poza zabudową
wyniosło 12-14 µg/m3. Na obszarach miejskich wyniosło ok. 20µg/m3, osiągając maksymalnie 25µg/m3.
 Transfer zanieczyszczeń z terenów obokległych.
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2.9. Formy ochrony przyrody, flora, roślinność i fauna
2.9.1. Szata roślinna

Według Regionalizacji Geobotanicznej Polski Matuszkiewicza (2008) obszar objęty
projektem SUiKZP leży w obrębie następujących jednostek:
Prowincja Środkowoeuropejska
Podprowincja Środkowoeuropejska Właściwa
Dział Wyżyn Południowopolskich
Kraina Wysoczyzn Łódzko-Wieluńskich
Okręg Szczercowsko-Łaski
Podokręg Zelowski (C.1.2.b) – wschodnia część gminy
Okręg Zduńskowolsko-Strykowski
Podokręg Zduńskowolski (C.1.3.f) – zachodnia część gminy
Zgodnie z Mapą Potencjalnej Roślinności Naturalnej Polski (Matuszkiweicz, 2008), obszar wysoczyznowy gminy Sędziejowice reprezentuje w przewadze siedliska typowe dla grądu subkontynentalnego odmiany małopolskiej, formy wyżynnej, serii ubogiej i żyznej (TilioCarpinetum); miejscami występują też płaty siedlisk niżowo-wyżynnego lasu jodłowego z
grabem i dębem (Tilio-Carpinetum) oraz kontynentalnego boru mieszanego sosnowodębowego (Pino-Quercetum). W dolinie rzeki Grabi dominują siedliska nadrzecznego łęgu
wierzbowo topolowego (Salici-Populetum), olsu środkowoeuropejskiego (Carici elongataeAlnetum) oraz niżowego łęgu jesionowo-olszowego (Fraxino-Alnetum).
Lasy w gminie zajmują 3 455 ha stanowiąc 28,78% jej powierzchni. Zwarte powierzchnie leśne występują we wschodniej części gminy i w dolinie rzeki Grabi. W strukturze
gatunkowej drzewostanu, zgodnie z danymi udostępnionymi przez serwis Bank Danych o
Lasach (http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy) zdecydowanie dominuje sosna z niewielkim udziałem brzozy, świerku i dębu. W lasach o płytkim zaleganiu poziomu wód gruntowych
występuje olcha czarna.
Trwałe użytki zielone zajmują w gminie około 1 400 ha, ich zwarte powierzchnie związane są przede wszystkim z doliną Grabi.
Na terenach poza ekosystemami leśnymi szczególnie ważną i bezcenną rolę odgrywają zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, przydrożne, w obniżeniach terenowych, wzdłuż
cieków oraz starodrzewy cmentarne i parkowe. Te małe ekosystemy i biocenozy stanowią
ważny element stabilizacji ekologicznej krajobrazu, zwłaszcza na terenach wsi i w krajobrazie
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otwartym. Mają duży wpływ na kształtowanie krajobrazu, mikroklimatu, stosunków wodnych oraz stanowią ostoję różnych gatunków zwierząt, jako miejsce ich rozrodu i przebywania. Istotna rolę odgrywają naturalne zadrzewienia w dolinach rzek i na użytkach zielonych.
Zadrzewienia te wzbogacają walory dolin tworzących ważne korytarze ekologiczne i regulują
system retencyjny.

2.9.2. Formy ochrony przyrody

Gmina Sędziejowice, a zwłaszcza dolina rzeki Grabi cechuje się wysokimi walorami przyrodniczymi, odzwierciedleniem tego jest stosunkowo duże pokrycie jej terytorium przez obszarowe formy ochrony przyrody. Tabelaryczne zestawienie najważniejszych obszarowych form
ochrony przyrody na terenie gminy i w promieniu 30 km od jej granic przedstawiono poniżej.
Tabela 12. Obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody położone w promieniu
30 km od analizowanego obszaru
Nazwa obszaru

Odległość w km

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW
Zbiornik Jeziorsko PLB100002

21,3
NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY SIEDLISK

Grabia PLH100021
Święte Ługi PLH100036

w granicach gminy
6,1
REZERWATY

Jodły Łaskie im. Stanisława Kostki Wisińskiego
Grabica
Korzeń
Winnica
Wojsławice
Jabłecznik
Półboru
Hołda
Jamno
Nowa Wieś
Paza
Mianów - otulina
Mianów
Jodły Oleśnickie
Molenda
Mokry Las
Jeziorsko
Wolbórka
Torfowisko Rąbień

w granicach gminy
w granicach gminy
2,9
9,1
9,5
11,1
11,5
14,6
16,0
22,9
23,8
26,1
26,3
26,4
26,6
28,6
28,9
29,1
29,2
PARKI KRAJOBRAZOWE

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Doliny Widawki
Chrząstawsko-Widawski
Środkowej Grabi
Nadwarciański

w granicach gminy
0,5
0,5
4,6
9,1
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Puczniewski
Brąszewicki

23,3
26,1
ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

Dolina Grabi
Luciejów
brak nazwy (gm. Sędziejowice)
Zabytkowy Park w Buczku
Strefa krawędziowa doliny rzeki Warty
Kolumna - Las
Góry Wapienne
Dobroń
Mogilno
Borkowice
Dąbrowa I
Dąbrowa II
Osjakowski
Parki Złoczewskie
Międzyrzecze Neru i Dobrzynki
Park Zadzim
Ruda Willowa

w granicach gminy
w granicach gminy
w granicach gminy
2,9
4,1
7,7
8,6
13,3
13,9
14,6
15,8
16,2
17,2
24,2
24,3
25,1
27,6

Źródło: geoserwis GDOŚ

Ponadto na terenie gminy utworzono dwa użytki ekologiczne, którymi objęto rzekę
Grabię i torfowisko „Zamość”, oraz uznano za pomniki przyrody łącznie 25 obiektów.
Znajdujące się na terenie gminy formy ochrony przyrody scharakteryzowano w sposób syntetyczny w dalszej części niniejszej prognozy, natomiast ich położenie przedstawiono
na załączniku nr 1.

2.9.3.1. Obszar Natura 2000 PLH100021 „Grabia”

Obszar Natura 2000 Grabia PLH100021 jest położony w województwie łódzkim, na
terenie powiatów: łaskiego, gminy Widawa, Sędziejowice, Łask, powiatu pabianickiego gminy
Dłutów i Dobroń oraz powiatu bełchatowskiego gmina Zelów. Obszar zajmuje powierzchnię
1670,48 ha i obejmuje środkowy i dolny bieg rzeki Grabi wraz z przylegającymi
ekosystemami łąkowymi i leśnymi, charakterystycznymi dla niewielkich rzek nizinnych Polski.
Teren objęty granicami obszaru ciągnie się wzdłuż rzeki od miejscowości Kolonia Karczmy do
ujścia, a jego granice wyznacza terasa zalewowa. Długość Grabi objętej granicami obszaru
Natura 2000 wynosi około 50 km, co stanowi nieco ponad połowę całkowitej długości rzeki
wynoszącej 81,1 km. Źródła Grabi zlokalizowane są w okolicy wsi Dziwle na wysokości 229 m
n.p.m. - mają charakter wysięków o wydajności 0,2 l/s, wysychających w okresie letnim.
Początkowy odcinek rzeki jest strumieniem okresowym i charakteru stałego nabiera dopiero
po około 0,5 km, gdzie przepływa przez nieckowate obniżenie z wydajnymi źródłami w okolicy
wsi Kolonia Grabica. Stąd rzeka biegnie w kierunku południowym aż do miejscowości Mzurki.
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Średnia szerokość cieku wynosi 2,5 m, przy głębokości około 0,5 m. Osady denne mają głównie
charakter piaszczysty i żwirowo-piaszczysty. Szerokość doliny rzecznej wynosi około 100 m.
Począwszy od Mzurek, Grabia płynie w kierunku północno zachodnim, aż do miejscowości
Barycz. Wzrastają średnie szerokości i głębokości rzeki od początkowych 3 m i 1 m, aż do 20 m
szerokości i 0,7 m głębokości w okolicach Baryczy. Szerokość doliny rzecznej wzrasta
stopniowo od 100 m do 1 km. Taka charakterystyka doliny rzecznej właściwa jest dla
początkowej części wyznaczonego obszaru, od miejscowości Karczmy. Dno jest piaszczyste,
tylko w nielicznych miejscach gdzie koryto Grabi przecina wychodnie skał kredowych bywa
pokryte rumoszem wapiennym. W Baryczy rzeka skręca w kierunku zachodnim. Dolina
utrzymuje szerokość około 1 km. Szerokość koryta waha się od 10-20 m, głębokość około 0,8
m. Dno jest głównie piaszczyste. W okolicach Łasku następuje zmiana kierunku biegu rzeki z
zachodniego na południowozachodni, który utrzymuje się aż do ujścia. Szerokość zwiększa się
stopniowo od 15 do 30 m, średnia głębokość wynosząca około 1 m może przy wysokich stanach
wód przekraczać 2 m. W dolnym biegu rzeki dno jest piaszczyste, często mocno zamulone.
Dolina w większej części rozległa o szerokości 1-2 km. Grabia uchodzi do Widawki w okolicach
wsi Łęg Widawski na wysokości 143 m n.p.m. W obszarze występują liczne starorzecza, małe
zbiorniki wodne oraz lasy łęgowe w dolinie rzeki Grabi nadające dolinie szczególny charakter.
Obszary bezpośrednio przylegające do koryta rzeki miejscami porośnięte są lasem sosnowym, a
rozległe łąki - różnogatunkową roślinnością. W dolinie dominuje mozaikowy, ekstensywny
krajobraz rolniczy (Standardowy Formularz Danych PLH100021 „Grabia”).
Wzdłuż całego biegu rzeki objętej obszarem występuje liczna populacja ważki - trzepli
zielonej Ophiogmphus cecilia. Starorzecza i odcinki lenityczne Grabi są także ważną ostoją
zatoczka łamliwego Anisus vorticulus. Lokalnie stwierdzono również populacje czerwończyka
nieparka Lycaena dispar i zalotki większej Leucorrhinia pectoralis. Dolina Grabi to istotna w
Polsce Środkowej ostoja ryb wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: minoga
ukraińskiego Eudontotomyzon mariae, piskorza Misgurnus fossilis i kozy Cobitis taenia.
Obszar wyznaczony został w celu zachowania we właściwym stanie następujących
przedmiotów ochrony:


Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis);



Starorzecza

i

naturalne

eutroficzne

zbiorniki

wodne

ze

zbiorowiskami

z Nympheion, Potamion;


Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris);
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Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe;



skójka gruboskorupowa Unio crassus;



trzepla zielona Ophiogomphus cecilia;



zalotka większa Leucorrhinia pectoralis;



czerwończyk nieparek Lycaena dispar;



zatoczek łamliwy Anisus vorticulus;



minóg strumieniowy Lampetra planeri;



minogi czarnomorskie Eudontotomyzon spp. (minóg ukraiński Eudontotomyzon mariae);



piskorz Misgurnus fossilis;



koza złotawa Sabanajewia aurata;



koza Cobitis taenia;



kumak nizinny Bombina bombina;



bóbr europejski Castor fiber;



wydra Lutra lutra.
W dniu 21 lutego 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ustanowił

plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grabia PLH100021 (Dz. U. Woj. Łódzkiego z
2014 r. poz. 785).
2.9.3.2. Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki

Park krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki utworzony został na podstawie
Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu Nr VIII/45/89 z dnia 14 września 1989 r.
w sprawie utworzenia Parku krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki (Dz. Urz. Woj.
Sieradzkiego).

Aktualną

podstawą

prawną

funkcjonowania

Parku

Krajobrazowego

Międzyrzecza Warty i Widawki jest Rozporządzenie Nr 9/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia
11 stycznia 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego Nr 20 z dnia 23 stycznia 2006 r.) oraz Rozporządzenie Nr 1/2008 Wojewody
Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w
sprawie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 17
z dnia 17 stycznia 2008 r.). W obecnych granicach park leży na terenie 9 gmin: Widawa,
Konopnica, Burzenin, Zapolice, Sieradz, Sędziejowice, Ostrówek, Rusiec, Zduńska Wola.
Powierzchnia Parku wynosi 25 330 ha.
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Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki obejmuje obszar o wyróżniającym
się krajobrazie, dużych wartościach naturalnych środowiska przyrodniczego, walorach estetycznych, historycznych i kulturowych. Przedmiotem ochrony w parku są doliny Warty
i Widawki i ich dopływów wraz z systemem stref przystokowych oraz towarzysząca tym obszarom szata roślinna.
Obszar parku wyróżnia się w swym otoczeniu urozmaiconą rzeźbą terenu. Szczególnie
malowniczo prezentują się przełomowe odcinki doliny Warty, gdzie wysokości względne stoków dochodzą do 45 m, na powierzchni ukazują się stare utwory wapienne. W obrębie dolin
można zaobserwować 3 terasy akumulacyjne, ich stoki urozmaicone są dolinkami pobocznymi różnej genezy. W strefach przystokowych widoczny jest wypływ wód podziemnych
na powierzchnię w postaci licznych wysięków, młak, wycieków i źródeł warstowo - przelewowych. Z dolinami rzek, zwłaszcza z przełomowymi odcinkami Warty związane są najatrakcyjniejsze partie krajobrazu z ciągami widokowymi z wysokich brzegów na rozległą dolinę.
Meandrujące rzeki, liczne starorzecza, obszary wydmowe i torfowiska to kolejne,
cenne przyrodniczo i krajobrazowo obszary parku. Wyjątkowe pod tym względem są okolice
Szynkielowa, gdzie rozległe torfowisko bezpośrednio sąsiaduje z wydmą śródlądową. Wysoką
wartością przyrodniczą wyróżniają się również torfowiska w dolinie Niecieczy oraz ukryte wśród
torfowisk ujście Oleśnicy do Warty pod Szynkielowem. Wszystkie partie dolin charakteryzują się
mozaikowością pokrycia: łąki przeplatają się z roślinnością nadrzeczną, wokół starorzeczy
i torfowisk chłopskie lasy wcinają się nieregularnie w pola uprawne. Ciekawa pod względem jest
obudowa biologiczna rzek i strumieni, stanowiąca ostoje dla wielu gatunków ptaków.
Lasy w Parku stanowią tylko niespełna 25% ogólnej powierzchni. Przeważają sztucznie wprowadzone zbiorowiska borowe, a zespoły naturalnych borów bagiennych, łęgów
i grądów zachowały się w niewielkich fragmentach.
Stosunkowo małe zmiany w środowisku przyrodniczym związane z działalnością człowieka przyczyniły się do botanicznej atrakcyjności tego terenu. Roślinność segetalna reprezentowana jest przez tak interesujące gatunki jak misiurek drobny, goździec okółkowy, połonicznik kosmaty, jaskier polny, miłek letni, miłek szkarłatny, bniec dwudzielny, czyściec roczny i mak piaskowy.
Na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki stwierdzono występowanie ponad 600 gatunków roślin naczyniowych. We florze parku reprezentowane są różnorodne grupy siedliskowe, co pozostaje w ścisłym związku z charakterem roślinności tego
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obszaru. Oprócz gatunków lasów liściastych, mieszanych i borowych, liczne są tu rośliny
związane z torfowiskami , wilgotnymi łąkami, szuwarami, wodami oraz innymi siedliskami
podtopionymi, przynajmniej okresowo. W niektórych punktach parku istotnym elementem
jego flory są także gatunki kserotermiczne.
Flora parku jest niezbyt bogata w gatunki chronione a dość bogata w rzadkie
i interesujące z wybranych grup siedliskowych, głównie rośliny hydro- i higrofilne, a więc te,
które związane są z wszelkimi siedliskami wodnymi, nawodnymi i bagiennymi. Dość liczną
grupę stanowią też gatunki kserotermiczne i w różnym stopniu ciepłolubne, które spotyka się
w miejscach, gdzie występują margle wapienne lub żwirowe pagórki morenowe.
To właśnie rośliny z wymienionych powyżej grup oraz gatunki leśne stanowią najważniejsze z geobotanicznego punktu widzenia element flory Parku i decydują o jej charakterze.
Na obszarze Parku stwierdzono występowanie ok. 60 gatunków chronionych, w tym 30 całkowicie. Rośliny rzadkie w skali kraju stanowią 20% całej flory. Najliczniejsze wśród nich są
gatunki muraw kserotermicznych i ciepłolubnych okrajków (www.spk.parkilodzkie.pl).
2.9.3.3. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Na terenie gminy Sędziejowice zlokalizowane są trzy zespoły przyrodniczokrajobrazowe: Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Sędziejowice”, Zespół PrzyrodniczoKrajobrazowy „Luciejów” oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Grabi”.

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Sędziejowice”
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Sędziejowice” został utworzony na podstawie
Rozporządzenia Wojewody Sieradzkiego z dnia 22 kwietnia 1996 r. w sprawie uznania za
użytki ekologiczne, stanowisko dokumentacyjne oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy (Dz.
U. Woj. Sieradzkiego z 1995 r. Nr 7, poz. 39). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem uznaje się
za zespół przyrodniczo-krajobrazowy drzewostan sosnowy w wieku 110 lat na siedlisku BHw o
powierzchni 13 ha położony w Nadleśnictwie Kolumna, Leśnictwo Sędziejowice, oddz. 40.

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Grabi”
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Grabi” został utworzony w 1998 r.
Rozporządzeniem Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wyznaczenia
obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (Dz. U.
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Woj. Sieradzkiego z 1998 r. Nr 20, poz. 115). Powierzchnia zespołu to 4 007 ha, z czego w
gminie Sędziejowice – 1 587 ha. Ochroną objęta jest dolina Grabi, typowo nizinnej rzeki
średniej wielkości o dużych walorach krajobrazowych i ciekawej obudowie biologicznej oraz
bogatej hydrofaunie.

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Luciejów”
Zespół

Przyrodniczo-Krajobrazowy

„Luciejów”

został

utworzony

w 2001 r.

Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie uznania za
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (Dz.. Urz. Woj. Łódzkiego z 2001 r. Nr 162 poz. 2240).
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Luciejów” ma powierzchnię 139,93 ha, znajduje się w
Leśnictwie Luciejów, oddz. d, f, g, h, i; 416, 417; 420; 421; 422. Przedmiotem ochrony jest
rozległa wydma z towarzyszącymi jej źródłami wysiękowymi i oczkami wodnymi.
Pokrywające wydmę drzewostany o zróżnicowanej mozaice siedlisk i bogatym aspekcie
wiosennym runa leśnego pełnią funkcję lasów glebochronnych.
2.9.3.4. Rezerwaty przyrody

Na terenie gminy Sędziejowice znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Rezerwat Jodły
Łaskie i Rezerwat Grabica.

Rezerwat Jodły Łaskie
Rezerwat Jodły Łaskie ustanowiony został Zarządzeniem Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 października 1991 r. w sprawie
uznania za rezerwaty przyrody (Monitor Polski z 1991 r. Nr 38, poz. 273). Aktualnie
obowiązującym akrem prawnym jest Zarządzenie Nr 5/2013 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jodły
Łaskie im. Stanisława Kostki Wisińskiego – Wybitnego Leśnika” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z
2013 r. poz. 1644). Jest to rezerwat leśny, administrowany przez leśnictwo Sędziejowice o
pow. 58,39 ha. Celem ochrony jest zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych,
fragmentu naturalnego lasu z udziałem jodły przy północnej granicy zasięgu z licznymi
pomnikowymi okazami dębów, jodeł i sosen. Najcenniejsze drzewostany jodłowe liczą około
80-120 lat, a dęby nawet około 200 lat. Obszar rezerwatu jest bardzo zróżnicowany
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florystycznie. Wśród 11 zespołów roślinnych jest aż 7 podstawowych ekosystemów leśnych.
Najważniejszym zespołem roślinnym jest kontynentalny grąd jodłowy. Na terenie rezerwatu
drzewostany jodłowe w wieku 80-120 lat osiągają wysokość 40 metrów i należą do
najwyższych w środkowej Polsce. Dla porównania najwyższa jodła w Polsce rośnie w
rezerwacie koło Nawojowej w Beskidzie Sądeckim i ma wysokość 44 m. Na zróżnicowanym
terenie rezerwatu występują również takie zespoły leśne jak: bór sosnowo-dębowy, bór
świeży, bór suchy, bór bagienny, ols i łęg olszowo-jesionowy. Szczególnie wyróżniają się 200letnie dęby oraz okazałe sosny.

Rezerwat Grabica
Rezerwat Grabica ustanowiony został Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego nr
26/2000 z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z 2000 r. Nr 103, poz. 552). Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest
Rozporządzenie Nr 39/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lipca 2007 r. (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z 2007 r. Nr 243 poz. 2250) w sprawie rezerwatu przyrody „Grabica”.
Rezerwat przyrody „Grabica” to obszar lasu o powierzchni 8,26 ha, ze śródleśnym
kompleksem przejściowych i niskich torfowisk oraz eutroficznych bagien z udziałem licznych
gatunków roślin rzadkich i chronionych. Rezerwat stanowi rozległe, zabagnione zagłębienie
porośnięte lasem, zaroślami i szuwarami. Roślinność rosnąca tutaj tworzy ciągle niezbyt
trwałe fazy sukcesji. Procesy przebiegają dynamiczne, bez wpływu człowieka: zamierające
drzewa przewracają się tworząc wykroty, pojawiające się odnowienia to nowe pokolenie
lasu. Na skutek tych procesów struktura roślinności ma tutaj naturalny, zbliżony
do pierwotnego charakter. Podnosi to dodatkowo walory przyrodnicze tego obszaru. Na terenie rezerwatu odnotowano występowanie 105 gatunków roślin naczyniowych. Gatunkiem
ściśle chronionym jest rosiczka okrągłolistna i bagno zwyczajne, częściowo kalina koralowa,
a gatunkami zaliczanymi do rzadkich - rzęsa mniejsza, kosaciec żółty, siedmiopalecznik błotny, turzyca dzióbkowata. Bardzo zróżnicowany krajobraz sprzyja przebywaniu i rozrodowi
wielu gatunków zwierząt. Można tu spotkać cyrankę, żurawia, borsuka, latem w ciągu dnia
spotyka się jelenie (www.spk.parkilodzkie.pl).
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2.9.3.5. Użytki ekologiczne

Rozporządzeniem Wojewody Sieradzkiego z dnia 30 marca 1993 r. (Dz. Urz. Woj.
Sieradzkiego Nr 5, poz. 13 z 1993 r.) objęto ochroną o randze użytku ekologicznego rzekę
Grabię. Ochroną objęte jest koryto Grabi na całej jej długości (40,6 km), z czego w granicach
Parku Krajobrazowego znajduje się 8,5 km. Grabia jest typową rzeką nizinną średniej
wielkości, charakteryzującą się dużymi walorami krajobrazowymi, ciekawą obudową
biologiczną, a przede wszystkim bogatą hydrofauną. Stwierdzono tu występowanie aż 800
gatunków zwierząt.
Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 13 maja 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 11, poz. 39 z 1998 r.) utworzono użytek ekologiczny „Zamość”. Przedmiotem
ochrony jest zespół roślinności torfowiskowej i błotnej stanowiący fragment torfowiska
przejściowego.
2.9.3.6. Pomniki przyrody

Rozporządzeniem Nr 4/2004 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 marca 2004 r. (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z 2004 r. Nr 88, poz. 741) na terenie gminy Sędziejowice za pomniki przyrody
zostały uznane następujące obiekty:
 aleja przydrożna złożona z 35 lip drobnolistnych w Sędziejowicach, stanowiąca
zadrzewienie drogi powiatowej nr 2301E w km 0+000 – 0+391,
 kasztanowiec zwyczajny o obwodzie 280 cm w miejscowości Brody-Emilianów,
 klon jawor o obwodzie 285 cm w miejscowości Brody-Emilianów,
 wierzba biała o obwodzie 350 m w miejscowości Brody-Emilianów.
Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Sieradzkiego z dnia 24 listopada 1998 r. (Dz.
Urz. Woj. Łódzkiego z 1998 r. Nr 29, poz. 174) na terenie gminy Sędziejowice za pomnik
przyrody został uznany następujący obiekt:
 kasztanowiec zwyczajny o obwodzie 315 cm w miejscowości Sędziejowice.
Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Sieradzkiego z dnia 3 lutego 1998 r. (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z 1998 r. Nr 3, poz. 9) na terenie gminy Sędziejowice za pomniki przyrody
zostały uznane następujące obiekty:
 jesion wyniosły o obwodzie 283 cm w miejscowości Grabno,
 jesion wyniosły o obwodzie 296 cm w miejscowości Grabno,
 jesion wyniosły o obwodzie 343 cm w miejscowości Grabno,
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 wiąz szypułkowy o obwodzie 375 cm w miejscowości Wola Wężykowa,
 dąb szypułkowy o obwodzie 500 cm w miejscowości Wola Wężykowa,
 dąb szypułkowy o obwodzie 340 cm w miejscowości Pruszków,
 dąb szypułkowy o obwodzie 380 cm w miejscowości Pruszków,
 dąb szypułkowy o obwodzie 370 cm w miejscowości Pruszków,
 jesion wyniosły o obwodzie 360 cm w miejscowości Pruszków,
 grupa drzew jednogatunkowa w miejscowości Pruszków przy drodze Sędziejowice
–Widawa [ochrona jednego z dębów o obwodzie 420 cm zniesiona
Rozporządzeniem Nr 48/2000 Wojewody Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2000 r. w
sprawie zniesienia ochrony tworów przyrody uznanych za pomniki przyrody użytki
ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 147, poz. 862 z 2000 r.)],
 dąb szypułkowy o obwodzie 320 cm w miejscowości Marzenin,
 dąb szypułkowy o obwodzie 330 cm w miejscowości Marzenin,
 dąb szypułkowy o obwodzie 380 cm w miejscowości Marzenin,
 lipa drobnolistna o obwodzie 400 cm w miejscowości Wola Marzenińska,
 dąb szypułkowy o obwodzie 410 cm w miejscowości Żagliny,
 dąb szypułkowy o obwodzie 340 cm w miejscowości Sędziejowice,
 dąb szypułkowy o obwodzie 310 cm w miejscowości Sędziejowice,
 dąb szypułkowy o obwodzie 320 cm w miejscowości Sędziejowice,
 wiąz szypułkowy o obwodzie 370 cm w miejscowości Pruszków,
 grupa drzew jednogatunkowa w miejscowości Pruszków.
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2.10. Zabytki i obiekty o wartościach kulturowych

Na terenie gminy Sędziejowice znajduje się kilka obiektów wpisanych do rejestru
zabytków oraz kilkadziesiąt obiektów ujętych w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.
Ich zestawienie prezentuje poniższa tabela.
Tabela 13. Obiekty zabytkowe objęte ochroną na terenie gminy Sędziejowice
Lp.

Nazwa obiektu, adres

1.

Zespół dworski, Brzeski 7
Dwór, Brzeski 7
Park, Brzeski 7
Młyn wodny, Brzeski Krzywda 86

Wpis do
rejestru

Wojewódzka
ewidencja
zabytków

Gminna
ewidencja
zabytków

X

X
X
X
X

X

X
X
X

Brzeski
2.
3.
4.

Grabno
5.
6.
7.

Plebania, Grabno 12
Park dworski
Cmentarz parafialny
Kozuby Nowe

8.

Młyn Wodne, Kozuby Nowe 1

X
Lichawa

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Dom nr 54
Marzenin
Zespół kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP
Kościół murowany parafii p.w. Wniebowzięcia NMP
Nr rej. 325/A
Dzwonnica
Otoczenie kościoła w granicach ogrodzenia
przykościelnego
Plebania
Ogrodzenie
Zespół cmentarza
Cmentarz rzymskokatolicki
Kaplica
Ogrodzenie
Dom nr 2
Dom nr 1
Kapliczka
Kapliczka
Podule
Zespół dworski
Dwór
Obora
Park
Pruszków
Zespół dworski
Oficyna
Dawny czworak, obecnie dom
Lamus
Obora
Budynek gospodarczy
Lodownia

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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35.
36.
37.
38.

Park dworski
Ogrodzenie
Leśniczówka
Dom nr 28

nr rej. 248/A

X

X
X
X
X

Przymiłów
39.

Dom nr 7

X
Sędziejowice

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Plebania
Zespół cmentarza parafialnego
Cmentarz
Ogrodzenie cmentarza
Zespół dworski
Dwór (XX w.)
Dwór (pocz. XIX w.)
Park
Ogrodzenie
Dom nr 19/20
Zespól dworca PKP

nr rej. 252/A

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
Wola Marzeńska

51.
52.
53.
54.
55.

Zespół dworski
Park dworski
Młyn wodny
Dwór (trwała ruina)
Park dworski

nr rej. 329/A
Wola Wężykowa
nr rej. 261/A

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

Zamość
56.
57.

Dom nr 10
Cmentarz wojenny

Żagliny
Dom nr 16
Źródło: Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sędziejowice na lata 2014-2017
58.

X

Na terenie Gminy Sędziejowice znajduje się ponadto 190 stanowisk archeologicznych
będących świadectwem wielowiekowego osadnictwa. Stanowią one dowód obecności osiedli
ludzkich na przestrzeni wieków. Spośród zabytków archeologicznych największe znaczenie dla
odtworzenia historii miejscowego osadnictwa mają osady. Rozwój sieci osadniczej na terenie
gminy Sędziejowice związany jest z kulturą łużycką, przeworską i prapolską.
Zasięgi zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych zostały oznaczone na
planszy studium „Uwarunkowania”.
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3. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Analizując zapisy Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 20142017, z perspektywą do roku 2021, do najważniejszych problemów ochrony środowiska na terenie objętym projektem SUiKZP zaliczyć można:
 Niedostatecznie rozwinięta sieć kanalizacyjna,
 Potencjalne zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych, wynikające z nieprawidłowo prowadzonej działalności rolniczej,
 Emisja zanieczyszczeń do powietrza, pochodząca z indywidualnych systemów
grzewczych,
 Emisja zanieczyszczeń do powietrza, pochodząca z transportu,
 Niedostateczne wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii,
 Powszechne wykorzystywanie źródeł energii cechujących się wysokimi wskaźnikami
emisji zanieczyszczeń,
 Emisja hałasu z istniejącego układu komunikacyjnego,
 Emisja hałasu lotniczego, pochodząca z pobliskiego lotniska wojskowego w Łasku,
 Występowanie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w dolinie rzeki Grabi,
 Potencjalne ryzyko wystąpienia katastrofy ekologicznej lub wypadku losowego o
charakterze antropogenicznym (wypadki komunikacyjne w przewozie materiałów
niebezpiecznych, awarie przemysłowe itp.) i naturalnym (powodzie, pożary, huragany, gradobicia itp.),
 Utrzymanie należytej ochrony obszarów o najwyższych wartościach przyrodniczych w
warunkach presji inwestycyjnej na terenie gminy,
 Zagrożenie degradacji gleb, spowodowanej ich rolniczym wykorzystaniem,
 Oddziaływanie na środowisko potencjalnej eksploatacji złóż,
 Nieracjonalne zużycie wody w przemyśle, rolnictwie i sektorze komunalnym,
 Straty wody w systemach przesyłowych,
 Nieracjonalne zużycie energii elektrycznej i cieplnej,
 Niewłaściwe parametry termiczne zabudowy mieszkaniowej, zwłaszcza wiekowych budynków,
 Niska świadomość ekologiczna społeczeństwa,
 Brak dostatecznych środków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.
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Należy zaznaczyć, iż skutki dla środowiska wywołane realizacją ustaleń analizowanego
dokumentu nie spowodują pogłębienia wymienionych powyżej problemów, dodatkowo przyczyniając się do łagodzenia części z nich. Szczegółowy wpływ ustaleń analizowanego dokumentu opisano w dalszych rozdziałach.

4.OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN STANU ŚRODOWISKA PRZY BRAKU REALIZACJI
USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Odstąpienie od uchwalenia analizowanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice spowoduje zachowanie ustaleń obowiązującej wersji SUiKZP. Oznacza to że nie zostaną zaktualizowane ustalenia dotyczące systemów infrastruktury, komunikacji, środowiska przyrodniczego, w tym form ochrony przyrody,
dziedzictwa kulturowego, procesów społeczno-gospodarczych. Uchwalenie SUiKZP pozwoli
na dalsze uporządkowanie rozwoju społeczno – gospodarczego i przestrzennego gminy oraz
aktualizację jego zapisów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Brak odpowiedniej polityki
przestrzennej wywołać może szereg niekorzystnych konsekwencji dla środowiska, do najważniejszych zaliczyć należy:


ograniczenie powierzchni terenów biologicznie czynnych, na skutek niekontrolowanej
ekspansji zabudowy kosztem terenów otwartych;



przeznaczanie nowych terenów istotnych dla funkcjonowania powiązań przyrodniczych pod zabudowę mieszkaniową lub przemysłową;



rozwój zabudowy rozproszonej;



powstanie nowych, lub wzmocnienie istniejących barier ekologicznych



wzrost zanieczyszczeń w powietrzu oraz pogorszenie klimatu akustycznego wywołane
wzrostem ruchu samochodowego oraz rozwojem terenów przemysłowych;



potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych wywołane wzrostem liczby zbiorników na nieczystości płynne oraz wzrostem
spływów powierzchniowych z nawierzchni utwardzonych i zanieczyszczonych.
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5.SKUTKI DLA ŚRODOWISKA, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W zakresie przeznaczenia terenu analizowany dokument przewiduje następujące funkcje:



















Tereny zabudowy zagrodowej
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny zabudowy usługowej
Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej
Tereny usług sportu i rekreacji
Tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów
Tereny eksploatacji powierzchniowej
Tereny zieleni urządzonej
Tereny cmentarzy
Tereny infrastruktury technicznej
Tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 100 kW
Tereny leśne
Tereny przeznaczone do zalesienia
Tereny trwałych użytków zielonych, zadrzewień, dolin rzecznych
Tereny rolnicze wyższych klas bonitacyjnych
Tereny rolnicze niższych klas bonitacyjnych
Tereny śródlądowych wód powierzchniowych
Tereny lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW.
Zadaniem analizowanego dokumentu w stosunku do poprzedniej edycji studium jest

powiększenie i zracjonalizowanie obszarów przeznaczone pod zabudowę. Zaktualizowano
zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego, wykazy inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym. W studium
uwzględniono także wyznaczenie w północnej części gminy miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i
Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali
kolejowej Śląsk – Porty.
Ustalono wytyczne określania w planach miejscowych zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów wraz z dopuszczalnym ich zakresem i ograniczeniami oraz kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów.
Wskazano także tereny ograniczania zabudowy i wyłączenia spod zabudowy, obszary oraz
zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego.
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W projekcie SUiKZP uwzględniono rozmieszczenie inwestycji celu publicznego
o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym, określono obszary przestrzeni publicznej, obszary dla
których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz
obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i
nieleśne. W SUiKZP uwzględniono obszary występowania złóż surowców mineralnych oraz
obszary zagrożone powodzią.
Analizując ustalenia części kierunkowej ocenianego dokumentu należy uznać że skala
zmian w porównaniu do poprzedniej wersji SUiKZP nie jest duża. Większość z wymienionych
powyżej funkcji jest tożsama z istniejącym zagospodarowaniem terenu lub poprzednią edycją
studium. Skorygowano część wydzieleń funkcjonalnych, oraz zmieniono przeznaczenie niewielkich fragmentów gminy. Zaktualizowano uwarunkowania zwłaszcza w zakresie wydanych i
skonsumowanych decyzji o warunkach zabudowy oraz układu komunikacyjnego (zrealizowano
już drogę S8). W części kierunkowej uwzględniono wnioski głównie punktowe na zabudowę
mieszkaniową. Największe powierzchniowo zmiany w stosunku do poprzedniej wersji SUiKZP
dotyczą terenów zlokalizowany w północnej części gminy i dotyczą nowych terenów przemysłowych, które zostały włączone w granice obszaru funkcjonalnego na północ od węzła na drodze S8 „Zduńska Wola Wschód” oraz położonych na zachód od miejscowości Pruszków.
Poddając ocenie specyfikę zapisów dokumentu, do ustaleń których realizacja może powodować potencjalne występowanie oddziaływania na środowisko zaliczono przede wszystkim:


możliwość rozbudowy terenów mieszkaniowych jednorodzinnych,



możliwość rozbudowy terenów zabudowy usługowej,



możliwość rozbudowy terenów zabudowy produkcyjnej,



możliwość rozbudowy terenów zabudowy zagrodowej,



dopuszczenie rozbudowy i modernizacji sieci infrastruktury technicznej (w
tym sieci wodociągowej; kanalizacyjnej wraz z możliwością budowy oczyszczalni ścieków na północ od Siedlec; gazowej – zwłaszcza budowa gazociągu
wysokoprężnego do Sędziejowic; elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej –
przy czym wszystkie wymienione inwestycje uwzględniono już w poprzedniej
edycji studium, ich lokalizacja została wprost przeniesiona do analizowanego
dokumentu),



dopuszczenie rozbudowy i remontów istniejącej sieci drogowej wraz uzupełnieniem ich o ciągi piesze i ścieżki rowerowe,
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dopuszczenie budowy, rozbudowy i modernizacja systemów melioracji, w tym
dopuszczenie realizacji nowych zbiorników wód powierzchniowych, z wyłączeniem obszarów gleb chronionych,

 dopuszczenie wprowadzania nowej zabudowy zagrodowej na gruntach rolnych, zgodnie z przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 dopuszczenie lokalizacji urządzeń związanych z turystyką, wypoczynkiem i sportem, a także niezbędnych urządzeń z zakresu gospodarki wodnej i rolniczej,
 dopuszczenie na terenach leśnych tworzenia polan śródleśnych i niewielkich
zbiorników wodnych, urządzeń melioracyjnych, lokalizacji obiektów i budynków oraz urządzeń związanych wyłącznie z gospodarką leśną,
 dopuszczenie, w ramach kształtowania zasobów wodnych oraz bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego, rozwoju małej retencji oraz budowy zbiorników wodnych, zwłaszcza na obszarach o znacznym zagrożeniu powodzią,
 utrzymanie eksploatacji powierzchniowej kruszyw i dopuszczenie eksploatacji
nowych złóż,
 dopuszczenie do lokalizacji elektrowni wiatrowych – przy czym obszary ich potencjalnej lokalizacji znacznie ograniczono w porównaniu do poprzedniej edycji studium, obszary te dotyczą obecnie elektrowni istniejących i przedsięwzięć
w zaawansowanym stadium inwestycyjnym.
 dopuszczenie do lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych.
W stosunku do poprzedniej wersji studium usunięto dwa obszary realizacji inwestycji
cechujących się dużym potencjałem oddziaływania na środowisko, dotyczyły one:


budowy linii elektroenergetycznej 400 kV w północnej części gminy



lokalizacji zbiornika retencyjnego „Marzenin-Kustrzyce” na rzece Grabi zgodnie z
ustaleniami Wojewódzkiego Programu Małej Retencji.
Ograniczono także w sposób istotny powierzchnię terenów dla możliwej lokalizacji

elektrowni wiatrowych.
Ostatecznie, o stopniu oddziaływania przedsięwzięć wynikających z ustaleń analizowanego dokumentu decydować będzie sposób ich realizacji oraz ich lokalizacja. Ze względu
na wyznaczenie na terenie gminy powierzchniowych form ochrony przyrody, zapisy SUiKZP
warunkują realizację ustaleń uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ich funkcjonowania.
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6. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO, SKUTKÓW REALIZACJI
USTALEŃ ANALIZOWANEGO DOKUMENTU
(w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na pozostałe elementy środowiska)

6.1. Obszar przewidywanego zajęcia terenu

Poszczególne funkcje terenu wyznaczone w projekcie SUiKZP odzwierciedlają w
znacznej mierze istniejący stan zagospodarowania. Spośród wydzieleń kierunkowych, na których możliwe jest wprowadzenie zabudowy pod względem powierzchni dominuje funkcja
zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i produkcyjnej. Tereny przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną zajmują ok. 405,5 ha czyli ok. 3,4% powierzchni gminy. Zabudowa zagrodowa obejmuje ok. 840,9 ha (7,0 % powierzchni gminy). Tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów zajmują ok 191,9 ha (1,6 % powierzchni gminy). Tereny
usługowe, w tym usług sportu i rekreacji obejmują łącznie ok. 76,3 ha (0,63 % powierzchni
gminy), a tereny rekreacji indywidualnej 62,7 ha (0,52 % powierzchni gminy).
Powyższe wartości nie odzwierciedlają w pełni faktycznych powierzchni przeznaczonych pod zagospodarowanie głównymi funkcjami, gdyż analizowany dokument przewiduje
dodatkowo wskaźniki maksymalnej zabudowy dla poszczególnych funkcji terenu, określając
m.in. minimalne powierzchnie czynne biologicznie.
6.2. Wody powierzchniowe

Potencjalne zagrożenie dla zanieczyszczenia wód powierzchniowych stanowi niewłaściwie prowadzona gospodarka wodno-ściekowa w obrębie terenów o istniejącym zagospodarowaniu i przeznaczonych do zagospodarowania. Oddziaływanie takie nie powinno nastąpić, z
uwagi na szereg zapisów w SUiKZP regulujących sposób postępowania z różnego rodzaju ściekami. Zgodnie z zapisami zmiany SUiKZP ścieki bytowe będą odprowadzane do gminnej sieci
kanalizacyjnej, za pośrednictwem której trafiać będą do oczyszczalni ścieków. W obszarach nieskanalizowanych ścieki te odprowadzane będą do bezodpływowych zbiorników z których odbierane będą za pomocą wozów asenizacyjnych, lub oczyszczane będą w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Przy czym odprowadzanie do gruntu ścieków z przydomowych oczyszczalni
będzie możliwe przy zapewnieniu odpowiedniej sprawności procesu i miejscach nie zagrażających stanowi jakościowemu wód podziemnych i powierzchniowych. Planowaną budowę oczysz-
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czalni ścieków w miejscowości Siedlce należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymogów
ochrony wód odbiornika ścieków, którym biorąc pod uwagę postulowaną lokalizację oczyszczalni
będzie bezimienny ciek stanowiący lewobrzeżny dopływ Grabi. Technologia oczyszczania powinna zostać tak dobrana by parametry jakościowe i ilościowe ścieków oczyszczonych nie wpływały
na możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej dla Jednolitej Części Wód Powierzchniowych RW600019182899.
W ocenianym dokumencie w sposób szczegółowy podjęto problem wód opadowych i
roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych. Zakłada się kompleksowe rozwiązanie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ciągów komunikacyjnych, placów, parkingów i innych powierzchni zanieczyszczonych oraz oczyszczanie ich zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Dotrzymanie warunków odprowadzania ścieków deszczowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), planuje się to osiągnąć poprzez
stosowanie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych przed wylotem kanałów
deszczowych do cieków naturalnych i rowów melioracyjnych lub do ziemi.
Cześć terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną, składową i magazynową zlokalizowana jest w pobliżu cieków. Nie sposób przewidzieć na etapie niniejszej prognozy faktycznego wykorzystania tych obszarów i rodzajów magazynowanych lub wykorzystywanych tam
substancji. Nie mniej jednak działalność gospodarczą w tego typu obszarach należy prowadzić
uwzględniając możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych i istnienia ryzyka przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo wodnego, z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych pozwalających to ryzyko eliminować.
Jakakolwiek ingerencja w parametry hydromorfologiczne i biologiczne wód powierzchniowych powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. Dotyczy to zarówno zabudowy
regulacyjnej jak i rekreacyjnej. Oddziaływanie na te parametry może skutkować niedotrzymaniem celów środowiskowych dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych w obrębie gminy, wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i ustawy Prawo Wodne.
Projekt zmiany SUiKZP uwzględniają także potrzebę ochrony wód przed zanieczyszczeniami w sposób pośredni, nakazując racjonalną gospodarkę środkami ochrony roślin
i nawozami mineralnymi w rolnictwie, likwidację nielegalnych składowisk odpadów oraz
wskazania co do potrzeby przeciwdziałania przed wprowadzaniem zabudowy i ogrodzeń przy
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brzegach rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. SUiKZP nakazuje także zachowanie naturalnego biegu cieków wodnych oraz ochrona przed zanikiem wszelkich zbiorników wodnych
oraz towarzyszących im zadrzewień
W przypadku realizacji powyższych założeń oraz zapisów związanych z ochroną środowiska wodnego analizowanego dokumentu, nie przewiduje się by realizacje jego ustaleń mogła w
sposób negatywny oddziaływać na wody powierzchniowe.
6.3. Powierzchniowa budowa geologiczna i powierzchnia ziemi

Oddziaływanie na wierzchnią warstwę litosfery może być związane z etapem realizacji
ewentualnej zabudowy o różnych funkcjach i infrastruktury podziemnej, na obszarach wyznaczonych w projekcie SUiKZP. Oddziaływanie to będzie ograniczone do maksymalnie kilku
miesięcy i ustanie po wykonaniu robót budowlanych. Wiązać się może z realizacją wykopów i
zagęszczeniem przypowierzchniowej warstwy gruntu na skutek przemieszczania się maszyn
budowlanych. Oddziaływanie tego typu związane jest z każdego rodzaju zainwestowaniem,
ma charakter lokalny i nie wpłynie w sposób istotny na stan środowiska gruntowego. Ważne
jest by przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystywany był sprzęt sprawny technicznie,
nie powodujący wystąpienia ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi. W celu ograniczenia oddziaływania nowo realizowanej zabudowy na powierzchnię ziemi, zapisy studium nakazują wykorzystanie zbędnych mas ziemnych
powstających w czasie realizacji inwestycji do nowego ukształtowania terenu w granicach
działki własnej lub na działkach sąsiednich.
Istotnym przekształceniem terenu charakteryzuje się eksploatacja powierzchniowa
złóż kopalin, zwłaszcza kruszyw, które SUiKZP swoimi ustaleniami utrzymuje na terenie gminy Sędziejowice.
Jak wykazała inwentaryzacja na obszarze gminy znajduje się dwa udokumentowane
złożą surowców mineralnych:
 złoże kruszywa naturalnego „Dobra” (nr złoża KN 16528) – Dobra dz. nr 113, 114
obręb nr 4, powierzchnia udokumentowanego złoża wynosi 1,23 ha;
 złoże piasków kwarcytowych „Żagliny” (nr złoża PB 2671) – Żagliny, teren leśny,
powierzchnia udokumentowanego złoża wynosi 51,22 ha; złoże nie jest
eksploatowane z uwagi na położenie w terenie zalesionym.

W celu ograniczenia negatywnych przekształceń terenu w wyniku działalności
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górniczej, eksploatacje należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach
administracyjnych i szeroko rozumianych przepisach ochrony środowiska. Rekultywację
obszarów

pokopalnianych

należy

prowadzić

zgodnie

z

obowiązującymi

decyzjami

administracyjnymi oraz dokumentacjami technicznymi dla poszczególnych złóż – rekultywacja
powinna być ukierunkowana na przywrócenie stanu środowiska sprzed eksploatacji.
Na terenach rolniczych dopuszcza się eksploatację odkrywkową kruszyw, wyłącznie
drogą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem
zachowania wymogów przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska i ograniczenia
ingerencji w krajobraz.
W wyniku eksploatacji złóż naruszona zostaje naturalna rzeźba terenu i struktura
gruntu. Proces rekultywacji po zakończeniu eksploatacji kopalni nie przywróci naturalnej
konfiguracji terenu, jednak z uwagi na niewielką powierzchnię złóż kopalin nie przewiduje się
znaczącego oddziaływania w tym zakresie.
Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na powierzchniową warstwę gruntu
w wyniku potencjalnej realizacji elektrowni fotowoltaicznych. W prawdzie teren przeznaczony na ten cel posiada łączną powierzchnię ok 14,7 ha, jednak montaż paneli słonecznych nie
wymaga z reguły fundamentowania i nie są one trwale związane z gruntem.
Dotychczas na terenie gminy Sędziejowice nie stwierdzono terenów objętych ruchami
mas ziemi. Potencjalne zagrożenie powstawania osuwisk związane jest z obszarami eksploatowanych i wyłączonych z eksploatacji złóż kopalin. Powyższa sytuacja powoduje potencjalną
możliwość wystąpienia miejscowych osuwisk gruntowych np. ze skarp wyrobisk odkrywkowych. Obszary, na których występują znaczne spadki, pokryte są roślinnością leśną bądź łąkową chroniąca powierzchnię ziemi przed osuwaniem się.
6.4. Wody podziemne

W związku z realizacją ustaleń projektu SUiKZP nie przewiduje się znaczącego wpływu
na wody podziemne. Z wprowadzeniem nowej zabudowy, którą dopuszcza projekt analizowanego dokumentu zwiększy się zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych i związanych
z prowadzeniem działalności usługowej, produkcyjnej i magazynowej. Przełoży się to na
zwiększenie poboru wody z poziomów użytkowych wód podziemnych. Ustawa z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
określa szczegółowe warunki korzystania z sieci wodociągowej.
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Na ochronę wód podziemnych wpłynie także, określony w projekcie zmiany SUiKZP
sposób odprowadzania ścieków bytowych (do gminnej kanalizacji lub szczelnych zbiorników
bezodpływowych) i wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych (obowiązek ich podczyszczania do parametrów określonych prawem).
Z uwagi na charakter dopuszczonej zabudowy nie przewiduje się istotnego oddziaływania na środowisko gruntowo – wodne na etapie budowy. Na etapie realizacji zabudowy
dopuszczonej w projekcie SUiKZP, potencjalne zagrożenie dla jakości wód podziemnych stanowić może wykorzystanie ciężkiego sprzętu budowlanego i składowanie materiałów budowlanych. Aby ograniczyć to oddziaływanie (np. przenikanie substancji ropopochodnych),
należy wykorzystywać wyłącznie sprzęt sprawny technicznie i sprawować nad nim stały nadzór a substancje mogące przenikać do wód gruntowych należy magazynować w szczelnych
zbiornikach ustawionych na stabilnym podłożu.
W wyniku realizacji zabudowy dopuszczonej ustaleniami analizowanego dokumentu na
etapie jej eksploatacji wpływ środowisko gruntowo wodne związany będzie z ograniczeniem
infiltracji. Projekt zmiany SUiKZP zakłada ograniczenie powierzchni nieprzepuszczalnych do minimum co nie powinno powodować istotnego zmniejszenia się zasobów wód podziemnych.
Do potencjalnego obniżenia zwierciadła wód podziemnych może dojść w wyniku
utrzymania eksploatacji surowców mineralnych na terenie gminy. Jednak z uwagi na niewielką powierzchnię złóż kopalin, oddziaływanie to może mieć jedynie charakter lokalny.
Projekt zmiany SUiKZP uwzględniają także potrzebę ochrony wód podziemnych przed
zanieczyszczeniami w sposób pośredni, nakazując racjonalną gospodarkę środkami ochrony
roślin i nawozami mineralnymi w rolnictwie, likwidację nielegalnych składowisk odpadów.
Zgodnie z definicją umieszczoną w Ramowej Dyrektywie Wodnej dobry stan wód
podziemnych oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan
ilościowy jak i chemiczny jest określony jako co najmniej „dobry”.
Zgodnie z art. 38e ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469
ze zm.) celami środowiskowymi dla jednolitych części wód podziemnych są:
 zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,
 zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,
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 ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.
Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co
najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym, według „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” będzie utrzymanie tego stanu. Teren objęty ustaleniami SUiKZP znajduje się w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr
96, której stan ilościowy oceniono w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza
Odry jako zły, a chemiczny jako dobry.
Ocena stanu chemicznego wód podziemnych prowadzona jest głównie na podstawie
wartości progowych elementów fizykochemicznych określających stan chemiczny wód podziemnych odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. z 2016 poz. 85). Zgodnie z powyższym
cele środowiskowe są reprezentowane przez wartości progowe, określone dla klasy III jakości
wód podziemnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu przepisów mówiących, że stan chemiczny uznaje się za dobry w przypadku gdy przekroczenia wartości progowych dla dobrego
stanu chemicznego występują, ale są one związane z naturalnie podwyższonym tłem niektórych jonów lub ich wskaźników.
Głównym wyznacznikiem dobrego stanu ilościowego dla JCWPd jest zapewnienie zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania przy długoterminowej średniorocznej wartości poboru z ujęć wód podziemnych.
Dodatkowymi parametrami, które uwzględniane są w wyznaczaniu celów środowiskowych są:




poziom wód podziemnych nie podlega takim wahaniom, które mogłyby doprowadzić do:


niespełnienie celów środowiskowych przez wody powierzchniowe,



wystąpienia znacznych obniżeń zwierciadła wód podziemnych,



wystąpienia szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych,

kierunki zmian krążenia wód podziemnych nie powodują intruzji wód słonych
Analizując specyfikę ustaleń analizowanego dokumentu stwierdza się, że w wyniku

wprowadzenia ich w życie nie wystąpią znaczące uwolnienia zanieczyszczeń do środowiska
gruntowo-wodnego mogące wpłynąć w sposób istotny na stan jakościowy wód podziem-
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nych. Oddziaływanie takie będzie ograniczone przede wszystkim na skutek realizacji zapisów
SUiKZP przedstawionych na początku niniejszego rozdziału.
Ustalenia projektu SUiKZP nie będą także wpływać na stan ilościowy wód podziemnych, ponieważ potencjalny wzrost zapotrzebowania na wodę z nich wynikający ocenia się
jako nieznaczący.
Podsumowując należy podkreślić, że z uwagi na rodzaj zastosowanych w projekcie
zmiany SUiKZP zapisów, nie przewiduje się by realizacja ustaleń analizowanego dokumentu
mogła powodować nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód podziemnych zawartych w
„Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” oraz celów wymienionych w
art. 38e ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 ze zm.).
6.5. Powietrze i klimat akustyczny

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny związane z realizacją
ustaleń analizowanego dokumentu wynikać będzie przede wszystkim z emisji ze źródeł
ogrzewania

pochodzących

z

gospodarstw

domowych

oraz

funkcjonowania

tras

komunikacyjnych na terenie gminy. Z uwagi na ograniczenia przestrzenne, nie przewiduje się
by uchwalenie SUiKZP mogło powodować powstanie dużych zakładów przemysłowych
stanowiących istotne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza i generujących hałas
komunikacyjnych pochodzący z pojazdów je obsługujących.
W celu ograniczenia emisji pyłów i gazów ze spalania tradycyjnych źródeł energii,
SUiKZP określa działania zmierzające do ograniczenia ich zużycia na rzecz niskoemisyjnych
źródeł energii: gazowych, olejowych i odnawialnych, lub poprzez podłączanie obiektów do
scentralizowanych źródeł ciepła (budowa sieci ciepłowniczej), a także poprzez wykonywanie
termomodernizacji budynków. W celu ograniczenia stężeń zanieczyszczeń pochodzących
z tras komunikacyjnych proponuje się wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż tras
komunikacyjnych oraz w sąsiedztwie obiektów i urządzeń emitujących zanieczyszczenia
i odory do powietrza. Zaleca się także stosowanie urządzeń eliminujących lub
ograniczających emisję szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz wprowadzanie zmian
technologicznych w zakładach przemysłowych. Prowadzący działalność przemysłową,
usługową i rolniczą (zwłaszcza eksploatujący fermy chowu zwierząt), zobowiązani są do
zastosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych gwarantujących dotrzymanie
określonych prawem standardów jakości środowiska w zakresie dopuszczalnych stężeń
zanieczyszczeń powietrza, na granicy nieruchomości do których dysponują tytułem prawnym.
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Na etapie realizacji nowej zabudowy dojdzie do czasowej emisji niezorganizowanej
do powietrza atmosferycznego substancji gazowych pochodzących z silników spalinowych
pracujących maszyn budowlanych i sprzętu transportowego w postaci dwutlenku azotu,
tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych a także niewielkiej ilości pyłu
powstającego

podczas

pracy

maszyn

i urządzeń

wykonujących

prace

ziemne.

Zanieczyszczenia te wystąpią przede wszystkim na obszarze prowadzonych prac oraz
w niewielkim stopniu w sąsiedztwie tras przejazdowych transportu samochodowego. Będą
to

zanieczyszczenia

o charakterze

krótkotrwałym

i punktowym.

Ponadto

podczas

prowadzenia prac montażowych, w tym spawalniczych nastąpi krótkotrwała emisja
substancji charakterystycznych dla tych procesów, tj. gazu (CO2, CO, NOx) i pyłu
spawalniczego. Jednym z etapów prac budowlanych może być malowanie fragmentów
konstrukcji elementów infrastruktury czy budynków, jak i zabezpieczenie antykorozyjne
fundamentów, co związane będzie z niewielką emisją lotnych związków organicznych.
Na kształt klimatu akustycznego na terenie gminy, ze względu na brak istotnych
zakładów przemysłowych wpływa przede wszystkim hałas komunikacyjny i lotniczy.
Funkcjonowanie dróg i innych źródeł hałasu nie może powodować przekroczenia
standardów jakości środowiska w zakresie emisji hałasu określonych w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Na poprawę klimatu akustycznego może mieć wpływ
przewidziana w projekcie zmiany SUiKZP modernizacja części istniejących na terenie gminy
dróg. Zmiana parametrów technicznych jezdni skutkować będzie ograniczeniem hałasu
związanego z toczeniem się kół samochodowych oraz poprawi płynność ruch co z kolei
ogranicza emisję hałasu pochodzącego z pracy silników.
Na klimat akustyczny potencjalnie wpływać może lokalizacja elektrowni wiatrowych,
których lokalizację dopuszcza studium. Precyzyjna lokalizacja wież siłowni wiatrowych w
granicach terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 100 kW zostanie
określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Każdorazowa realizacja tego
typu przedsięwzięcia wymaga przeprowadzeniem badań mających na celu szczegółowe
określenie oddziaływania na środowisko, w tym na klimat akustyczny. Przy lokalizacji elektrowni
wiatrowych należy zachować taką odległość od istniejących i projektowanych terenów
wymagających ochrony przed hałasem, która zapewni dotrzymanie akustycznych standardów
jakości środowiska określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
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w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) lub
odległość mniejszą, ale przy zastosowaniu środków ograniczających emisję hałasu co najmniej do
poziomów dopuszczalnych.
Realizacja inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowych należy z reguły do
przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.
71). W związku z powyższym, szczegółowa analiza oddziaływania elektrowni wiatrowych
dopuszczonych ustaleniami Studium na klimat akustyczny (uwzględniająca oddziaływanie
skumulowane z innymi tego typu obiektami), wykonana będzie na etapie uzyskiwania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie znanych wówczas parametrów
technicznych i lokalizacji urządzeń.

6.6. Krajobraz

Poddając analizie zapisy SUiKZP, z zwłaszcza parametry dopuszczonej zabudowy nie
stwierdza się by mogły one, poza lokalizacją wież elektrowni wiatrowych, wprowadzać nowe
dominanty architektoniczne i inne obiekty, które w sposób istotny zaburzałyby istniejącą
strukturę krajobrazu. Dokument ten wprowadza dodatkowo szereg zapisów chroniących
krajobraz gminy oraz układy przestrzenne jednostek osadniczych.
W

celu

poprawy

funkcjonowania

środowiska

oraz

podniesienia

walorów

przyrodniczo-krajobrazowych wprowadzono w studium następujące ustalenia:
–

objęcie ochroną miejsc i terenów eksponowanych, panoram i punktów widokowych
przed dominacją elementów obcych, w szczególności sieci infrastruktury
technicznej, tablic reklamowych, zabudowy substandardowej;

–

podkreślanie terenów eksponowanych, punktów widokowych i panoram poprzez
włączanie ich w system połączeń pieszych i rowerowych;

–

nadawanie obiektom kubaturowym oraz naziemnym urządzeniom infrastruktury
technicznej formy architektonicznej harmonizującej z otoczeniem;

–

porządkowanie przebiegu linii energetycznych i likwidacja kolizji z zabudową
mieszkaniową;

–

prowadzenie nowego uzbrojenia oraz ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem
lokalizacji obszarów chronionych, mieszkaniowych i rekreacyjnych, na których znajdują
się obiekty przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz wymogów ochrony przyrody;

Prognoza oddziaływania na środowisko

64

do proj ekt u St udi u m uwar un kowa ń i kier un ków z agos p oda rowania prz estrz enn eg o
gminy Sędzi ej owic e

–

wprowadzanie zieleni izolacyjnej w strefach granicznych obszarów o różnych
funkcjach, w których może wystąpić konflikt przestrzenny;

–

stosowanie zieleni izolacyjnej lub innej formy osłony zielenią elementów
negatywnie oddziałujących na walory krajobrazowe środowiska.
Ochronie podlegają przede wszystkim tereny leśne, parki, cmentarze oraz zieleń na

terenach zabudowanych. Ochrona krajobrazu w stosunku do tych obiektów polega przede
wszystkim na zachowaniu dotychczasowych funkcji, pielęgnacji istniejącej roślinności oraz
wprowadzeniu zakazu lokalizacji obiektów i urządzeń niezwiązanych z określoną funkcją terenu. Istotnym elementem ochronnym jest także zachowanie form zagospodarowania terenów otwartych niekolidujących z funkcją przyrodniczą. Ważnym elementem krajobrazu przyrodniczego gminy Sędziejowice są doliny rzeczne. Głównym kierunkiem polityki ochronnej w
stosunku do dolin rzecznych jest zachowanie naturalnego biegu rzek. Rzeki na terenie gminy
Sędziejowice płyną naturalnymi korytami, stąd też ze względu na ich niezakłócone funkcje
przyrodnicze powinny zostać zachowane przed ingerencją. Ochroną należy objąć także
wszelkie zadrzewienia i obszary leśne. Są one ważnym czynnikiem retencji i stabilizacji warunków wodnych, zmniejszają zagrożenie powodziowe, łagodzą niedobory wód, chronią gleby przed erozją oraz poprawiają warunki aerosanitarne.
Oddziaływanie na krajobraz wynikające z ustaleń ocenianego dokumentu związane będzie przede wszystkim z potencjalną lokalizacją elektrowni wiatrowych na terenie gminy. Wizualna specyfika lokalizacji elektrowni wiatrowych wg Przewoźniaka (2007) polega na tym, że:


są to obiekty wysokie,



w zgrupowaniach tworzą przesłonę krajobrazową na różnych poziomach;



wieże ustawiane są w zespołach wg dwóch podstawowych schematów:
 regularnie – linijnie lub w układzie wierzchołków trójkątów, co ma znamiona porządku przestrzennego ale silnie geometryzuje krajobraz;
 nieregularnie, w dostosowaniu do ukształtowania terenu i innych uwarunkowań,
co wprowadza fizjonomiczny bałagan ale jest bliższe „krzywej” przyrodzie;



z dwóch podstawowych typów konstrukcji nośnych elektrowni: kratowe i lite – rurowe, generalnie mniej agresywne krajobrazowo są wieże kratowe, gdyż ze względu na
ażurową konstrukcję słabiej zarysowują się one w krajobrazie (szybszy efekt rozmycia
w krajobrazie wraz ze wzrostem odległości);
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śmigła przez większość roku są w ruchu, co zwraca uwagę, przykuwa wzrok i może
powodować zjawisko stroboskopowe;



obracające się rotory mogą wywoływać okresowo refleksy świetlne, przy określonym
położeniu słońca i śmigieł w warunkach słonecznej pogody;



konstrukcje siłowni rzucają okresowo stały i ruchomy cień, zależny od wysokości słońca;



elektrownie nie są widoczne w nocy (z wyjątkiem oznakowania przeszkodowego nocnego - czerwona lampa na szczycie wieży).
Nie ulega wątpliwości, że w wyniku realizacji ustaleń projektu SUiKZP do krajobrazu

wprowadzone mogą zostać obiekty budowlane znacznych rozmiarów, które będą stanowić
nowe dominanty w stosunkowo monotonnym krajobrazie rolniczym. Dodatkowo na zwiększenie widzialności wprowadzonych konstrukcji wpływać będzie struktura użytkowania ziemi
w gminie Sędziejowice z dużym udziałem otwartych terenów użytkowanych rolniczo, oraz
rzeźba terenu ze stosunkowo niewielkimi przewyższeniami. Ekspozycja krajobrazowa elektrowni będzie miała miejsce z terenów wsi i obszarów rozproszonej zabudowy zagrodowej
położonych w bezpośrednim sąsiedztwie i oddaleniu do kilku km od obszarów wyznaczonych
pod ich lokalizację. Widoczność elektrowni może być przesłonięta przez przydrożne szpalery
drzew, niewielkie zadrzewienia i formy ukształtowania terenu.
Zgodnie z opracowaniem „Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu
przyrodniczego i kulturowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim” (IG i PZ PAN, pod kierunkiem M. Dębogórskiego, Warszawa, 2012), powołującym się na badania EWEA (Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej), dla terenów nizinnych wyróżnić można 4 strefy
oddziaływania elektrowni wiatrowych na krajobraz:


Strefa I położona w promieniu do 2 km od elektrowni wiatrowej: elektrownia jest tutaj elementem dominującym w krajobrazie. Obrotowy ruch wirnika jest wyraźnie widoczny i dostrzegany przez człowieka.



Strefa II położona w odległości 2-4,5 km od elektrowni wiatrowej: turbiny wiatrowe
wyróżniają się w krajobrazie, łatwo jest je dostrzec ale nie są elementem dominującym. Obrotowy ruch wirnika jest widoczny i przyciąga wzrok człowieka.



Strefa III położona jest w odległości 4,5-7 km od elektrowni wiatrowej: elektrownie
wiatrowe są widoczne, ale nie są „narzucającym się” elementem w krajobrazie. W
warunkach dobrej widoczności można dostrzec obracający się wirnik, ale na tle otoczenia turbiny wydają się być stosunkowo niewielkich rozmiarów.
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Strefa IV położona w odległości większej niż 7 km od elektrowni wiatrowej: elektrownie wiatrowe wydają się być niewielkich rozmiarów i nie wyróżniają się znacząco
w otaczającym je krajobrazie. Obrotowy ruch wirnika z takiej odległości jest właściwie
niedostrzegalny.
Poddając ocenie wpływ, jaki będzie miała realizacja nowych wież elektrowni wiatro-

wych (klika turbin już pracuje na terenie gminy) na krajobraz stwierdza się, że wpływ ten
będzie miał charakter stały i wprowadzi nowe dominanty krajobrazowe. Ocena zmian w krajobrazie wynikająca z wprowadzenia nowych elementów zawsze ma charakter subiektywny
w związku z tym społeczeństwo będzie się dzieliło na cześć, dla której turbina wiatrowa
wzbogaca krajobraz i stanowi estetyczną całość i część, dla której wieże elektrowni będą w
prowadzały dyskomfort w postrzegania krajobrazu. Należy jednak podkreślić, ze oceniany
dokument redukuje w sposób znaczący powierzchnię terenów na których dopuszczalna będzie realizacja tego typu przedsięwzięć.
Realizacja inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowych należy z reguły
do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 71). W związku z powyższym, szczegółowa analiza oddziaływania elektrowni wiatrowych
dopuszczonych ustaleniami studium na krajobraz, wykonana będzie na etapie uzyskiwania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie znanych wówczas parametrów
technicznych urządzeń.
6.7. Formy ochrony przyrody, flora, roślinność i fauna

Gmina Sędziejowice, a zwłaszcza dolina rzeki Grabi cechuje się wysokimi walorami
przyrodniczymi, odzwierciedleniem tego jest stosunkowo duże pokrycie jej terytorium przez
obszarowe formy ochrony przyrody. W granicach administracyjnych gminy znajdują się: obszar Natura 2000, 2 rezerwaty, Park Krajobrazowy, 2 Użytki ekologiczne i 25 pomników przyrody. Niesie to ze sobą szereg ograniczeń ale świadczy też o bogactwie przyrodniczym gminy
i jej walorach. W ocenianym dokumencie dostrzeżono konieczność dalszej ochrony tych wartości dając propozycję ustanowienia kolejnych obszarów chronionych: rezerwatu przyrody
„Wola

Wężykowa”,

2

obszarów

chronionego

krajobrazu

(„Tuszyńsko-Dłutowsko-

Grabiańskiego” i „Sędziejowickiego”, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Rzeki
Końskiej” oraz jednego użytku ekologicznego.
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6.7.1. Oddziaływanie na obszary Natura 2000

Obszar Natura 2000 PLH100021 „Grabia” jest niemal w całości położony w obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią, stąd studium wskazuje ten obszar do wyłączenia spod zabudowy. W związku z powyższym nie przewiduje się bezpośredniego oddziaływania na obszar, wynikającego z rozbudowy terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej czy produkcyjnej. Bezpośredni wpływ na obszar wywierać może jedynie realizacja inwestycji o charakterze infrastrukturalnym jakim jest projektowany gazociąg wysokoprężny do Sędziejowic, Przy czym inwestycja
ta była już uwzględnione w poprzedniej edycji studium a analizowany dokument stanowi jedynie
kontynuacje tych zapisów. Spośród terenów przeznaczonych pod inwestycje mogące potencjalnie oddziaływać na obszar Natura 2000 w poprzedniej wersji Studium, przedmiotowy dokument
nie uwzględnia możliwości realizacji linii 400 kV (w północnej części gminy) oraz zbiornika retencyjnego „Marzenin – Kustrzyce” na rzece Grabii.
Zgodnie z załącznikiem nr 6 do planu zadań ochronnych dla obszaru PLH100021, trasa
planowanego gazociągu wysokoprężnego do Sędziejowic przebiega poza chronionymi siedliskami i stanowiskami gatunków chronionych jednak w stosunkowo niewielkim oddaleniu od dwóch
niewielkich płatów siedliska 3150 „Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion”. Wszelkie prace budowlane związane z realizacją gazociągu,
zwłaszcza ziemne powinny zostać przeprowadzone bez trwałego przekształcania lokalnych stosunków wodnych i po uprzednio wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej. W przypadku realizacji
wykopów, prace powinny być wykonywane pod nadzorem przyrodnika lub przeszkolonej osoby,
która będzie dokonywać ich inspekcji przed zasypywaniem po kątem występowania w nich zwierząt, a zwłaszcza płazów.
Należy zaznaczyć, że realizacja gazociągu należeć będzie do przedsięwzięć wymienionych
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). W związku z powyższym,
szczegółowa ocena oddziaływania tych inwestycji na obszar Natura 2000 przeprowadzona zostanie na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zapewne po przeprowadzeniu szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej. Przebieg tych elementów infrastruktury został przedstawiony w analizowanym dokumencie w sposób schematyczny, i będzie mógł
zostać skorygowany w celu minimalizacji wpływu tych inwestycji na środowisko, w tym na obszar Natura 2000 PLH100021 „Grabia”.
Obszar Natura 2000 PLH100021 „Grabia” posiada stosunkowo dużą powierzchnię, wy-
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noszącą 1 670,48 ha i obejmuje dolinę rzeki Grabi na ceł długości jej przebiegu przez gminę
Sędziejowice. Uwarunkowania takie sprawiają że obszar jest potencjalnym miejscem konfliktu na linii człowiek – środowisko. Zapisy studium łagodzą jednak potencjalne oddziaływania,
nakazując uwzględnianie obszaru Natura 2000 w potencjalnych planach inwestycyjnych i
bieżącym użytkowaniu terenu.
Obszar wyznaczony został w celu zachowania we właściwym stanie następujących
przedmiotów ochrony:


Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis);



Starorzecza

i

naturalne

eutroficzne

zbiorniki

wodne

ze

zbiorowiskami

z Nympheion, Potamion;


Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris);



Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe;



skójka gruboskorupowa Unio crassus;



trzepla zielona Ophiogomphus cecilia;



zalotka większa Leucorrhinia pectoralis;



czerwończyk nieparek Lycaena dispar;



zatoczek łamliwy Anisus vorticulus;



minóg strumieniowy Lampetra planeri;



minogi czarnomorskie Eudontotomyzon spp. (minóg ukraiński Eudontotomyzon mariae);



piskorz Misgurnus fossilis;



koza złotawa Sabanajewia aurata;



koza Cobitis taenia;



kumak nizinny Bombina bombina;



bóbr europejski Castor fiber;



wydra Lutra lutra.
W dniu 21 lutego 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ustanowił

plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grabia PLH100021 (Dz. U. Woj. Łódzkiego z
2014 r. poz. 785), określono w nim cele działań ochronnych dla poszczególnych przedmiotów
ochrony, ich zestawienie prezentuje poniższa tabela.
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Tabela 14. Cele ochrony obszaru Natura 2000 „Grabia”
Lp.

Przedmiot ochrony

Cele działań ochronnych

Nie określono celów działań ochronnych z powodu konieczności
2330
weryfikacji Standardowego Formularza Danych (SDF) w zakresie
1. Wydmy śródlądowe z murawami napianadanych siedlisku ocen reprezentatywności, powierzchni ogólskowymi (Corynephorus, Agrostis)
nej, stanu zachowania oraz oceny ogólnej.
2.

3150
Starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion

Poprawa stanu ochrony (U1) w kierunku właściwego (FV), poprzez
zachowanie naturalnego reżimu przepływów w rzece Grabia.

6510
Poprawa stanu ochrony (U2) w kierunku właściwego (FV), w tym
3. Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane przejściowe osiągnięcie stanu niezadawalającego (U1), poprzez
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
właściwe (ekstensywne) użytkowanie płatów siedlisk.
*91E0
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i
4. jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Al- nenion glutinosoincanae) i olsy źródliskowe

Poprawa stanu ochrony (U1) siedliska poprzez ochronę zachowawczą oraz zapewnienie naturalnego reżimu przepływów w
rzece Grabi.

1032
5.
skójka grubo skorupowa Unio crassus

Poprawa stanu ochrony gatunku (U2) w kierunku właściwego
(FV), w tym przejściowe osiągnięcie stanu niezadawalającego
(U1), poprzez zachowanie naturalnych procesów hydromorfologicznych w korycie rzeki Grabia oraz poprawę jakości wód rzeki.

6.

7.

1037
trzepla zielona Ophiogomphus cecilia

Poprawa stanu ochrony (U1) w kierunku właściwego (FV), poprzez
zachowanie naturalnych procesów hydromorfologicznych w
korycie rzeki Grabia.

1042
Poprawa stanu ochrony (U1) w kierunku właściwego (FV), poprzez
zalotka większa Leucorrhinia pectoralis zachowanie naturalnego reżimu przepływów w rzece Grabia.

8.

1060
czerwończyk nieparek Lycaena dispar

Poprawa stanu ochrony (U1) w kierunku właściwego (FV), poprzez
zachowanie panujących warunków wodnych w obrębie siedlisk
gatunku.

9.

4056
zatoczek łamliwy Anisus vorticulus

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i uwarunkowaniach jego ochrony oraz podjęcie stosownych działań w oparciu o nowe dane.

10.

1146
koza złotawa Sabanajewia aurata

Nie określono celów działań ochronnych z powodu konieczności
weryfikacji Standardowego Formularza Danych (SDF) w zakresie
nadanych gatunkowi ocen populacji, stanu zachowania, izolacji
oraz oceny ogólnej.

11.

1149
Koza Cobitis taenia

Przywrócenie stanu właściwego (FV) poprzez poprawę ciągłości
biologicznej rzeki. Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie
ochrony i uwarunkowaniach jego ochrony oraz podjęcie stosownych działań w oparciu o nowe dane.

Poprawa stanu złego (U2) w kierunku właściwego (FV), w tym
przejściowe osiągnięcie stanu niezadawalającego (U1) poprzez
12.
1096
poprawę ciągłości biologicznej rzeki. Uzupełnienie stanu wiedzy o
minóg strumieniowy Lampetra planeri
przedmiocie ochrony i uwarunkowaniach jego ochrony oraz podjęcie stosownych działań w oparciu o nowe dane.
Poprawa stanu złego (U2) w kierunku właściwego (FV), w tym
przejściowe
osiągnięcie stanu niezadawalającego (U1) poprzez
1098
poprawę
ciągłości
biologicznej rzeki. Uzupełnienie stanu wiedzy o
minogi czarnomorskie Eudontotomyzon
13.
przedmiocie
ochrony
i uwarunkowaniach jego ochrony oraz podspp. (2484 minóg ukraiński Eudontotojęcie stosownych działań w oparciu o nowe dane.
myzon mariae)
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1145
piskorz Misgurnus fossilis

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i uwarunkowaniach jego ochrony oraz podjęcie stosownych działań w oparciu o nowe dane.

15.

1188
kumak nizinny Bombina bombina

Poprawa stanu ochrony (U1) w kierunku właściwego (FV), poprzez
zapewnienie naturalnego reżimu przepływów w rzece Grabia.
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i uwarunkowaniach jego ochrony oraz podjęcie stosownych działań w oparciu o nowe dane.

16.

1337
bóbr europejski Castor fiber

Utrzymanie stanu właściwego (FV) siedlisk gatunku poprzez zachowanie naturalnego reżimu przepływów w rzece Grabia i roślinności skarp brzegowych.

17.

1355
wydra Lutra lutra

Utrzymanie stanu właściwego (FV) siedlisk gatunku poprzez zachowanie naturalnego reżimu przepływów w rzece Grabia i roślinności skarp brzegowych.

14.

W poniższej tabeli w sposób syntetyczny zebrano zagrożenia dla powyższych gatunków i siedlisk, określone w zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 PLH100021 „Grabia” (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 785), oraz opisano możliwość
wystąpienia tych zagrożeń lub sposób ich łagodzenia w wyniku realizacji ustaleń analizowanego dokumentu.

Tabela 15. Zagrożenia dla gatunków i siedlisk będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000
PLH100021 „Grabia” wraz ze sposobem oddziaływania ustaleń analizowanego dokumentu.
Lp.

1.

2.

Sposób oddziaływania ustaleń analizowanego
dokumentu
Nie analizowano istniejących i potencjalnych zagro- Brak wpływu wynikającego z ustaleń analizowanego dokumentu.
2330
żeń siedliska z powodu konieczności weryfikacji
Wydmy śródlądowe z
Standardowego Formularza Danych (SDF) w zakremurawami napiaskowymi sie nadanych siedlisku ocen reprezentatywności,
(Corynephorus, Agrostis) powierzchni ogólnej, stanu zachowania oraz oceny
ogólnej.
Analizowany dokument dopuszcza rozbudowę
Zagrożenia istniejące:
systemu rowów melioracyjnych i ich moderniK02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
zację na obszarach leśnych i rolniczych. Nie
Ewolucja biocenotyczna, zarastanie, wypłycanie
wskazując jednocześnie konkretnych miejsc
starorzeczy powodujące zmianę charakterystycznewykonywania tego typu prac, stąd trudno w
go układu gatunków, zanik typowych cech siedliska.
sposób jednoznaczny określić ich oddziaływaK02.03 Eutrofizacja (naturalna)
nie. Działania tego typu mają służyć prawidłoEutrofizacja starorzeczy wpływająca na przyśpiesze- wej gospodarce rolnej i leśnej, powinny być
nie
procesów
zarastania,
wypłycania
się
i
lądowienia
3150
realizowane z uwzględnieniem wymagań
zbiorników wodnych.
Starorzecza i naturalne
ochrony siedlisk i gatunków chronionych z
eutroficzne zbiorniki wodne E06 Inne rodzaje aktywności człowieka związane z zachowaniem naturalnych terenów bagiennych
urbanizacją, przemysłem, etc.
ze zbiorowiskami z Nymi podmokłych. SUiKZP realizuje ten cel poprzez
Bliskość terenów zabudowanych i rekreacyjnych jest wprowadzenie zapisu o konieczności realizacji
pheion, Potamion
przyczyną incydentalnych przypadków zaśmiecania
zadań z zakresu ochrony znajdujących się na
płatów siedliska oraz jego dewastacji.
terenie gminy obszarów podmokłych, dolin
cieków wodnych i wszelkich mokradeł oraz
Zagrożenia potencjalne:
terenów wokół zbiorników przed trwałym
G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku
zainwestowaniem.
rekreacji, uprawiane w plenerze
Niszczenie roślinności i brzegów związane z biwako- Obszar Natura 2000 stanowi w zdecydowanej
waniem, wędkarstwem, itp.
większości teren szczególnego zagrożenia
Przedmiot ochrony

Opis zagrożenia
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H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych
powodzią, w związku z tym zapisy SUiKZP
(limnicznych, lądowych, morskich i słonawych)
wskazują go do wyłączenia z zabudowy. PrzedMożliwość wystąpienia zanieczyszczeń różnego typu miot ochrony nie będzie narażony na zagrożez różnych źródeł.
nia wywołane presją inwestycyjną.
J02.03 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie
ogólnie
Analizowany dokument redukuje zagrożenie
Wszelkie zmiany stosunków wodnych znacząco zanieczyszczenia wód powierzchniowych i
wpływają na funkcjonowanie siedliska.
podziemnych nakazując stosowanie środków
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód – ochrony roślin i nawozów mineralnych w sposób
ogólnie
racjonalny i umiarkowany – wielkość stosowaZmiana reżimu hydrologicznego Grabi niekorzystnie nych środków należy dostosować do wymagań
wpłynie na stan siedliska w dłuższej perspektywie upraw, struktury gleb, warunków wodnych oraz
czasowej.
ukształtowania teren. Określa także sposób
gospodarowania ściekami zgodny z obowiązującymi przepisami i bezpieczny dla środowiska.
Na reżim hydrologiczny rzeki Grabi wpływać
mogłaby jedynie realizacja zbiornika retencyjnego „Marzenin – Kustrzyce”, którego lokalizację
uwzględnia obowiązująca wersja studium.
Analizowany dokument nie przeznacza już
terenu na ten cel, w związku z tym nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania w tym
zakresie.
Zagrożenia istniejące:
A03.01 Intensywne koszenie lub intensyfikacja
Zbyt intensywne koszenie powoduje zmiany w
strukturze siedliska.
A04.01 Wypas intensywny
Zbyt duża obsada bydła prowadzi do niekorzystnych
zmian w strukturze siedliska.

3.

4.

Zagrożenia potencjalne:
A02 Zmiana sposobu uprawy
Przekształcenie użytków zielonych w grunty orne.
A03.03 Zaniechanie/brak koszenia
Brak użytkowania – koszenia prowadzi do zaniku
6510
Niżowe i górskie świeże łąki siedliska. A04.03 Brak wypasu
użytkowane ekstensywnie Brak użytkowania – wypasu prowadzi do zaniku
(Arrhenatherion elatioris) siedliska. J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania
wód – ogólnie
Wszelkie zmiany stosunków wodnych znacząco
wpływają na funkcjonowanie siedliska.
E01 Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkałe
Przekształcenie użytków zielonych w grunty przeznaczone pod zabudowę.
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
W przypadku zaniechania gospodarowania siedlisko
ulega naturalnym procesom sukcesyjnym.
A08 Nawożenie (nawozy sztuczne)
Nadmierne stosowanie nawozów sztucznych
(>60kg/ha) niekorzystnie wpływa na strukturę
siedliska.

Analizowany dokument nie określa szczegółowego sposobu gospodarowania użytkami zielonymi, jego ustalenia nie wpłyną na sposób
uprawy.
Obszar Natura 2000 stanowi w zdecydowanej
większości teren szczególnego zagrożenia
powodzią, w związku z tym zapisy SUiKZP
wskazują go do wyłączenia z zabudowy. Przedmiot ochrony nie będzie narażony na zagrożenia wywołane presją inwestycyjną.
Analizowany dokument redukuje zagrożenie
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i
podziemnych nakazując stosowanie środków
ochrony roślin i nawozów mineralnych w sposób
racjonalny i umiarkowany – wielkość stosowanych środków należy dostosować do wymagań
upraw, struktury gleb, warunków wodnych oraz
ukształtowania teren. Określa także sposób
gospodarowania ściekami zgodny z obowiązującymi przepisami i bezpieczny dla środowiska.

Na reżim hydrologiczny rzeki Grabi wpływać
mogłaby jedynie realizacja zbiornika retencyjnego „Marzenin – Kustrzyce”, którego lokalizację
uwzględnia obowiązująca wersja studium.
Analizowany dokument nie przeznacza już
terenu na ten cel, w związku z tym nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania w tym
zakresie.
SUiKZP nakazuje gospodarowanie odpadami w
Zagrożenia istniejące:
zgodzie z obowiązującymi przepisami, pozwoli
D01 Drogi, ścieżki i drogi kolejowe
to na ograniczenie niekontrolowanego rozprzeMożliwość zanieczyszczeń związanych z transportem.
E06 Inne rodzaje aktywności człowieka związane z strzeniania się odpadów w środowisku.
*91E0
urbanizacją, przemysłem, etc.
Łęgi wierzbowe, topolowe, Bliskość terenów zabudowanych i rekreacyjnych jest Na reżim hydrologiczny rzeki Grabi wpływać
olszowe
przyczyną incydentalnych przypadków zaśmiecania mogłaby jedynie realizacja zbiornika retencyjnei jesionowe (Salicetum albo- terenu, nielegalnego pozyskiwania drewna i dewa- go „Marzenin – Kustrzyce”, którego lokalizację
fragilis, Popu- letum albae, stacji.
uwzględnia obowiązująca wersja studium.
Alnenion glutinoso-incanae)
Analizowany dokument nie przeznacza już
i olsy źródliskowe
Zagrożenia potencjalne:
terenu na ten cel, w związku z tym nie przewiJ02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód –
duje się wystąpienia oddziaływania w tym
ogólnie
zakresie.
Siedlisko wrażliwe na zmianę stosunków wodnych dotyczy to całej doliny rzeki.
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B02 Gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie
lasów i plantacji
Ewentualne zmiany struktury drzewostanu spowodowane gospodarką leśną prowadzoną w sposób
niedostosowany do wymagań ochrony siedliska.
B03 Eksploatacja lasu bez odnawiania czy naturalnego odrastania
Naturalne zamieranie jesionów może stanowić
czynnik zaburzający naturalne odnawianie drzewostanu i trwałość siedliska w dłuższej perspektywie
czasowej.

5.

6.

7.

1032
skójka gruboskorupowa
Unio crassus

Zagrożenia istniejące:
H01.05 Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu działalności związanej z
rolnictwem
Spływ nawozów i środków ochrony roślin do wód
rzeki.
H01.09 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych z
innych źródeł rozproszonych, niewymienionych
powyżej
Zanieczyszczenia wód rzeki z rozproszonych źródeł
(m.in. gospodarstwa domowe).

Analizowany dokument nakazuje podporządkowanie gospodarki leśnej wymogom ochrony
wynikającym z ustanowionych obszarów chronionych

Analizowany dokument redukuje zagrożenie
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i
podziemnych nakazując stosowanie środków
ochrony roślin i nawozów mineralnych w sposób
racjonalny i umiarkowany – wielkość stosowanych środków należy dostosować do wymagań
upraw, struktury gleb, warunków wodnych oraz
ukształtowania teren. Określa także sposób
gospodarowania ściekami zgodny z obowiązującymi przepisami i bezpieczny dla środowiska.

Na reżim hydrologiczny rzeki Grabi wpływać
mogłaby jedynie realizacja zbiornika retencyjnego „Marzenin – Kustrzyce”, którego lokalizację
Zagrożenia potencjalne:
uwzględnia obowiązująca wersja studium.
J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych Analizowany dokument nie przeznacza już
i zmiana przebiegu koryt rzecznych
terenu na ten cel, w związku z tym nie przewiPrace negatywnie wpływające na strukturę siedliska duje się wystąpienia oddziaływania w tym
gatunku.
zakresie.
SUiKZP nakazuje gospodarowanie odpadami w
zgodzie z obowiązującymi przepisami, pozwoli
Zagrożenia istniejące:
to na ograniczenie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się odpadów w środowisku.
E03 Odpady, ścieki
Celowe lub przypadkowe wyrzucanie odpadów przez
mieszkańców, turystów lub wędkarzy oraz wypłu- Analizowany dokument redukuje zagrożenie
kiwanie nielegalnych wysypisk w trakcie wysokich zanieczyszczenia wód powierzchniowych i
podziemnych nakazując stosowanie środków
stanów wód.
ochrony roślin i nawozów mineralnych w sposób
H01.05 Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu działalności związanej z racjonalny i umiarkowany – wielkość stosowanych środków należy dostosować do wymagań
rolnictwem
1037
Zanieczyszczenia pochodzące z działalności rolniczej. upraw, struktury gleb, warunków wodnych oraz
trzepla zielona OphiogomSpływ nawozów i środków pielęgnacji roślin z
ukształtowania teren. Określa także sposób
phus cecilia
uregulowanej i intensywnie użytkowanej rolniczo gospodarowania ściekami zgodny z obowiązujągórnej części zlewni oraz ścieki bytowe z miejscowo- cymi przepisami i bezpieczny dla środowiska.
ści położonych wzdłuż biegu rzek.
Na reżim hydrologiczny rzeki Grabi wpływać
mogłaby jedynie realizacja zbiornika retencyjneZagrożenia potencjalne:
J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych go „Marzenin – Kustrzyce”, którego lokalizację
uwzględnia obowiązująca wersja studium.
i zmiana przebiegu koryt rzecznych
Prace negatywnie wpływające na strukturę siedliska Analizowany dokument nie przeznacza już
terenu na ten cel, w związku z tym nie przewigatunku.
duje się wystąpienia oddziaływania w tym
zakresie.
Analizowany dokument redukuje zagrożenie
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i
podziemnych nakazując stosowanie środków
Zagrożenia istniejące:
ochrony roślin i nawozów mineralnych w sposób
H01.05 Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu działalności związanej z racjonalny i umiarkowany – wielkość stosowanych środków należy dostosować do wymagań
rolnictwem
upraw, struktury gleb, warunków wodnych oraz
Spływ nawozów i środków ochrony roślin z inten1042
ukształtowania teren. Określa także sposób
sywnie użytkowanej rolniczo części zlewni.
zalotka większa Leucorrhigospodarowania ściekami zgodny z obowiązująnia pectoralis
cymi przepisami i bezpieczny dla środowiska.
Zagrożenia potencjalne:
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie Analizowany dokument dopuszcza rozbudowę
– ogólnie
systemu rowów melioracyjnych i ich moderniZanikanie starorzeczy w wyniku niekorzystnych
zację na obszarach leśnych i rolniczych. Nie
zmian stosunków wodnych.
wskazując jednocześnie konkretnych miejsc
wykonywania tego typu prac, stąd trudno w
sposób jednoznaczny określić ich oddziaływa-
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8.

1060
czerwończyk nieparek
Lycaena dispar

9.

4056
zatoczek łamliwy Anisus
vorticulus

10.

1098
minogi czarnomorskie
Eudontotomyzon spp.
(2484 minóg ukraiński
Eudontotomyzon mariae)
1096
Minóg strumieniowy
Lampetra planeri

nie. Działania tego typu mają służyć prawidłowej gospodarce rolnej i leśnej, powinny być
realizowane z uwzględnieniem wymagań
ochrony siedlisk i gatunków chronionych z
zachowaniem naturalnych terenów bagiennych
i podmokłych. SUiKZP realizuje ten cel poprzez
wprowadzenie zapisu o konieczności realizacji
zadań z zakresu ochrony znajdujących się na
terenie gminy obszarów podmokłych, dolin
cieków wodnych i wszelkich mokradeł oraz
terenów wokół zbiorników przed trwałym
zainwestowaniem.
Analizowany dokument dopuszcza rozbudowę
systemu rowów melioracyjnych i ich modernizację
na obszarach leśnych i rolniczych. Nie wskazując
jednocześnie konkretnych miejsc wykonywania
tego typu prac, stąd trudno w sposób jednoznaczZagrożenia istniejące:
ny określić ich oddziaływanie. Działania tego typu
X Brak zagrożeń i nacisków.
mają służyć prawidłowej gospodarce rolnej i
leśnej, powinny być realizowane z uwzględnieZagrożenia potencjalne:
niem wymagań ochrony siedlisk i gatunków
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie chronionych z zachowaniem naturalnych terenów
– ogólnie
bagiennych i podmokłych. SUiKZP realizuje ten cel
Zanikanie siedlisk gatunku w wyniku spadku pozio- poprzez wprowadzenie zapisu o konieczności
mu wód gruntowych.
realizacji zadań z zakresu ochrony znajdujących się
na terenie gminy obszarów podmokłych, dolin
cieków wodnych i wszelkich mokradeł oraz terenów wokół zbiorników przed trwałym zainwestowaniem.
Analizowany dokument redukuje zagrożenie
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i
podziemnych nakazując stosowanie środków
ochrony roślin i nawozów mineralnych w sposób
racjonalny i umiarkowany – wielkość stosowanych środków należy dostosować do wymagań
upraw, struktury gleb, warunków wodnych oraz
ukształtowania teren. Określa także sposób
gospodarowania ściekami zgodny z obowiązującymi przepisami i bezpieczny dla środowiska.
Zagrożenia istniejące:
H01.05 Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu działalności związanej z Analizowany dokument dopuszcza rozbudowę
systemu rowów melioracyjnych i ich modernizarolnictwem
Spływ nawozów i środków ochrony roślin z intencję na obszarach leśnych i rolniczych. Nie wskasywnie użytkowanej rolniczo części zlewni.
zując jednocześnie konkretnych miejsc wykonywania tego typu prac, stąd trudno w sposób
Zagrożenia potencjalne:
jednoznaczny określić ich oddziaływanie. DziałaJ02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie nia tego typu mają służyć prawidłowej gospodar– ogólnie
ce rolnej i leśnej, powinny być realizowane z
Zanikanie starorzeczy w wyniku niekorzystnych
uwzględnieniem wymagań ochrony siedlisk i
zmian stosunków wodnych.
gatunków chronionych z zachowaniem naturalnych terenów bagiennych i podmokłych. SUiKZP
realizuje ten cel poprzez wprowadzenie zapisu o
konieczności realizacji zadań z zakresu ochrony
znajdujących się na terenie gminy obszarów
podmokłych, dolin cieków wodnych i wszelkich
mokradeł oraz terenów wokół zbiorników przed
trwałym zainwestowaniem.
Zagrożenia istniejące:
Analizowany dokument redukuje zagrożenie
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych
podziemnych nakazując stosowanie środków
(limnicznych, lądowych, morskich i słonawych)
ochrony roślin i nawozów mineralnych w sposób
Spływ nawozów i środków ochrony roślin z ureguloracjonalny i umiarkowany – wielkość stosowawanej i użytkowanej rolniczo górnej części zlewni
nych środków należy dostosować do wymagań
oraz ścieki bytowe z miejscowości położonych
upraw, struktury gleb, warunków wodnych oraz
wzdłuż biegu rzeki.
ukształtowania teren. Określa także sposób
H01.09 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych z gospodarowania ściekami zgodny z obowiązującymi przepisami i bezpieczny dla środowiska.
innych źródeł rozproszonych, niewymienionych
powyżej
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11.

1145
piskorz Misgurnus fossilis

Celowe lub przypadkowe wyrzucanie odpadów przez SUiKZP nakazuje gospodarowanie odpadami w
mieszkańców, turystów lub wędkarzy oraz wypłuki- zgodzie z obowiązującymi przepisami, pozwoli
to na ograniczenie niekontrolowanego rozprzewanie nielegalnych wysypisk w trakcie wysokich
strzeniania się odpadów w środowisku.
stanów wód.
G05.01 Inna ingerencja i zakłócenia powodowane Na reżim hydrologiczny rzeki Grabi wpływać
przez działalność człowieka
mogłaby jedynie realizacja zbiornika retencyjneLokalne oddziaływania związane z aktywnością
go „Marzenin – Kustrzyce”, którego lokalizację
wędkarską lub pojeniem zwierząt gospodarskich
uwzględnia obowiązująca wersja studium.
Analizowany dokument nie przeznacza już
wpływające na rozwój strefy ekotonowej.
J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych terenu na ten cel, w związku z tym nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania w tym
i zmiana przebiegu koryt rzecznych
zakresie.
Obecnie oddziaływania o charakterze lokalnym,
głównie w rejonie przepraw, piętrzeń i miejscowości
Łask.
J02.05.05 Niewielkie projekty hydroenergetyczne,
jazy
Liczne jazy na potrzeby zwiększenia retencji wody w
cieku, dla nawodnień i celów hydroenergetycznych
(te głównie w dolnym biegu cieku).
J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
Lokalne oddziaływania wynikające z tworzenia
lokalnych okresowych podpiętrzeń do celów kąpielowych, powodujące okresowe utrudnienia w migracji i niszczenie struktury dna.
K03.01 Międzygatunkowe interakcje wśród zwierząt konkurencja
Oddziaływanie między minogiem ukraińskim a
minogiem strumieniowym, ustępującym w rejonach
sympatrycznego występowania.
Zagrożenia potencjalne:
J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
Oddziaływanie leja depresyjnego wskutek odwadniania nowego złoża węgla brunatnego KWB Bełchatów, oddziaływanie drogi S8 przecinającej zlewnię Grabi, budowa ogrodowych sadzawek nielegalnie pobierających wodę z rzeki, działania zmierzające
do zmniejszenia amplitudy wezbrań.
H01.03 Inne zanieczyszczenie wód powierzchniowych ze źródeł punktowych
Ryzyko zanieczyszczenia przez stacje paliwowe
zlokalizowane w dolinie rzecznej (np. w Łasku) oraz
w wyniku katastrofy drogowej na mostach przecinających ciek.
Analizowany dokument redukuje zagrożenie
Zagrożenia istniejące:
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych
podziemnych nakazując stosowanie środków
(limnicznych, lądowych, morskich i słonawych)
ochrony roślin i nawozów mineralnych w sposób
Spływ nawozów i środków ochrony roślin z uregulo- racjonalny i umiarkowany – wielkość stosowawanej i użytkowanej rolniczo górnej części zlewni
nych środków należy dostosować do wymagań
oraz ścieki bytowe z miejscowości położonych
upraw, struktury gleb, warunków wodnych oraz
ukształtowania teren. Określa także sposób
wzdłuż biegu rzeki.
H01.09 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych z gospodarowania ściekami zgodny z obowiązującymi przepisami i bezpieczny dla środowiska.
innych źródeł rozproszonych, niewymienionych
powyżej
Celowe lub przypadkowe wyrzucanie odpadów przez SUiKZP nakazuje gospodarowanie odpadami w
mieszkańców, turystów lub wędkarzy oraz wypłu- zgodzie z obowiązującymi przepisami, pozwoli
kiwanie nielegalnych wysypisk w trakcie wysokich to na ograniczenie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się odpadów w środowisku.
stanów wód.
G05 Inna ingerencja i zakłócenia powodowane
przez działalność człowieka
G05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie.
Lokalne oddziaływania związane z aktywnością
wędkarską lub pojeniem zwierząt gospodarskich
wpływające na rozwój strefy ekotonowej.

Na reżim hydrologiczny rzeki Grabi wpływać
mogłaby jedynie realizacja zbiornika retencyjnego „Marzenin – Kustrzyce”, którego lokalizację
uwzględnia obowiązująca wersja studium.
Analizowany dokument nie przeznacza już
terenu na ten cel, w związku z tym nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania w tym zakresie.
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12.

13.

Zagrożenia potencjalne:
H01.03 Inne zanieczyszczenie wód powierzchniowych ze źródeł punktowych
Ryzyko zanieczyszczenia przez stacje paliwowe
zlokalizowane w dolinie rzecznej (np. w Łasku) oraz
w wyniku katastrofy drogowej na mostach przecinających ciek.
J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
Oddziaływanie leja depresyjnego wskutek odwadniania nowego złoża węgla brunatnego KWB Bełchatów, oddziaływanie drogi S8 przecinającej zlewnię Grabi, budowa ogrodowych sadzawek nielegalnie pobierających wodę z rzeki, działania zmierzające
do zmniejszenia amplitudy wezbrań.
Nie zidentyfikowano istniejących i potencjalnych
Brak wpływu wynikającego z ustaleń analizowane1146
zagrożeń dla gatunku z powodu konieczności wery- go dokumentu.
koza złotawa Sabanajewia fikacji Standardowego Formularza Danych (SDF) w
aurata
zakresie nadanych gatunkowi ocen populacji, stanu
zachowania, izolacji oraz oceny ogólnej.
Analizowany dokument redukuje zagrożenie
Zagrożenia istniejące:
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych
podziemnych nakazując stosowanie środków
(limnicznych, lądowych, morskich i słonawych)
Spływ nawozów i środków pielęgnacji roślin z uregu- ochrony roślin i nawozów mineralnych w sposób
lowanej i użytkowanej rolniczo górnej części zlewni racjonalny i umiarkowany – wielkość stosowanych środków należy dostosować do wymagań
oraz ścieki bytowe z miejscowości położonych
upraw, struktury gleb, warunków wodnych oraz
wzdłuż biegu rzeki.
H01.09 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych z ukształtowania teren. Określa także sposób
gospodarowania ściekami zgodny z obowiązująinnych źródeł rozproszonych, niewymienionych
cymi przepisami i bezpieczny dla środowiska.
powyżej
Celowe lub przypadkowe wyrzucanie odpadów przez
mieszkańców, turystów lub wędkarzy oraz wypłu- SUiKZP nakazuje gospodarowanie odpadami w
kiwanie nielegalnych wysypisk w trakcie wy sokich zgodzie z obowiązującymi przepisami, pozwoli
stanów wód.
to na ograniczenie niekontrolowanego rozprzeG05.01 Inna ingerencja i zakłócenia powodowane
strzeniania się odpadów w środowisku.
przez działalność człowieka
Lokalne oddziaływania związane z aktywnością
Na reżim hydrologiczny rzeki Grabi wpływać
wędkarską lub pojeniem zwierząt gospodarskich
mogłaby jedynie realizacja zbiornika retencyjnewpływające na rozwój strefy ekotonowej.
go „Marzenin – Kustrzyce”, którego lokalizację
J02.05.05 Niewielkie projekty hydroenergetyczne,
uwzględnia obowiązująca wersja studium.
jazy
Analizowany dokument nie przeznacza już
Liczne jazy na potrzeby zwiększenia retencji wody w
terenu na ten cel, w związku z tym nie przewicieku, dla nawodnień i celów hydroenergetycznych
duje się wystąpienia oddziaływania w tym
(te głównie w dolnym biegu cieku).
zakresie.
1149
J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunkoza
ków wodnych
Cobitis taenia
Lokalne oddziaływania wynikające z tworzenia
lokalnych okresowych podpiętrzeń do celów kąpielowych, powodujące okresowe utrudnienia w
migracji i niszczenie struktury dna.
J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych
i zmiana przebiegu koryt rzecznych
Obecnie oddziaływania o charakterze lokalnym, głównie w rejonie przepraw, piętrzeń i miejscowości Łask.
Zagrożenia potencjalne:
H01.03 Inne zanieczyszczenie wód powierzchniowych ze źródeł punktowych
Ryzyko zanieczyszczenia przez stacje paliwowe
zlokalizowane w dolinie rzecznej (np. w Łasku), oraz
w wyniku katastrofy drogowej na mostach przecinających ciek.
J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
Oddziaływanie leja depresyjnego wskutek odwadniania nowego złoża węgla brunatnego KWB Bełchatów, oddziaływanie drogi S8 przecinającej zlewnię Grabi, budowa ogrodowych sadzawek nielegalnie pobierających wodę z rzeki, działania zmierzające
do zmniejszenia amplitudy wezbrań.
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Analizowany dokument dopuszcza rozbudowę
systemu rowów melioracyjnych i ich modernizację
na obszarach leśnych i rolniczych. Nie wskazując
jednocześnie konkretnych miejsc wykonywania
tego typu prac, stąd trudno w sposób jednoznaczny określić ich oddziaływanie. Działania tego typu
mają służyć prawidłowej gospodarce rolnej i
leśnej, powinny być realizowane z uwzględnieniem wymagań ochrony siedlisk i gatunków
chronionych z zachowaniem naturalnych terenów
Zagrożenia potencjalne:
bagiennych i podmokłych. SUiKZP realizuje ten cel
F01.01 Intensywna hodowla ryb, intensyfikacja:
poprzez wprowadzenie zapisu o konieczności
dot. fragmentu stanowiska
realizacji zadań z zakresu ochrony znajdujących się
Zarybianie starorzeczy zwiększa presję ryb na kumana terenie gminy obszarów podmokłych, dolin
ka nizinnego w siedliskach rozrodu.
cieków wodnych i wszelkich mokradeł oraz tereJ02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie –
nów wokół zbiorników przed trwałym zainwestoogólnie
waniem.
Melioracje osuszające łąki, zasypywanie niewielkich
zbiorników wodnych niekorzystnie oddziałują na
siedliska rozrodu gatunku.
Na reżim hydrologiczny rzeki Grabi wpływać
Zagrożenia istniejące:
mogłaby jedynie realizacja zbiornika retencyjneX Brak zagrożeń i nacisków
go „Marzenin – Kustrzyce”, którego lokalizację
Zagrożenia potencjalne:
uwzględnia obowiązująca wersja studium.
J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych
Analizowany dokument nie przeznacza już
i zmiana przebiegu koryt rzecznych
terenu na ten cel, w związku z tym nie przewiPrace, w wyniku których dojdzie do utwardzenia
duje się wystąpienia oddziaływania w tym
skarp brzegowych i zniszczenia roślinności przyzakresie.
brzeżnej, wpłyną negatywnie na populację gatunku.
Zagrożenia istniejące:
F01.01 Intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
Zarybianie starorzeczy zwiększa presję ryb na kumaka nizinnego w siedliskach rozrodu (dot. wybranych
stanowisk).
D01.02 Drogi, autostrady
Bliskość dróg do siedlisk rozrodu powoduje śmiertelność gatunku na drogach.

14.

1188
kumak nizinny Bombina
bombina

1337
bóbr europejski
Castor fiber
15.
1355
wydra
Lutra lutra

Oceniając zagrożenia dla przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, według planu zadań ochronnych oraz zapisy analizowanego dokumentu stwierdza się, że realizacja ustaleń
SUiKZP nie wiąże się z powiększeniem potencjału zagrożeń, jednocześnie przyczyniając się do
ograniczenia części z nich.
Poddając ocenie rysunek kierunkowy studium stwierdza się, że rozwój osadnictwa na
terenach wiejskich ma następować przede wszystkim w obrębie istniejącej, zwartej zabudowy lub w najbliższym jej sąsiedztwie z ograniczeniem zabudowy rozproszonej. Rozwój odbywać się będzie głównie w ciągach zabudowy wyznaczonych po jednej lub po obu stronach
istniejących dróg obsługujących wsie (drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne), w których
istnieje lub będzie realizowana podstawowa sieć infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja, elektroenergetyka. Większość wydzieleń funkcjonalnych odpowiada obecnemu zagospodarowaniu i kierunkom wyznaczonym w poprzedniej wersji studium. W związku z tym nie
przewiduje się w wyniku realizacji ustaleń studium, utraty siedlisk i stanowisk gatunków
chronionych w wyniku zajęcia ich przez tereny zabudowane.
Analizując zapisy SUiKZP, mapy uwarunkowań, kierunkową aktualne zagospodarowanie terenu, zapisy obowiązującego wcześniej studium i rozmieszczenie stanowisk chronionych gatunków zwierząt i siedlisk przyrodniczych (przedstawiony planie zadań ochronnych
obszaru), stwierdza się, że charakter zmian polityki przestrzennej gminy jest w obszarze Natura 2000 niewielki i ograniczony do sąsiedztwa istniejących jednostek osadniczych. Nie koliduje w sposób istotny z miejscami występowania przedmiotów ochrony obszaru Natura
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2000, przez co nie ma przesłanek mogących świadczyć o znacząco negatywnym oddziaływaniu ustaleń analizowanego dokumentu na obszar Natura 2000 Grabia. Nie przewiduje się
również, by uchwalenie analizowanego studium mogło powodować niedotrzymanie celów
dla przedmiotu ochrony obszaru wyznaczonych w planie zadań ochronnych.
6.7.2. Oddziaływanie na Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody Jodły Łaskie im. Stanisława Kostki Wisińskiego
Rezerwat przyrody Jodły Łaskie im. Stanisława Kostki Wisińskiego jest położony we
wschodniej części gminy Sędziejowice i leży w granicach stosunkowo dużych rozmiarów,
zwartego kompleksu leśnego. Posiada powierzchnię 58,39 ha. Celem ochrony jest zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, fragmentu naturalnego lasu z udziałem jodły
przy północnej granicy zasięgu z licznymi pomnikowymi okazami dębów, jodeł i sosen.
Poddając ocenie rysunek kierunkowy studium stwierdza się, że nie wprowadza on
nowych form wykorzystania terenu w obrębie rezerwatu, ograniczając także wprowadzenie
nowych funkcji w jego sąsiedztwie. W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na cele ochrony rezerwatu, wynikającego z realizacji ustaleń analizowanego dokumentu.

Rezerwat przyrody Grabica
Rezerwat przyrody Grabica jest położony w południowej części gminy Sędziejowice i
leży w granicach Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Posiada powierzchnię 8,26 ha. Przedmiotem ochrony jest obszar lasu ze śródleśnym kompleksem przejściowych
i niskich torfowisk oraz eutroficznych bagien z udziałem licznych gatunków roślin rzadkich
i chronionych.
Poddając ocenie rysunek kierunkowy studium stwierdza się, że nie wprowadza on
nowych form wykorzystania terenu w obrębie rezerwatu, ograniczając także wprowadzenie
nowych funkcji w jego sąsiedztwie. W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na cele ochrony rezerwatu, wynikającego z realizacji ustaleń analizowanego dokumentu.
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6.7.3. Oddziaływanie na Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki obejmuje południowy fragment gminy

Sędziejowice. Powierzchnia parku wynosi 25 330 ha, z tego na terenie gminy obejmuje obszar ok 1 325 ha.
Zapisy studium nakazują uwzględnienie w zagospodarowywaniu terenów w granicach
parku zakazów obowiązujących na jego obszarze. Na terenie parku zakazuje się:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; za
wyjątkiem tych przedsięwzięć dla których przeprowadzona procedura oceny
oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na walory
przyrodnicze parku krajobrazowego
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, lęgowisk,
innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej,
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej, zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego albo budowy, odbudowy,
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych,
4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w
tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt,
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z
wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub
naprawą urządzeń wodnych,
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
7) budowa nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii
brzegów następujących rzek: Warty, Widawki, Grabi, Niecieczy, Oleśnicy, za
wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub
rybackiej, oraz terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z
wyłączeniem strefy zagrożenia powodziowego,
8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy
oraz obszarów wodno-błotnych,
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9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych,
10) prowadzenie chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową,
11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych,
12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych,
13) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych
zbiornikach wodnych.
Realizacja powyższych zakazów w ewentualnych działaniach inwestycyjnych, które
dopuszczają zapisy analizowanego dokumentu pozwala na stwierdzenie, że nie wystąpią
znacząco negatywne oddziaływania na obszar Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty
i Widawki i chronione w jego ramach rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

6.7.4. Oddziaływanie na Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Sędziejowice”
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Sędziejowice” został utworzony na podstawie
Rozporządzenia Wojewody Sieradzkiego z dnia 22 kwietnia 1996 r. w sprawie uznania za
użytki ekologiczne, stanowisko dokumentacyjne oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy (Dz.
U. Woj. Sieradzkiego z 1995 r. Nr 7, poz. 39). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem uznaje się
za zespół przyrodniczo-krajobrazowy drzewostan sosnowy w wieku 110 lat na siedlisku BHw o
powierzchni 13 ha położony w Nadleśnictwie Kolumna, Leśnictwo Sędziejowice, oddz. 40.
Poddając ocenie rysunek kierunkowy studium stwierdza się, że nie wprowadza on
nowych form wykorzystania terenu w obrębie zespołu, ograniczając także wprowadzenie
nowych funkcji w jego sąsiedztwie. W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na przedmiot ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, wynikającego z realizacji ustaleń analizowanego dokumentu.

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Luciejów”
Zespół

Przyrodniczo-Krajobrazowy

„Luciejów”

został

utworzony

w 2001 r.

Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie uznania za
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (Dz.. Urz. Woj. Łódzkiego z 2001 r. Nr 162 poz. 2240).
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Luciejów” ma powierzchnię 139,93 ha, znajduje się w
Leśnictwie Luciejów, oddz. d, f, g, h, i; 416, 417; 420; 421; 422. Przedmiotem ochrony jest
rozległa wydma z towarzyszącymi jej źródłami wysiękowymi i oczkami wodnymi.
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Pokrywające wydmę drzewostany o zróżnicowanej mozaice siedlisk i bogatym aspekcie
wiosennym runa leśnego pełnią funkcję lasów glebochronnych.
Poddając ocenie rysunek kierunkowy studium stwierdza się, że potencjalnym zagrożeniem dla obszaru jest eksploatacja złoża „Żagliny”, którego fragment znajduje się w granicach
zespołu. Jednak biorąc pod uwagę lokalizację złoża wewnątrz zwartego kompleksu leśnego i w
granicach obszarowej formy ochrony przyrody, jego eksploatację uznaje się za mało prawdopodobną. Ponadto studium nie wprowadza nowych form wykorzystania terenu w obrębie zespołu, ograniczając także wprowadzenie nowych funkcji w jego sąsiedztwie. W związku z tym nie
przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na przedmiot ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, wynikającego z realizacji ustaleń analizowanego dokumentu.

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Grabi”
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Grabi” został utworzony w 1998 r.
Rozporządzeniem Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wyznaczenia
obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (Dz. U.
Woj. Sieradzkiego z 1998 r. Nr 20, poz. 115). Powierzchnia zespołu to 4 007 ha, z czego w
gminie Sędziejowice – 1 587 ha. Ochroną objęta jest dolina Grabi, typowo nizinnej rzeki
średniej wielkości o dużych walorach krajobrazowych i ciekawej obudowie biologicznej oraz
bogatej hydrofaunie.
W ramach wydzieleń funkcjonalnych zapisy ocenianego dokumentu nie wprowadzają
znaczących zmian w stosunku do poprzedniej edycji studium, przeznaczając do zagospodarowania przeważnie tereny gruntów ornych słabszych klas, nie przedstawiających większego
znaczenia przyrodniczego.
Biorąc powyższe pod uwagę nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na przedmiot ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, wynikającego z realizacji
ustaleń analizowanego dokumentu.
6.7.5. Oddziaływanie na szatę roślinną i zwierzęta

Oddziaływanie na szatę roślinną projektowanych w studium wydzieleń przestrzennych będzie ograniczone z uwagi na fakt wyznaczanie nowych terenów inwestycyjnych w
obrębie gruntów ornych, cechujących się niewielkim znaczeniem przyrodniczym. Obszary te
są z reguły pozbawione naturalnej roślinności, a ewentualne spontanicznie wykształcone
zbiorowiska mają charakter segetalny.
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Realizacja gazociągu wysokoprężnego do Sędziejowic będzie związana z wycięciem
fragmentów lasów na przebiegu jego trasy. Jednak z uwagi na fakt, że są to lasy gospodarcze
ze zdecydowaną przewagą sosny w składzie gatunkowym (zgodnie z danymi Banku Danych o
Lasach) nie przewiduje się znaczącego wpływu tych działań na bioróżnorodność gminy.
Potencjalna lokalizacja elektrowni wiatrowych powodować będzie ryzyko występowania kolizji ptaków i nietoperzy ze śmigłami turbin. Dodatkowo realizacja turbin, zwłaszcza
w zespołach, wywoływać może wystąpienie efektu bariery, odstraszania i bezpośredniej
utraty siedlisk ptaków, wpływając na ich żywotność i wybór miejsc lęgowych.
Realizacja tych przedsięwzięć, powinna być poprzedzona badaniami wykorzystania
przestrzeni powietrznej przez ptaki i nietoperze, we wszystkich okresach fenologicznych.
Inwestycje tego rodzaju zostały wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z
2016 r. poz. 71). W związku z powyższym, szczegółowa analiza oddziaływania elektrowni wiatrowych dopuszczonych ustaleniami studium na zwierzęta, wykonana będzie na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie znanych wówczas parametrów technicznych urządzeń i ich rozkładu.
6.7.6. Oddziaływanie na użytki ekologiczne i pomniki przyrody

Użytek ekologiczny „Grabia”
Użytek obejmuje ochroną koryto rzeki Grabi, oddziaływania na tę formę ochrony przyrody będą tożsame z opisanymi dla obszaru Natura 2000 „Grabia”

Użytek ekologiczny „Zamość”
Przedmiotem ochrony użytku jest zespół roślinności torfowiskowej i błotnej stanowiący fragment torfowiska przejściowego.
Poddając ocenie rysunek kierunkowy studium stwierdza się, że nie wprowadza on
nowych form wykorzystania terenu w obrębie użytku, ograniczając także wprowadzenie nowych funkcji w jego sąsiedztwie. W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na przedmiot ochrony użytku ekologicznego, wynikającego z realizacji
ustaleń analizowanego dokumentu.
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Istniejące pomniki przyrody funkcjonują często w granicach istniejących jednostek
osadniczych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie, i podlegają ochronie na podstawie ustawy o
ochronie przyrody. Analiza zapisów studium pozwala stwierdzić, że nie niosą one ze sobą
szczególnych zagrożeń dla tej formy ochrony przyrody. Ustalenia te nakazują zachowanie
istniejących zadrzewień na terenie gminy wzmacniając ochronę pomników przyrody stanowiących drzewa i zespoły drzew.

6.8. Zasoby naturalne

Na terenie gminy Sędziejowice znajdują się dwa złoża kruszyw, w tym jedno eksploatowane. Analizowany dokument nie wprowadza istotnych zmian w powyższym zakresie,
wprowadza za to zapisy chroniące gleby najwyższych klas przed zagospodarowaniem.
6.9. Zabytki i obiekty o wartościach kulturowych

Na terenie gminy Sędziejowice rozpoznano dotychczas 190 stanowisk archeologicznych o
różnorodnych funkcjach i chronologii. Przy realizacji jakiejkolwiek zabudowy, inwestorzy będą
zobowiązani do ich uwzględnienia i prawidłowej ochrony. Nie można jednak wykluczyć, że przy
ewentualnych pracach budowlanych natrafi się na przedmioty o znaczeniu historycznym. Zapisy
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uszczegóławiają procedurę postępowania w
takim przypadku. Zgodnie z zapisami ww. ustawy bezwarunkowo należy:
– wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
– zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
– niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest
to możliwe – powiadomić Wójta Gminy, który w terminie nie dłuższym niż 3 dni przekaże
to zawiadomienie. Jeżeli Wojewódzki Konserwator Zabytków w terminie 5 dni od przyjęcia zawiadomienia nie dokona oględzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogą
być kontynuowane.
Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania na zabytki i obiekty wartościach kulturowych, zapisy studium nakazują uwzględnienie wymogów ich ochrony przy eksploatacji istniejącej i realizacji nowej zabudowy.
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6.10. Oddziaływanie na ludzi

O znaczącym oddziaływaniu na zdrowie ludzi można mówić w sytuacji, gdy przekraczane są standardy jakości środowiska określone w przepisach prawa. Analiza zapisów projektu
SUiKZP nie pozwala na domniemywanie, by ich realizacja mogła powodować przekroczenia
dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza, poziomów hałasu czy natężenia pól elektromagnetycznych. Wartości te powinny być bezwzględnie dotrzymywane m. In. przez gestorów sieci elektroenergetycznych, eksploatujących instalacje emitujące hałas i zanieczyszczenia
do powietrza oraz czy władających drogami publicznymi.
Potencjalne wieże elektrownie wiatrowych należy rozmieścić w sposób zapewniający dotrzymanie standardów jakości środowiska w zakresie poziomów hałasu na granicy funkcji chronionych pod względem akustycznym. Pozwoli to na wyeliminowanie sytuacji narażenia lokalnej
społeczności na stałą ekspozycję na ponadnormatywny hałas. Lokalizacja wież powinna zostać
poprzedzona analizą także innego rodzaju zjawisk mogących wpływać na zdrowie ludzi i komfort
ich życia, jak zjawiska stroboskopowe, efekt migotania cienia czy miotanie przez śmigła brył lodu.
6.11. Dobra materialne

Do dóbr materialnych zlokalizowanych na obszarze objętym ustaleniami dokumentu zaliczyć można przede wszystkim istniejącą zabudowę i sieć infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Zapisy SUiKZP ochraniają ten zasób przed degradacją dopuszczając jego modernizacje i rozbudowę, w oparciu o zasady ładu przestrzennego i ochrony środowiska. Nie przewiduje się by realizacja ustaleń dokumentu mogła w znaczący sposób wpływać na obniżenie wartości nieruchomości,
lub ograniczać ich użytkowanie.
6.12. Gospodarka odpadami

W wyniku potencjalnego rozwoju zabudowy zwiększy się także ilość wytwarzanych odpadów komunalnych i innego rodzaju. Wytwórcy odpadów będą, jak dotychczas, zobowiązani do
gospodarowania nimi zgodnie z istniejącymi regulacjami prawnymi w tym zakresie. Pozwoli to na
bezpieczne unieszkodliwiane i odzysk powstałych odpadów, z maksymalnie możliwym ograniczeniem ich wpływu na środowisko. Zapisy planu nie wprowadzają nowych funkcji w zakresie infrastruktury związanej z zagospodarowaniem odpadów jak składowiska czy spalarnie. W celu
ograniczenia oddziaływania gospodarki odpadami na środowisko konieczny jest stały nadzór
uprawnionych podmiotów nad przestrzeganiem przepisów ustawy o odpadach i innymi regulującymi sposób postępowania z odpadami komunalnymi.
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6.13. Ocena oddziaływania – Synteza

Przewidywanie oddziaływania skutków realizacji ustaleń analizowanego projektu SUiKZP
na elementy środowiska przyrodniczego przedstawiono w poniższej macierzy. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że ostatecznie o charakterze, trwałości, odwracalności i natężeniu oddziaływania decydować będzie wiele czynników które z uwagi na specyfikę ocenianego dokumentu a w
szczególności jego ogólność i ramowy charakter na obecnym etapie nie są znane.

Tabela 16. Macierz oddziaływań
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7. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH
W PROJEKCIE SUIKZP
Przedstawione w analizowanym dokumencie rozwiązania polityki przestrzennej są
wyrazem zapotrzebowania gminy na obszary inwestycyjne i lokalnej społeczności na tereny
zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Tereny inwestycyjne zlokalizowano w obszarach o
niskim potencjale przyrodniczym, w związku z tym nie przewiduje się by mogły one w sposób
istotny wpływać na środowisko.
Funkcją o najwyższym potencjale zagrożeń dla środowiska, w tym dla obszaru Natura
2000 „Grabia” byłaby lokalizacja zbiornika retencyjnego „Marzenin – Kustrzyce”, którego
realizację uwzględnia obowiązująca aktualnie wersja studium. W toku przeprowadzonej analizy zdecydowano o jego pominięciu w części kierunkowej ocenianego dokumentu.
Jego potencjalna realizacja związana byłaby ze znaczną ingerencją w dolinę cieku i jego
koryto. Spowodowałaby przerwanie ciągłości morfologicznej rzeki oraz mogłaby wpłynąć negatywnie na jego parametry morfometryczne i biologiczne. Wpłynęłaby na stosunki wodne poniżej
i powyżej zbiornika oraz na terenach sąsiednich poza doliną rzeczną. W związku z faktem, że
zbiornik przewidziano do realizacji w ramach obszaru Natura 2000, którego przedmiotem ochrony jest wiele gatunków ryb, przy realizacji jakiejkolwiek zabudowy porzecznej cieku konieczne
byłoby zapewnienie odpowiednich warunków dla migracji ichtiofauny.
Realizacja zbiornika wpłynęłaby także na rzeźbę terenu i wody podziemne. Budowa
korony zbiornika spowodowałaby przemieszczenie mas ziemnych i znaczną ingerencję w
rzeźbę doliny cieku.
Retencjonowanie wód powierzchniowych w zbiornikach prowadzi do podwyższenia
zwierciadła wód gruntowych na terenach sąsiednich. W zależności od istniejących uwarunkowań, ten rodzaj oddziaływania może powodować skutki pozytywne lub negatywne w środowisku. W przypadku obszarów, na których obserwuje się trwałe obniżenie poziomu wód
gruntowych, zbiornik retencyjny korzystnie wpływałby na otoczenie zwiększając uwilgotnienie gleb i tym samym poprawiając warunki wegetacji roślin. Zbiorniki zlokalizowane na obszarach nizinnych mogą z kolei powodować nadmierny wzrost poziomu wód gruntowych na
terenach przyległych, co prowadzi często do powstania lokalnych podmoknięć utrudniających użytkowanie gruntów.
W najbliższym otoczeniu zbiornika zmieniłby się także mikroklimat, stosunki wodne
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co powodowałoby zmiany w siedliskach roślin i zwierząt. Zbiorniki zlokalizowane na ciekach
mogą powodować wzrost eutrofizacji wód w rzekach, ponieważ warunki panujące w takich
akwenach (woda stojąca) sprzyjają rozwojowi glonów i akumulacji biogenów dostarczonych
wraz z wodami zasilającymi zbiornik. Odpływające ze zbiorników wody są więc żyźniejsze, a
nierzadko także w znacznym stopniu odtlenione. Istotny wpływ na procesy eutrofizacji mają
rozwiązania i parametry techniczne zbiornika oraz ograniczenie dopływu zanieczyszczeń z
terenów sąsiednich. Skutki takiego przedsięwzięcia są długotrwałe i często nieodwracalne.
Realizacja zbiornika z pewnością zmieniłaby warunki siedliskowe zarówno poniżej jak
powyżej jego korony, np. poprzez ograniczenie przepływów pozakorytowych rzeki. Tworzenie obiektów hydrotechnicznych takich jak zapory może negatywnie oddziaływać na organizmy wodne ponieważ może powodować przerwanie ciągłości biologicznej rzeki. Ogranicza
to, a niekiedy całkowicie wyklucza możliwość migracji organizmów wodnych, w szczególności
ryb (klika gatunków ryb stanowi przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 „Grabia”). Biorąc
pod uwagę zasięg projektowanego zbiornika w obowiązującym studium, zgodnie z załącznikiem nr 6 do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH100021 „Grabia”, jego
realizacja wiązałaby się z fizyczną utratą płata siedliska 6510 „Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)” o powierzchni ok. 16,5 ha oraz trzech
siedlisk trzepli zielonej i jednego minoga strumieniowego.
Biorąc powyższe zagrożenia pod uwagę, zdecydowano o odstąpieniu przeznaczania terenu w analizowanym dokumencie pod realizację zbiornika retencyjnego „Marzenin – Kustrzyce”.

Zrezygnowano także z uwzględnionego w obowiązującym studium terenu lokalizacji
linii 400 kV, zlokalizowanego w północnej części gminy. Trasa linii przechodziła przez obszar
Natura 2000 Grabia. Analizując przebieg planowanej wcześniej linii elektroenergetycznej 400 kV
na tle siedlisk i stanowisk gatunków chronionych, stanowiących przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Grabia PLH100021 (których rozkład przedstawiono w załączniku nr 6 do planu zadań
ochronnych dla tego obszaru), stwierdzono że linia przebiega nad płatem siedliska 3150 „Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion” zlokalizowanego już poza granicami gminy Sędziejowice oraz w niewielkim oddaleniu od płata siedliska *91E0 „Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Popu- letum
albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe” (również poza granicami gminy), jednak
specyfika inwestycji umożliwiłaby takie dobranie rozkładu słupów by nie powodować bezpo-
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średniej ingerencji w chronione siedliska. Lokalizacja linii wiązałaby się z konicznością wycięcia pasa obszaru leśnego (w którym zgodnie z danymi Banku Danych o Lasach dominuje sosna) w sąsiedztwie powyższych siedlisk (poza obszarem Natura 2000 i poza granicami gminy),
jednak ze względu na stosunkowo niewielką powierzchnie potencjalnie usuwanych drzew nie
powodowałoby to wystąpienia istotnych zmian stosunków wodnych i pośredniego oddziaływania na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000.

8. NAPOTKANE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE
WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY
Podczas przygotowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice nie napotkano
większych trudności. Projektowany dokument nie wprowadza wielu nowych funkcji w porównaniu do wcześniejszej edycji studium, z którymi związane jest potencjalne oddziaływanie na różne
elementy środowiska przyrodniczego. W niniejszej prognozie zastosowano metody eksperckie
mające w możliwie najbardziej dokładnym stopniu określić charakter i natężenie oddziaływania.
W tym miejscu należy podkreślić, że ostatecznie o charakterze oddziaływania zdecyduje konkretne zagospodarowanie terenu a na etapie prognozy znamy jedynie dopuszczoną ustaleniami dokumentu funkcję terenu. Prognozując oddziaływanie na środowisko kierowano się
potencjalnymi zagrożeniami związanymi z funkcją terenu a nie z konkretną technologią, jaka
może być zastosowana.
W tym miejscu należy powiedzieć, że prognozę zgodnie z art. 52 ust.1 ustawy z dnia z
dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.
353) sporządzono stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowano do
zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu.
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9. PROPONOWANE ROZWIAZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA
ŚRODOWISKO W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW
NATURA 2000
W celu ograniczenia oddziaływania i ochrony środowiska analizowany dokument
wnosi szereg ustaleń, zaleceń, nakazów i zasad są to przede wszystkim:
 nakaz uwzględniania w rozwoju przestrzennym istniejących form ochrony przyrody i
wartości kulturowych,
 wskazanie do wyłączenia spod zabudowy: tereny leśne, tereny trwałych użytków
zielonych, zadrzewień, dolin rzecznych, tereny rolnicze wyższych klas bonitacyjnych (III IV), tereny cmentarzy, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, strefy ochronne ujęć
wody, strefy oddziaływania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej: pasy
technologiczne linii elektroenergetycznych, strefy kontrolowane gazociągów, strefy
ochronne elektrowni wiatrowych,


stosowanie środków ochrony roślin i nawozów mineralnych w sposób racjonalny
i umiarkowany – wielkość stosowanych środków należy dostosować do wymagań
upraw, struktury gleb, warunków wodnych oraz ukształtowania terenu



ograniczenie zmiany użytkowania gruntów rolnych zdrenowanych,



wprowadzanie i stosowanie na szerszą skalę metod proekologicznej produkcji rolniczej, zwłaszcza na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie tych obszarów, mając na uwadze występujące na terenie gminy
ustanowione formy ochrony przyrody,



konieczność likwidacji nielegalnych składowisk odpadów oraz ograniczenie wykonywania prac polegających na zmianie ukształtowania terenu na gruntach rolnych,



objęcie ochroną miejsc i terenów eksponowanych, panoram i punktów widokowych
przed dominacją elementów obcych, w szczególności sieci infrastruktury technicznej,
tablic reklamowych, zabudowy substandardowej,



podkreślanie terenów eksponowanych, punktów widokowych i panoram poprzez
włączanie ich w system połączeń pieszych i rowerowych,



nadawanie obiektom kubaturowym oraz naziemnym urządzeniom infrastruktury
technicznej formy architektonicznej harmonizującej z otoczeniem,
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prowadzenie nowego uzbrojenia oraz ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem lokalizacji obszarów chronionych, mieszkaniowych i wypoczynkowych, na których znajdują się obiekty przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz wymogów ochrony przyrody,



wprowadzanie zieleni izolacyjnej w strefach granicznych obszarów o różnych funkcjach, w których może wystąpić konflikt przestrzenny,

 porządkowanie przebiegu linii energetycznych i likwidacja kolizji z zabudową mieszkaniową,


stosowanie zieleni izolacyjnej lub innej formy osłony zielenią elementów negatywnie
oddziałujących na walory krajobrazowe środowiska,



eliminowanie zanieczyszczeń pochodzących z emisji pyłów i szkodliwych gazów, pochodzącej z gospodarstw domowych, w których następuje spalanie tradycyjnych źródeł energii (tzw. „emisji niskiej”), poprzez ograniczenie stosowania tradycyjnych paliw
na rzecz niskoemisyjnych źródeł energii: gazowych, olejowych i odnawialnych, lub
poprzez podłączanie obiektów do scentralizowanych źródeł ciepła (budowa sieci ciepłowniczej), a także poprzez wykonywanie termomodernizacji budynków,



stosowanie urządzeń eliminujących lub ograniczających emisję szkodliwych gazów i
pyłów do atmosfery oraz wprowadzanie zmian technologicznych w zakładach przemysłowych,



preferowanie wykorzystania proekologicznych technologii produkcji w zakładach
przemysłowych,

 propagowanie szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii,


wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż tras komunikacyjnych oraz w sąsiedztwie
obiektów i urządzeń emitujących zanieczyszczenia i odory do powietrza,



zachowanie naturalnego biegu cieków wodnych oraz ochrona przed zanikiem wszelkich zbiorników wodnych oraz towarzyszących im zadrzewień,

 wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień pełniących funkcję bariery biochemicznej
w sąsiedztwie cieków, oczek wodnych oraz rowów melioracyjnych na terenach rolniczych,
z uwzględnieniem pozostawienia pasa gruntu wolnego od trwałych naniesień i nasadzeń
od rzek w celu umożliwienia ich prawidłowej eksploatacji,
 zapewnienie dostępności do publicznych wód powierzchniowych na potrzeby powszechnego korzystania i wykonywania robót związanych z utrzymaniem przez administratora, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
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 ochrona przed wprowadzaniem zabudowy i ogrodzeń przy brzegach rzek, jezior i innych zbiorników wodnych,
 utrzymanie linii zabudowy od naturalnych cieków wodnych i rowów melioracyjnych
w odległości zapewniającej możliwość wykonywania robót związanych z ich konserwacją,
 dążenie do osiągnięcia jak najlepszego stanu czystości wód przez bezwzględne wykluczenie zrzutów zanieczyszczeń (szczególnie substancji biogennych, organicznych i
toksycznych) zarówno do gruntu jak i do wód powierzchniowych,
 dostosowanie lokalizacji nowych obiektów gospodarczych do warunków i struktur
hydrogeologicznych,
 wyznaczenie stref ochronnych dla istniejących i projektowanych ujęć wód, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
 budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej eliminującej w maksymalny sposób indywidualne sposoby odprowadzania ścieków sanitarnych,
 stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych na obszarach przewidzianych do
objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną wyłącznie jako rozwiązanie tymczasowe do czasu jej budowy,
 dopuszczenie oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach lub odprowadzania ścieków do zbiorników bezodpływowych jedynie na obszarach, które z uzasadnionych
ekonomicznie względów nie zostaną przewidziane do objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną, przy czym lokalizowanie oczyszczalni przydomowych ogranicza się do miejsc, na
których odprowadzanie ścieków do gruntu nie będzie zagrażało jakości wód podziemnych lub powierzchniowych (szczególnie w obrębie stref ochronnych ujęć wód),
 stosowanie nowych technologii w zakresie działalności produkcyjnej i usługowej
wpływających na stan i ilość odprowadzanych ścieków, w tym budowę i modernizację
urządzeń oczyszczających ścieki,
 zakaz rolniczego wykorzystania ścieków w strefach ochronnych ujęć wód
oraz zbiorników wód powierzchniowych i podziemnych,
 kompleksowe rozwiązanie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ciągów
komunikacyjnych, placów, parkingów i innych powierzchni zanieczyszczonych oraz
oczyszczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
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 zwiększanie małej retencji wodnej na zasadach przewidzianych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym oraz planach przeciwdziałania skutkom suszy,
 prowadzenie wodochronnej gospodarki w zlewniach poprzez wprowadzanie zalesień
i zadrzewień,
 przebudowa i dostosowanie sieci drenarskiej do projektowanego usytuowania budynków i budowli w celu zachowania możliwości dalszego funkcjonowania urządzeń
drenarskich na przyległym terenie,
 wyłączenie z możliwości zabudowy obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
 ograniczanie przekształcania rzeźby terenu, w szczególności w strefie cieków
wodnych,
 przeciwdziałanie procesom erozyjnym i zapobieganie degradacji gleb – wykorzystanie
gleb wyższych klas bonitacyjnych dla rolnictwa,
 ochrona przed powstawaniem procesów erozyjnych poprzez wprowadzanie szaty
roślinnej stabilizującej grunt oraz odpowiednie prowadzenie gospodarki rolnej,
– minimalizacja skutków zaistniałych zmian w rzeźbie terenu (zrekultywowanie
istniejących i przyszłych terenów poeksploatacyjnych),
 wykorzystanie zbędnych mas ziemnych powstających w czasie realizacji inwestycji do
nowego ukształtowania terenu w granicach działki własnej lub na działkach sąsiednich,
 zachowanie

dopuszczalnych poziomów

hałasu w

środowisku wynikających

z przepisów odrębnych dla terenów objętych ochroną akustyczną,
 uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lokalizacji
obiektów

przemysłowych,

których

funkcjonowanie

powoduje

przekroczenie

dopuszczalnych poziomów hałasu na obszarach podlegających ochronie akustycznej
poprzez zapewnienie odpowiednich odległości dla nowej zabudowy lub stosowanie
odpowiednich barier akustycznych,
 uwzględnienie

w

miejscowych

planach

zagospodarowania

przestrzennego

określonych natężeń hałasu wzdłuż drogi o znaczeniu wojewódzkim poprzez
zapewnienie odpowiednich odległości dla nowej zabudowy,
 stosowanie

środków

technicznych,

technologicznych

lub

organizacyjnych

zmniejszających poziom hałasu co najmniej do wartości dopuszczalnych na terenach
wymagających

ochrony

akustycznej,

na

akustycznych standardów jakości środowiska,

których

występują

przekroczenia
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 wprowadzenie zakazów lokalizowania nowych obiektów przeznaczonych na stały
pobyt ludzi w pasach technologicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych wysokiego
i średniego napięcia,
 uporządkowanie istniejących konfliktów przestrzennych pomiędzy zabudową
mieszkaniową a liniami elektroenergetycznymi,
 ograniczenie lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowych emitujących
promieniowanie
bezpośrednim

elektromagnetyczne
sąsiedztwie

w

terenów

postaci

masztów

mieszkaniowych

antenowych

oraz

na

w

terenach

przeznaczonych pod funkcję mieszkaniową,
 prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej,
 zachowanie fragmentów naturalnych ekosystemów, w szczególności ekosystemów
łąkowych w dolinach rzecznych, ekosystemów leśnych, zadrzewień przydrożnych,
parkowych, zwłaszcza ze starodrzewem, zadrzewień zlokalizowanych w dolinach cieków
wodnych oraz kęp i pasm w obrębie użytków zielonych i na obniżeniach terenu, gdzie
wspomagają naturalną retencję wody i stanowią siedliska drobnej fauny,
 utrzymanie zróżnicowanych form użytkowania, zadrzewień śródpolnych, zbiorników
wodnych, które korzystnie stymulują utrzymanie lub wzrost różnorodności biologicznej,
poprzez wytworzenie warunków ostojowych dla jak największej liczby zwierząt,
 ochrona znajdujących się na terenie gminy obszarów podmokłych, dolin cieków
wodnych i wszelkich mokradeł oraz terenów wokół zbiorników przed trwałym
zainwestowaniem,
 ochrona, pielęgnacja i uzupełnianie zieleni urządzonej (parki, zieleńce, zieleń uliczna),
 realizacja nowych zadrzewień, zwłaszcza jako ciągów zieleni krajobrazowej i
izolacyjnej w oparciu o sieć dróg publicznych, cieków wodnych, system terenów
zielonych oraz w strefach występowania konfliktów przestrzennych,
 kształtowanie terenów korytarzy ekologicznych umożliwiających migrację gatunków
pomiędzy obszarami o największej bioróżnorodności,
 zachowanie istniejących i odtworzenie zniszczonych siedlisk bytowania, żerowania
i odpoczynku wszystkich gatunków zwierząt w granicach pozwalających na
zachowanie ich populacji na poziomie odnawialności,
 właściwe kształtowanie wskaźników urbanistycznych zagospodarowania terenu,
w szczególności w zakresie udziału terenów zieleni w stosunku do liczby mieszkańców
poszczególnych terenów.

Prognoza oddziaływania na środowisko

93

do proj ekt u St udi u m uwar un kowa ń i kier un ków z agos p oda rowania prz estrz enn eg o
gminy Sędzi ej owic e

10. ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Sędziejowice dotyczy terenu, który zlokalizowany jest w znacznej odległości od granicy państwa (do najbliższej granicy, odległość w linii prostej wynosi około 170 km). W związku z powyższym nie jest zasadne rozpatrywanie transgranicznego oddziaływania ustaleń analizowanego
dokumentu na środowisko krajów sąsiednich.

11. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW
REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEJZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Analiza skutków ustaleń projektu SUiKZP powinna odbywać się na zasadzie monitoringu
przez organy władzy samorządowej. Stan środowiska podlegać będzie ocenie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki będą publikowane w corocznych raportach przez
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Systematyczny monitoring podstawowych komponentów środowiska tj. powietrza, gleb, wód powierzchniowych i podziemnych pozwoli ocenić tendencje zmian środowiska oraz wskazać dalsze kierunki jego ochrony.
Na podstawie wizji terenowych i w ramach wydawanych decyzji administracyjnych dokonywana będzie analiza oraz ocena spełnienia wymogów postawionych w zapisach SUiKZP dotyczących np. wskaźników intensywności zabudowy, powierzchni biologicznie czynnych itp.
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12. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
1. Analizując zmiany ustaleń części kierunkowej ocenianego dokumentu należy uznać że
proponowana skala zmian w porównaniu do poprzedniej wersji SUiKZP jest niewielka.
2. Projekt SUiKZP gminy Sędziejowice nie wprowadza nowych funkcji, które mogłyby w znaczący negatywny sposób oddziaływać na poszczególne elementy środowiska oraz na środowisko jako całość.
3. Stosunkowo znaczna powierzchnia gminy chroniona jest na mocy ustawy o ochronie
przyrody, zapisy projektu SUiKZP gminy pozwalają stwierdzić, że zarządzający gminą mają
pełną świadomość znaczenia przyrodniczego obszaru, którego dotyczy projektowane SUiKZP, wyrazem tego są m.in. propozycje powołania nowych form ochrony przyrody.
4. Realizacja ustaleń projektu SUiKZP wpłynie na niektóre elementy środowiska przyrodniczego. Oddziaływanie to można ograniczyć lub wyeliminować poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych, zgodnie z zapisami projektu dokumentu oraz
ustaleniami niniejszej Prognozy.
5. Z wprowadzeniem określonych funkcji związane są konkretne obowiązki nakładane na
właścicieli lub użytkowników terenów objętych projektem SUiKZP. Obowiązki te dotyczą
przede wszystkim gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, emisji do powietrza oraz zapewnienia komfortu akustycznego.
6. Z przeprowadzonych analiz wynika, że ustalenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko oraz na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura
2000 oraz spójność i integralność tych obszarów.
7. Informacje zawarte w niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko, zgodnie z art.
52 ust.1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), są opracowane stosownie do stanu
współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane są do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu.
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13. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Prognoza została sporządzona w oparciu o wymogi wynikające z przepisu art. 51 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353). Prognoza dotyczy projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice.
Podstawowym celem prognozy jest wskazanie, jak określone w projekcie SUiKZP ustalenia wpłyną na środowisko. W niniejszej prognozie przeanalizowano cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym i wojewódzkim
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, zaznajomiono się z danymi ekofizjograficznymi oraz innymi dostępnymi opracowaniami sozologicznymi obejmującymi obszar
objęty Prognozą. Poddano analizie i ocenie istniejący stan środowiska oraz określono potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu. Wykonano macierz oddziaływań ustaleń dokumentu na elementy środowiska oraz na środowisko przyrodnicze, jako całość oraz określono potencjalne oddziaływania na środowisko, które mogą
wynikać z realizacji tych ustaleń.
Zadaniem analizowanego dokumentu w stosunku do poprzedniej edycji studium jest
powiększenie i zracjonalizowanie obszarów przeznaczone pod zabudowę. Zaktualizowano
zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego, wykazy inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym. W studium
uwzględniono także wyznaczenie w północnej części gminy miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i
Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali
kolejowej Śląsk – Porty.
Ustalono wytyczne określania w planach miejscowych zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów wraz z dopuszczalnym ich zakresem i ograniczeniami oraz kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów.
Wskazano także tereny ograniczania zabudowy i wyłączenia spod zabudowy, obszary oraz
zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego.
W projekcie SUiKZP uwzględniono rozmieszczenie inwestycji celu publicznego
o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym, określono obszary przestrzeni publicznej, obszary dla
których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz
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obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i
nieleśne. W SUiKZP uwzględniono obszary występowania złóż surowców mineralnych oraz
obszary zagrożone powodzią.
Analizując ustalenia części kierunkowej ocenianego dokumentu należy uznać że skala
zmian w porównaniu do poprzedniej wersji SUiKZP nie jest duża. Większość z wymienionych
powyżej funkcji jest tożsama z istniejącym zagospodarowaniem terenu lub poprzednią edycją studium.
Gmina Sędziejowice posiada specyficzne uwarunkowania i w obszarze doliny rzeki
Grabi wysokie walory środowiska przyrodniczego, odzwierciedleniem tego jest pokrycie stosunkowo dużej powierzchni gminy obszarowymi formami ochrony przyrody. Z faktu tego
wynika szereg ograniczeń dla rozwoju przestrzennego gminy i prowadzenia działalności gospodarczej. W projekcie SUiKZP uwzględniono powyższe ograniczenia nakazując uwzględnienie obszarów chronionych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ograniczając tym samym możliwość realizacji przedsięwzięć mogących na nie wpływać w sposób
negatywny. Zgodnie z zapisami projektu zmiany SUiKZP rozwój osadnictwa odbywał się będzie poprzez lokalizację zabudowy w obrębie obszarów o w pełni wykształconej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach poszczególnych jednostek osadniczych
oraz na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę, a w dalszej kolejności na pozostałych obszarach zgodnie określonym zapotrzebowaniem na nową zabudowę.
Nowe tereny przeznaczone pod zabudowę wyznaczono głównie w istniejących ciągach po
jednej lub po obu stronach istniejących dróg obsługujących wsie (droga wojewódzka, powiatowe i gminne), w których istnieje lub będzie realizowana podstawowa sieć infrastruktury
technicznej: wodociąg, kanalizacja, elektroenergetyka. Osadnictwo rozwijać się będzie na
bazie istniejącego zainwestowania poprzez: wymianę istniejącej zużytej zabudowy, uzupełnienia na wolnych działkach lub w nowych obszarach zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącego zainwestowania. W pierwszej kolejności nowa zabudowa lokalizowana będzie na glebach niskiej, V i VI klasy bonitacji.
Studium nakazuje uwzględnienie potrzeb ochrony przyrody w działaniach inwestycyjnych, stąd wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia mogące wpływać na Obszar Natura 2000
„Grabia”, powinny być poprzedzone procedurą administracyjną określającą potencjalne negatywne oddziaływania na przedmiot i cele ochrony tego obszaru.
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Analizie poddano również wpływ realizacji dokumentu na poszczególne komponenty
środowiska, takie jak wody powierzchniowe i podziemne, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi, krajobraz oraz zdrowie ludzi, emisję hałasu i zabytki. W jej wyniku ustalono, że projekt SUiKZP uwzględnia obowiązek ochrony tych elementów środowiska w sposób
obszerny a jego ustalenia nie będą w istotny, negatywny sposób oddziaływały na środowisko
i zdrowie ludzi. Dokument utrzymuje obecny charakter gminy, nie rezerwując obszarów
funkcjonalnych pod przedsięwzięcia mający duży potencjał zagrożeń dla środowiska i nie
powoduje wystąpienia ryzyka znaczących przekształceń istniejącego zagospodarowania terenu. Oceniany projekt wprowadza dodatkowo szereg wymagań i zakazów w stosunku do
nowych jak i istniejących form zagospodarowania przestrzennego, których przestrzeganie
zapewni prawidłową ochronę środowiska oraz zachowanie walorów krajobrazowych.

