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1. WPROWADZENIE 

1.1. Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz podstawa prawna opra-

cowania prognozy 

Potrzeba kompleksowego podejścia do oceniania skutków środowiskowych jest jednoznacznie  

zapisana w przepisach prawnych. Bezpośrednią delegacją dla postępowania w sprawie przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (specjalnego postępowania administracyjnego 1 )  

w prawodawstwie polskim stanowi art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2017r . poz. 1405 ze zm.) - dalej ustawa ooś - dokonującej w zakresie swojej regulacji wdrożenia 

dyrektyw Wspólnot Europejskich2. Zgodnie z ww. ustawą przeprowadzenie postępowania w sprawie oce-

ny oddziaływania na środowisko wymagają projekty: 

1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju re-

gionalnego, 

2) polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomuni-

kacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wyko-

rzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających 

ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

3) polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, których realizacja może 

spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 lub nie wynikających z tej ochrony. 

Przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymagane jest 

również w przypadku wprowadzenia zmian do przyjętych dokumentów.  

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko rozumiana jest jako postępowanie w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityk, strategii, planów i programów. Jest instru-

mentem służącym realizacji zasady integracji ochrony środowiska z politykami sektorowymi, przyczyniając 

się do jednoczesnej realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz zasady kompleksowości. Zasada inte-

gracji ochrony środowiska z politykami sektorowymi zakłada, że wymagania ochrony środowiska będą 

uwzględniane we wszystkich działaniach i sferach aktywności władz publicznych przez zastosowanie wła-

ściwych procedur przy tworzeniu strategicznych dokumentów sektorowych. Dokumentem powstającym 

w trakcie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest prognoza oddziaływa-

nia na środowisko (tzn. dokumentacja oceny). Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływa-

nia na środowisko projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Grabica obejmuje następujące etapy:  

 

                                                                 
 
 

1 specjalne postępowanie administracyjne – postępowanie, w którym nie dochodzi do rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy z zakresu 
administracji publicznej w drodze decyzji administracyjnej 
2 W prawie Unii Europejskiej podstawę stanowi przede wszystkim dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
z 27 czerwca 2001r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE 2001 L 197/30) 
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1. Określenie, iż projekt dokumentu wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko . 

2. Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie. 

3. Sporządzenie projektu dokumentu Studium UiKZP. 

4. Opiniowanie projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – lipiec 2018 r.  

5. Aktualizacja prognozy oddziaływania na środowisko - sierpień 2018 r.  

6. Przyjęcie dokumentu wraz z podsumowaniem - październik 2018 r.  

1.2. Wyjaśnienie dotyczące aktualizacji prognozy oddziaływania na środowisko na etapie  
opiniowania dokumentu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   

W związku z pismem znak: WOOŚ.410.211.2018.MGw Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

z dnia 23 lipca 2018 r. (data wpływu 24.07.2018 r.) w sprawie opinii dotyczącej projektu Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabica wraz z uwagami, wprowadza się do 

niniejszej prognozy wyjaśnienie wprowadzonych zmian w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko.  

1) W projekcie Studium uwzględniono uwagę dotyczącą wprowadzenia zapisów dotyczących konieczno-

ści lokalizacji pasów zieleni izolacyjnej, składającej się z roślinności wielopiętrowej, dla terenów obiek-

tów produkcyjnych, składów i magazynów.  

2) W projekcie nie wprowadzono dodatkowych oznaczeń dla terenów produkcji rolniczej. Gmina Grabica 

stanowi gminę wiejską o głównej funkcji rolniczej, w tym związanej z hodowlą. Gmina nie zamierza  

w swojej polityce przestrzennej wprowadzać ekspansji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

w struktury zagospodarowania poszczególnych wsi. W poszczególnych miejscowościach przeważa za-

budowa zagrodowa, a znaczącą formę zabudowy tworzy zabudowa inwentarska i gospodarcza w go-

spodarstwach rolnych, hodowlanych i sadowniczych natomiast zabudowa mieszkaniowa stanowi 

uzupełnienie istniejących zabudowań. Niemal na całym obszarze gminy jest prowadzona działalność 

rolnicza, w tym hodowlana w gospodarstwach rolnych, zlokalizowanych w strukturach poszczególnych 

miejscowości. Gmina zamierza utrzymać i rozwijać funkcję rolniczą. Polityka gminy nie jest nakierowa-

na na ograniczanie funkcji rolniczej. Rozdzielenie poszczególnych funkcji możliwe będzie dopiero na 

poziomie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który wprowadzi granice pomiędzy 

terenami o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania. Lokalizowanie funkcji nie 

jest możliwe na etapie polityki planistycznej gminy, która nie odnosi się do zagospodarowania w skali 

działki budowlanej. Polityka przestrzenna uwzględnia wnioski złożone przez mieszkańców wsi Krzep-

czów Stary, wskazując obszary gminy, w których produkcja rolnicza (hodowla) będzie przeważająca,  

a w których będą przeważać inne kierunki zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z przyjętymi 

typami polityki przestrzennej gminy Grabica, w części zachodniej przeważają kierunki: rolnictwo, 

mieszkalnictwo, rekreacja, a w części centralnej: rolnictwo, mieszkalnictwo, usługi. Ponadto gmina wy-

znaczyła strefę, w której przeważa produkcja rolnicza - produkcja szklarniowa. Kierunki: rolnictwo,  

hodowla, mieszkalnictwo przeważać mają jedynie w obrębach: Lutosławice Rządowe, Lutosławice 

Szlacheckie, Kamocin, Żychlin. Odnośnie uciążliwości poszczególnych inwestycji planowanych do reali-
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zacji - ich oddziaływanie będzie przeanalizowane i ocenione na kolejnym etapie planowania prze-

strzennego - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji administracyjnej.  

Na etapie polityki przestrzennej funkcja rolnicza będzie dopuszczona na całym obszarze gminy wiej-

skim Grabica.  

3) W zakresie rozwoju kierunku zagospodarowania przestrzennego dotyczącego turystyki i rekreacji - 

gmina Grabica wskazuje dwa obszary rozwoju zabudowy letniskowej. Obszar w Niwach Jutroszew-

skich został zrealizowany na mocy Planu szczegółowego terenów budownictwa letniskowego we wsi 

Niwy Jutroszeskie - gmina Grabica - woj. piotrkowskie (grudzień 1991 r.)  natomiast obszar w Dziewu-

linach stanowi obszar rozwoju istniejącej zabudowy letniskowej, zrealizowanej w oparciu o wydane 

decyzje administracyjne. W obu obszarach zabudowa lokalizowana jest zlokalizowana na niewielkich 

działkach dlatego wskazany w projekcie Studium minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy pozosta-

je na dotychczasowym poziomie. Inna jego wartość uniemożliwiłaby w przyszłości zagospodarowanie 

wskazanych terenów, wymuszając łączenie istniejących działek budowlanych, w celu realizacji wska-

zanej funkcji.  

4) Uwzględniono zapis dotyczący możliwości zagospodarowania w zakresie sportu i rekreacji na obsza-

rach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, poza gruntami chronionych klas bonitacyjnych, z wyłączeniem 

obszarów wskazanych w Studium pod zainwestowanie oraz inwestycji celu publicznego.  

5) Uwzględniono uwagę dotyczącą wskazania kierunku rekultywacji dla terenu zlikwidowanej kopali  

w Dołach Brzeskich, pozostawiając jedynie kierunek rolny lub leśny.  

6) Prognozę uzupełniono o analizę lokalizacji terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów  

w miejscowości Twardosławice, w zakresie możliwości obsługi komunikacyjnej jak i oddziaływania na 

środowisko, w tym na tereny sąsiednie, mając na uwadze zwiększenie natężenia ruchu samochodów 

ciężarowych i osobowych.  

7) Prognozę uzupełniono o analizę dotyczącą lokalizowania zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  

8) Prognozę uzupełniono o wyjaśnienie, w jaki sposób w dokumencie Studium uwzględniono ochronę 

wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej, ze szczegól-

nym uwzględnieniem chowu i hodowli zwierząt.  

9) Zredagowano streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.  

 

Aktualizacja prognozy względem uwag wskazanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środo-

wiska, na etapie opiniowania projektu Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, została 

zaznaczono kolorem. 

 

Wyjaśnienie zawarte w niniejszym punkcie prognozy, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 paź-

dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-

ska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zostanie zamieszczone w podsumowaniu strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Grabica. Podsumowanie wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w ww. ustawie, 

zostaje dołączone do dokumentacji prac planistycznych i przekazane odpowiednim organom tj. Regional-
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nemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitar-

nemu w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

1.3. Cel i zakres opracowania prognozy 

Głównym celem opracowania prognozy jest ustalenie potencjalnego znaczącego oddziaływania reali-

zacji ocenianego dokumentu na środowisko, z uwzględnieniem możliwych do realizacji jego wariantów 

opracowania. Ponadto pełni ona funkcję materiału pomocniczego w publicznej dyskusji w kontekście mo-

gących się pojawić uciążliwości dla mieszkańców gminy i innych użytkowników jej przestrzeni oraz zawiera 

informacje, które mogą być podstawą do podjęcia przez Radę Gminy ostatecznej decyzji o przyjęciu do-

kumentu. Zawartość  niniejszej Prognozy została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego  ochronie, udziale spo-

łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1405 ze zm.).  

Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko 

dla projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabica został 

uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, pismem z dnia 11 kwietnia 2017 r. 

znak: WOOŚ-II.411.126.2017.MGw (data wpływu: 13.04.2017 r.) oraz z Państwowym Powiatowym  

Inspektorem Sanitarnym w Piotrkowie Trybunalskim, pismem znak: PPIS-ON-ZNS-441/6/2017 z dnia  

2 maja 2017 r. (data wpływu: 05.05.2017 r.).  

Zgodnie z ustawą ooś prognoza oddziaływania na środowisko: 

1. zawiera: 

 informację o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązania  

z innymi dokumentami, 

 informację o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowane-

go dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

 informację o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

2. określa, analizuje i ocenia: 

 istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projekto-

wanego dokumentu, 

 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

 istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego doku-

mentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

 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 

ochrony środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 
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  przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, sku-

mulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe, chwilowe oraz pozytywne  

i negatywne, na cele i przedmiot ochrony Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na śro-

dowisko, 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 odziaływaniami na te ele-

menty; 

3. przedstawia: 

 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie 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, 

 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 wskazanie na-

potkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

1.4. Etapy sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko 

Schemat postępowania w ramach niniejszej prognozy, wskazuje kolejność poszczególnych działań,  

z uwzględnieniem elementów, które obligatoryjnie musi zawierać prognoza oddziaływania na środowisko. 

Działania te zostały podzielone na trzy główne etapy sporządzania prognozy: analizy, oceny i rozwiązań.  

I. ETAP ANALIZY 

Wybór i opis metod, które zostały zastosowane przy sporządzaniu prognozy  

Analiza projektowanego dokumentu planistycznego  

Określenie i analiza celów ochrony środowiska  

ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspól-

notowym i krajowym – analiza spójności celów 

Określenie, analiza i ocena istniejącego stanu  

środowiska dla obszaru objętego ustaleniami  

dokumentu planistycznego 

Identyfikacja i analiza istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia  

realizacji projektowanego dokument 

II. ETAP OCENY 

Określenie potencjalnych zmian stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu 

Określenie, analiza i ocena przewidywanego oddziały-

wania na poszczególne komponenty środowiska,  

w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru 

Określenie, analiza i ocena stanu środowiska dla  

obszarów objętych przewidywanym  

znaczącym oddziaływaniem 

Przedstawienie informacji o możliwym  

transgranicznym oddziaływaniu 

Przedstawienie informacji o możliwych konfliktach spo-

łecznych o podłożu środowiskowym 
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III. ETAP ROZWIĄZAŃ 

Przedstawienie rozwiązań alternatywnych  

do rozwiązań zawartych w projektowanym  

dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru 

Przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobiega-

nie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą nega-

tywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 

rezultatem realizacji projektowanego dokumentu 

Zaproponowanie metod analizy skutków realizacji ustaleń projektowanego dokumentu  

oraz częstotliwość jej przeprowadzania 

 

1.5. Materiały wejściowe 

 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Grabica. Ocena aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospoda-

rowania przestrzennego wraz z wieloletnim planem sporządzania planów miejscowych, przyjęta 

uchwałą nr XXIX/210/2018 Rady Gminy Grabica z dnia 19 lutego 2018 r.;  

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjęta uchwałą nr 239 Rady Ministrów z 

dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030; 

 NATURA 2000 w planowaniu przestrzennym - rola korytarzy ekologicznych, M. Kostowski, M. Pcha-

tek, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2009;  

 Ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi. Informator dla administracji samorzą-

dowej, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2011;  

 Plan gospodarki odpadami dla woj. łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028, 

przyjęty uchwałą nr XL/502/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego; 

 Plan gospodarki odpadami dla woj. łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028, 

przyjęty uchwałą nr XL/502/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego.  

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, przejęty uchwałą nr LX/1648/10 

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu za-

gospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego zwanej dalej Planem zagospodarowania 

przestrzennego województwa łódzkiego; 

 Postępowanie administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-

wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Zeszyty metodyczne Generalnej Dyrekcji Ochro-

ny Środowiska, nr 1, Warszawa 2009;  

 Postępowanie administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-

wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Zeszyty metodyczne Generalnej Dyrekcji Ochro-

ny Środowiska, nr 1, Warszawa 2009;  

 Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań 

na lata 2014-2020, zatwierdzony uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r.  

w sprawie zatwierdzenia „Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biolo-

gicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020;  
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 Program ochrony środowiska dla powiatu piotrkowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 

2021-2024, przyjęty uchwałą nr XXVIII/228/17 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 

marca 2017 r.; 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), Ministerstwo Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi, 12 grudnia 2014 r., Warszawa; 

 Raporty o stanie środowiska w województwie Łódzkim w latach 2010-2016, Biblioteka Monitoringu 

Środowiska WIOŚ Łódź, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi;  

 Różnorodność biologiczna w ocenie oddziaływania na środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Śro-

dowiska;  

 Strategia rozwoju województwa łódzkiego 2020, przyjęta uchwałą Nr XXXIII/644/13 z dn. 26 lutego 

2013r. w sprawie uchwalenia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 

2007-2020 i zmiany jej nazwy na Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020; 

 Uchwała nr LIII/964/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie 

planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekro-

czeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz ograniczenia skutków  

i czasu trwania zaistniałych przekroczeń;  

 Uchwała nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie pro-

gramu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągniecia poziomu dopusz-

czalnego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych, wraz ze zmianami; 

 Wojewódzki Program Małej Retencji wraz Aneksem dla województwa łódzkiego, przyjęty Uchwałą 

nr 581/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Wo-

jewódzkiego Programu Małej Retencji wraz z Aneksem i Prognozą oddziaływania na środowisko dla 

województwa łódzkiego”; 

 Zagadnienia proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska, pod. red. T. Wilżaka, Warszawa 2013; 

 Zagadnienia przyrodnicze w ocenach oddziaływania na środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska, pod. red. T. Wilżaka, Warszawa 2014. 

2. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

Obecnie metodyka sporządzania prognoz w toku strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

nie jest ściśle określona przepisami prawnymi. Niniejsza prognoza została opracowana stosownie do stanu 

współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowana do zawartości i stopnia szczegółowości ocenianego 

dokumentu. Istnieją dwa podstawowe modele przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. 

Model I oparty jest na brytyjskich doświadczeniach z oceną polityk (policy appraisal). Podstawą modelu 

jest wyznaczenie celów samego dokumentu i ocena ich realizacji, nie zaś bezpośredniego oddziaływania 

poszczególnych inwestycji na środowisko. Procedura jest mniej sformalizowana i obszerna. Kładzie ona 

większy nacisk na związek oceny z procesem decyzyjnym, którego sama ocena jest nieodłącznym elemen-
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tem. Model ten stosowany jest najczęściej w ocenie polityk, strategii rozwoju, czyli dokumentów, które 

nie wskazują konkretnych przedsięwzięć tylko ramy i kierunki rozwoju w poszczególnych sferach rozwoju.  

Model II wzorowany jest na procedurze oceny oddziaływania na środowisko, którą stosuje się dla kon-

kretnych przedsięwzięć w trakcie postępowania administracyjnego prowadzącego do wydania zgody na 

realizację przedsięwzięcia. Oparty jest na sformalizowanej procedurze, często odrębnej od procedury 

przygotowania samego dokumentu strategicznego będącego przedmiotem prognozy. Ocenie poddaje się 

osobno każde przedsięwzięcie, którego ramy realizacji wyznacza prognozowany dokument. Model ten 

sprawdza się w przypadku dokumentów wytyczających ramy realizacji konkretnych inwestycji.  

W ramach niniejszej prognozy został przyjęty model pierwszy ponieważ prognoza oddziaływania na 

środowisko dotyczy dokumentu określającego politykę przestrzenną, wskazującego kierunki rozwoju  

w zakresie zagospodarowania przestrzennego gminy.  

Kluczowym elementem prognozy jest ocena potencjalnego znaczącego oddziaływania na środowi-

sko3 realizacji ustaleń projektowanego dokumentu. Podstawą wykorzystaną techniką była  tzw. macierz 

skutków środowiskowych. Odniesiono się do poszczególnych komponentów środowiska (oraz jego wła-

ściwości), uwzględniając elementy środowiska przyrodniczego, jak i kulturowego (w tym wpływ na ludzi  

i ich zdrowie oraz na dobra materialne i zabytki).  

W ocenie zostały uwzględnione rodzaje oddziaływania, w podziale na charakter (pozytywne, nega-

tywne), relacje oddziaływania z elementem podlegającym oddziaływaniu (bezpośrednie, pośrednie, wtór-

ne, skumulowane) oraz horyzont czasowy oddziaływania (krótkoterminowe, średnioterminowe, długo-

terminowe, stałe, chwilowe). Prognozowane oddziaływania wg przyjętych metod przedstawiono w ujęciu 

macierzowym w tzw. macierzy skudów środowiskowych, do wypełnienia której zastosowano znaki i kolo-

rystykę. Macierz zawiera informację określającą rodzaj oddziaływania na poszczególne komponenty śro-

dowiska. Przy ocenie uwzględniono zarówno końcowy efekt realizacji przedsięwzięcia jak i jego potencjal-

ne oddziaływanie na etapie eksploatacji (funkcjonowania) oraz na etapie budowy (realizacji). Wyniki anali-

zy zawarte w macierzy skutków środowiskowych zostały opatrzone komentarzem w odniesieniu do po-

szczególnych komponentów środowiska i jego właściwości, w celu określenia możliwych oddziaływań 

skutków realizacji ustaleń dokumentu.  

Wskazanie napotkanych trudności lub luk we współczesnej wiedzy 

 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń dokumentu studium uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego, ze względu na charakter dokumentu (brak jednoznacznych zamierzeń 

inwestycyjnych) ma z założenia charakter subiektywny. Kierunki rozwoju mogą jednocześnie generować 

korzystne skutki środowiskowe jak i oddziaływania niekorzystne, co możliwe jest do określenia dopiero na 

etapie sprecyzowania konkretnych zamierzeń. Trudności stawia paziom ogólności określanych zamierzeń 

inwestycyjnych. Ich zakres oddziaływania dotyczy przede wszystkim ogólnych aspektów lokalizacyjnych 

                                                                 
 
 

3 znaczące oddziaływanie definiowane wg przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z 
dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie wraz z aktami wykonawczymi 
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(przeznaczenia terenów) oraz działów planowanych działalności w odniesieniu do poszczególnych kom-

ponentów środowiska. Z powyższych względów wybrano model I sporządzania prognoz, którego podsta-

wą jest wyznaczenie celów samego dokumentu i ocena ich realizacji, nie zaś bezpośredniego oddziaływa-

nia poszczególnych inwestycji na środowisko. 

3. ANALIZA I OCENA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

3.1. STRUKTURA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU  

Analizowany dokument stanowi projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Grabica, będący nową edycją obecnie obowiązującego Studium, przyjętego Uchwałą nr 

XIV/108/2000 Rady Gminy Grabica z dnia 24 lipca 2000 r., wraz z częściowymi zmianami wprowadzonymi 

uchwałą nr VIII/55/2003 Rady Gminy Grabica z dnia 30 października 2003 r. oraz uchwałą nr VI/39/2015 

Rady Gminy Grabica z dnia 13 kwietnia 2015 r. Dokument obejmuje cały obszar gminy w jej granicach 

administracyjnych, zawiera ustalenia, których zakres wskazuje art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 poz. 1233) określa wyma-

gany zakres projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  

w części tekstowej i graficznej. Projekt dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Grabica składa się z części tekstowej oraz z części graficznej. Część tekstowa obej-

muje III części:  

I – WSTĘP – ZAGADNIENIA FORMALNE 

II – UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRABICA 

III – KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRABICA 

Część graficzną stanowią rysunki Studium w skali 1:10 000, będące integralną część Studium:  

RYS. 1. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

RYS. 2. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

3.2. ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CLE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

3.2.1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE ROZWOJU - CELE ROZWOJU GMINY  

Cele polityki przestrzennej - kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy  

Polityka przestrzenna gminy Grabica w celu zapewnienia zintegrowanego, zrównoważonego  

rozwoju przestrzennego oraz społeczno-gospodarczego będzie kształtować efektywną i czytelną strukturę 

przestrzenną gminy, przy optymalnym wykorzystaniu zróżnicowania swojego terytorium. Realizacja ładu 

przestrzennego, w warunkach zrównoważonego rozwoju, realizowana będzie poprzez osiągnięcie celów 

ogólnych (założeń programowych struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz celów operacyjnych (kierun-

ków zagospodarowania), określonych w poszczególnych dziedzinach planowania przestrzennego, przy 
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uwzględnieniu obiektów i obszarów podlegających ochronie, na podstawie przepisów odrębnych i zasad 

ich zagospodarowania, wynikających z konieczność realizacji celów ich ochrony. 

Polityka przestrzenna gminy zmierza do zachowania i wzmocnienia rozwiniętej funkcji rolniczej, przy 

minimalizacji możliwych konfliktów dotyczących nowych form zagospodarowania - w szczególności lokali-

zacji pojedynczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej.  

Jednocześnie dążyć będzie do rozwoju funkcji towarzyszących, związanych z rozwojem usług 

 i przemysłu oraz w niewielkim stopniu z rozwojem turystyki i rekreacji (głównie krajobrazowej, umożliwia-

jącej zapewnienie dostępności turystycznej gminy Grabica i promocji jej lokalnych walorów w sieci tury-

styki regionalnej) przy zachowaniu i wzmocnieniu funkcji środowiskowych.   

Ustala się główne cele polityki przestrzennej dotyczą kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej 

gminy Grabica oraz jej sieci osadniczej (struktur funkcjonalno-przestrzennych poszczególnych wsi).  

Główne kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy: 

Polityka przestrzenna gminy Grabica  ma na celu utrzymanie rolniczej struktury funkcjonalno-

przestrzennej gminy oraz tworzenie nowych warunków dla rozwoju zarówno wyspecjalizowanego jak  

i wielofunkcyjnego  rolnictwa - kreowanie współczesnej rolniczej przestrzeni produkcyjnej z nowoczesnym 

zapleczem i przestrzenią zamieszkania. W odniesieniu do struktury przestrzennej terenów zurbanizowa-

nych działania będą dotyczyć rozwoju i przekształceń zabudowy z poszanowaniem lokalnej specyfiki ukła-

dów osadniczych - kontynuacja charakteru zabudowy zagrodowej, uzupełnionej zabudową o innej funkcji,  

w sposób ograniczający możliwe konflikty przestrzenne. 

Cele operacyjne w sferze osadnictwa i zabudowy (obszarów zainwestowania wsi):  

1) Czytelne granice zainwestowania wsi - umożliwiające koncentrację inwestycji, w tym celu publiczne-

go, podnoszące jakość pracy i zamieszkania w gminie.  

2) Ukształtowanie zdrowego, bezpiecznego i estetycznego środowisko zamieszkania poszczególnych 

miejscowości, w oparciu o ich lokalne walory funkcjonalno-przestrzenne, z zachowaniem głównych 

cech ich struktury funkcjonalno-przestrzennej.  

Cele operacyjne w sferze systemu obszarów otwartych:  

1) Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy w postaci terenów otwartych  

(systemu przyrodniczo-krajobrazowego gminy) oraz lokalnym ekosystemów. 

2) Ochrona zagospodarowania siedlisk rolniczych oraz ich komunikacji z obszarem gminy.  

3) Ochrona i najbardziej efektywne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej.  

Cele operacyjne w sferze gospodarczej:   

1) Restrukturyzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej - zwiększanie efektywności rolnictwa poprzez 

zmiany organizacyjne jego funkcjonowania oraz wspieranie specjalizacji rolniczej.  

2) Rozwój funkcji pozarolniczych, uzupełniających strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy w obsza-

rach o predyspozycjach lokalizacyjnych.  

3) Rozwój funkcji wspomagających rolnictwo, związanych z promocją walorów krajobrazowych gminy.  
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Zasady zagospodarowania przestrzennego 

Główne cele polityki przestrzennej będą realizowane z zachowaniem ogólnych zasad zagospodaro-

wania przestrzennego określonych dla  obszaru całej gminy. Zasady zagospodarowania przestrzennego 

gminy Grabica, do uwzględniania na etapach planowania przestrzennego jak i monitoringu jego zmian to:  

1. Utrzymania właściwych proporcji międzysektorowych, zrównoważenia między potrzebami rozwojo-

wymi a potrzebą ochrony środowiska i jego zasobów. 

2. Trwałości realizacji celów polityki planistycznej. 

3. Tworzenia rezerw oraz bodźców do dalszego rozwoju, w wyniku poszanowania zasobów (kapitału 

naturalnego i kulturowego). 

4. Oszczędnego wykorzystywania przestrzeni niezurbanizowanej (obszary otwarte), stanowiącej trudno 

odnawialny zasób naturalny. 

5. Ograniczenia konfliktów przestrzennych, wynikających z niedopasowania sąsiadujących ze sobą funkcji 

i sposobów zagospodarowania. 

6. Wzmocnienia lub przywracania zdolności regeneracyjnych środowiska przyrodniczego, w szczególno-

ści poszczególnych ekosystemów, najmniej odpornych na antropopresję. 

7. Wykorzystywania naturalnych predyspozycji środowiska do określonych funkcji. 

8. Oszczędnego użytkowania przestrzeni krajobrazowej. 

9. Wpisywania dziedzictwa kulturowego w program rozwoju miejscowości i całej gminy. 

10. Efektywności ekonomicznej działań rozwojowych (wydatkowania środków finansowych gminy). 

11. Zabezpieczenia rezerw terenowych pod przyszły rozwój inwestycji, wpisanych w politykę rozwoju 

przestrzennego. 

Typy polityki przestrzennej - strefy zagospodarowania przestrzennego 

Polityka przestrzenna gminy rozróżniona została na V stref zagospodarowania przestrzennego od-

powiadającym zróżnicowaniu kierunków i zasad zagospodarowania (typy polityki przestrzennej)  w obsza-

rze gminy. Typy polityki przestrzennej o różnych strefach zagospodarowania, odzwierciedlających główne 

kierunki zagospodarowania poszczególnych jednostek planistycznych (obrębów). Przy czym wskazane 

typy stanowią uogólnienie kierunków działań w celu wskazania równic w zagospodarowaniu przestrzen-

nym poszczególnych części gminy. Funkcja rolnicza rozwijać się będzie nadal na całym obszarze gminy,  

w różnych proporcjach wewnętrznych (w zakresie kierunków zagospodarowania rolniczej przestrzeni pro-

dukcyjnej) oraz do innych funkcji rozwojowych - mieszkaniowej, przemysłowej, rekreacyjnej a także  

w zakresie różnic w odniesieniu do obszarów i obiektów wymagających ochrony, na podstawie przepisów 

odrębnych - działań sektorowych.  

 

 

 

 

 



PROG NOZ A OD DZ IAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO  
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRABICA 

 

strona 15      MONDRA design Łukasz Woźniak      

 

TYPY POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMINY GRABICA  

STREFA I 

ZACHODNIA CZĘŚĆ GMINY  

- ROLNICTWO / MIESZKALNICTWO / REKREACJA 

Dotyczy zachodniej części gminy, obrębów zlokalizowanych po zachodniej stronie Grabi (Grabki): 

Kociołki, Maleniec, Bleszyn, Niwy Jutroszewskie, Majdany, Kolonia Majdany, Gutów Mały, Gutów Duży, 

Rusociny, Dziewuliny, Boryszów, Krzepczów, Kobyłki.  

Cechą charakterystyczną w strefie warunkującą główne kierunki zagospodarowania przestrzennego 

jest tradycyjne rolnictwo oraz obszary rozwoju rekreacji, w oparciu o walory środowiskowe, w szczególno-

ści kompleksy leśne. Zagospodarowanie rekreacyjne dotyczy obszarów zlokalizowanych w dwóch obrę-

bach: Niwy Jutroszewskie (obszar częściowo zagospodarowany, którego strukturę określił nieobowiązują-

cy plan szczegółowy zagospodarowania) oraz Dziewuliny (obszar częściowo zagospodarowany). Strefa 

obejmuje tereny porośnięte kompleksami leśnymi stanowiącymi obszar źródliskowy rzeki Grabi wraz  

z kompleksem największych w gminie zbiorników wodnych - stawów gminnych w Dziwlach. W obszarze 

koncentrują się ponadto zabytkowe układy przestrzenne miejscowości - wsi drogowych, w tym widlic: 

Krzepczów Stary, Żeronie, Zaborów oraz Boryszów, które wykształciły się w obszarach wieloletnich tradycji 

rolniczych. W strefie przewiduje się również rozwój aktywności gospodarczej, wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 473, w oparciu o dotychczasowe tereny określone w polityce przestrzennej jak i planowane (w ramach 

koncentracji aktywności gospodarczej wskazywanej w dotychczasowej polityce przestrzennej). W strefie 

aktywności gospodarczej wskazane są do realizacji działalności nie ingerujące w główne kierunki zagospo-

darowania realizowane w strefie i nie wywołujące negatywnych oddziaływań na tereny sąsiednie (w ro-

zumieniu oddziaływania sąsiednich funkcji).  

Ponadto w strefie nadal będzie rozwijać się mieszkalnictwo w wykształconych strukturach prze-

strzennych wsi, o przeważającej w zagospodarowaniu zabudowie zagrodowej oraz towarzyszące usługi, 

drobny przemysł oraz rzemiosło a także produkcja w gospodarstwach rolnych.  

STREFA II  

CENTRALNA CZĘŚĆ GMINY  

- ROLNICTWO / MIESZKALNICTWO / USŁUGI 

Dotyczy centralnej części gminy, obrębów zlokalizowanych po zachodniej i wschodniej stronie od 

Grabi, w tym terenów wsi gminnej Grabicy: Lubonia Dziwle, Grabica, Lubanów, Wola Kamocka, Ostrów, 

Kamocinek, Zaborów, Cisowa, Kolonia Cisowa, Szydłów, Kolonia Szydłów, Żądło oraz Papieże.  

Cechą charakterystyczną w strefie warunkującą główne kierunki zagospodarowania przestrzennego 

jest tradycyjne rolnictwo oraz obszary rozwoju usług, w szczególności w miejscowości gminnej Grabicy,  

w której dążyć się będzie do kształtowania gminnego centrum usługowego oraz reprezentacyjnej prze-

strzeni publicznej. W przeciwieństwie do strefy I obszary w tej części gminy nie wykazują cech typowych 

dla rozwoju rekreacji indywidualnej, lesistość tej części gminy jest już znikoma - przeważa rolnicza prze-

strzeń produkcyjna.  
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Ponadto w strefie nadal będzie rozwijać się mieszkalnictwo w wykształconych strukturach prze-

strzennych wsi, o przeważającej w zagospodarowaniu zabudowie zagrodowej oraz towarzyszące usługi, 

drobny przemysł oraz rzemiosło a także produkcja w gospodarstwach rolnych.  

STREFA III 

PÓŁNOCNA I CENTRALNA WSCHODNIA CZĘŚĆ GMINY 

 - ROLNICTWO / HODOWLA / MIESZKALNICTWO 

Dotyczy dwóch obszarów w północnej części gminy, obręby: Lutosławice Rządowe i Lutosławice 

Szlacheckie oraz obszarów centralnej wschodniej części gminy, obręby: Kamocin i Żychlin.  

Cechą charakterystyczną w strefie warunkującą główne kierunki zagospodarowania przestrzennego 

jest intensyfikacja produkcji rolniczej oraz bardziej intensywny niż w pozostałej części gminy - rozwój kie-

runku rolnictwa związanego z hodowlą trzody chlewnej. Polityka przestrzenna będzie nadal wspierać ten 

kierunek rolnictwa, m.in. poprzez traktowanie tego typu zagospodarowania priorytetowo w odniesieniu 

do innych form zagospodarowania, w szczególności w obrębie wskazanej strefy.  

Ponadto w strefie nadal będzie rozwijać się mieszkalnictwo w wykształconych strukturach prze-

strzennych wsi, o przeważającej w zagospodarowaniu zabudowie zagrodowej oraz towarzyszące usługi, 

drobny przemysł oraz rzemiosło a także produkcja w gospodarstwach rolnych.  

STREFA IV 

POŁUDNIOWO - WSCHODNIA CZĘŚĆ GMINY  

- ROLNICTWO / PRODUKCJA SZKLARNIOWA / MIESZKALNICTWO  

Dotyczy obszarów położonych w południowo - wschodniej części gminy, obrębów: Majków Mały, 

Majków Średni, Majków Folwark, Kolonia Szydłów. Cechą charakterystyczną w strefie warunkującą głów-

ne kierunki zagospodarowania jest sposób zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej: uprawy 

ogrodnicze i sadownicze (szklarnie, tunele). Kierunek ten będzie podlegał rozwojowi i stanowi priorytet  

w zagospodarowaniu terenów strefy.  

Ponadto w strefie nadal będzie rozwijać się mieszkalnictwo w wykształconych strukturach prze-

strzennych wsi, o przeważającej w zagospodarowaniu zabudowie zagrodowej oraz towarzyszące usługi, 

drobny przemysł oraz rzemiosło a także produkcja w gospodarstwach rolnych.  

STREFA V 

WSCHODNI CZĘŚĆ GMINY 

 - ROLNICTWO / PRODUKCJA NIEROLNICZA / MIESZKALNICTWO / USŁUGI  

Dotyczy terenów wschodniej części gminy, obrębów:  Brzoza, Kafar, Wola Bykowska, Władysławów, 

Polesie i Twardosławice.  Cechą charakterystyczną w strefie warunkującą główne kierunki zagospodaro-

wania przestrzennego jest wpływ przebiegu autostrady A1 oraz bliskości miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

na sposób zagospodarowania terenów. W strefie wyodrębnia się tereny obiektów produkcyjnych, skła-

dów i magazynów (istniejący obszar funkcyjny w Woli Bykowskiej oraz obszar inwestycyjny w Twardosła-

wicach), rozwoju mieszkalnictwa, z dużym udziałem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rozwoju 

terenów usługowych koncentrujących się wzdłuż tras komunikacyjnych.  



PROG NOZ A OD DZ IAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO  
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRABICA 

 

strona 17      MONDRA design Łukasz Woźniak      

 

Ponadto w strefie nadal będzie rozwijać się mieszkalnictwo w wykształconych strukturach prze-

strzennych wsi, o przeważającej w zagospodarowaniu zabudowie zagrodowej oraz towarzyszące usługi, 

drobny przemysł oraz rzemiosło a także produkcja w gospodarstwach rolnych.  

 
Ryc. 1. Typy polityki przestrzennej - strefy zagospodarowania przestrzennego  

Źródło: projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

gminy Grabica (czerwiec 2018 r.) 

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ 

- ROZWÓJ OBSZARÓW POZAROLNICZEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Dotyczy wybranych obszarów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 473, wskazanych do rozwoju w kierun-

ku pozarolniczej działalności oraz obszar  istniejącej zabudowy składów, magazynów w Woli Bykowskiej, 

wskazany do utrzymania i rozwoju w ramach już wyznaczonych granic, zgodnie z częścią graficzną  

Studium. Strefa, w ramach której zostały wskazane obszary rozwoju funkcji pozarolniczych, wynika z celu 

operacyjnego w sferze gospodarczej: Rozwój funkcji pozarolniczych uzupełniających strukturę funkcjonal-

no-przestrzenną gminy, w obszarze o predyspozycjach lokalizacyjnych. Obszary zostały wskazane  

w oparciu o dotychczasową politykę przestrzenną i zaktualizowane o zdiagnozowane trendy inwestycyjne 

zachodzące w gminie, w celu określenia najbardziej efektywnej ich lokalizacji. Dotychczasowa polityka 

przestrzenna uwzględniała obszar aktywności gospodarczej w bezpośrednim sąsiedztwie wsi gminnej 

Grabicy, w obszarach, które ze względu na uwarunkowania społeczne i środowiskowe winny być chronio-

ne przed tego typu zagospodarowaniem. Aktualizacja polityki przestrzennej dostosowała zapotrzebowa-

nie inwestycyjne w zakresie realizacji funkcji pozarolniczych do uwarunkowań struktury funkcjonalno-

przestrzennej gminy.  
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Główne obszary zagospodarowania przestrzennego  

W celu realizacji efektywnej struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, w warunkach zrównowa-

żonego rozwoju, polityka przestrzenna gminy Grabica wyróżnia dwa główne obszary zagospodarowania 

przestrzennego, zróżnicowane co do kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego oraz celów  

i instrumentów polityki przestrzennej, dotyczące wszystkich stref zagospodarowania przestrzennego: 

 OBSZARY ZAINWESTOWANIA (ZABUDOWY WG DOMINUJACEJ FUNKCJI ZAGOSPODAROWANIA),  

podlegające przekształceniom przestrzennym: realizacja nowych inwestycji, w zakresie zabudowy jak 

zieleni urządzonej i infrastruktury technicznej; 

 OBSZARY OTWARTE, pozostające niezabudowane (z zakazem zabudowy innej niż zabudowa siedli-

skowa, gospodarcza służąca produkcji rolniczej). 

Obszary zainwestowania (zabudowy wg dominującej funkcji zagospodarowania) stanowią 

wszystkie obszary wskazane w Studium do realizacji zabudowy oraz zieleni urządzonej, a więc obszary  

w granicach rozwoju poszczególnych jednostek osadniczych gminy. Większe tereny zieleni urządzonej 

(parki podworskie), usług (w szczególności publicznych) oraz sportu i rekreacji zostały wskazane jako 

osobne tereny, jednak lokalizacja mniejszych terenów możliwa jest również w granicach terenów zainwe-

stowania (zabudowy), gdyż stanowią one element zagospodarowania terenów osadniczych. Obszary za-

budowy będą realizowane w oparciu o istniejący system komunikacji oraz w oparciu o istniejącą i projek-

towaną infrastrukturę techniczną. W ich granicach realizowana będzie większość inwestycji celu publicz-

nego o znaczeniu lokalnym.  

Obszary otwarte, stanowiące obszary rolniczej i leśnej przestrzeń produkcyjnej, w tym tereny rolne, 

tereny łąk (stanowiące jednocześnie obszary systemu przyrodniczego gminy, powiązanego z przepływem 

rzeki Grabi - Grabki jak i mniejszych cieków, obecnie wprowadzonych w system melioracji) oraz tereny 

lasów i zadrzewień. W obszarach otwartych zlokalizowana jest również zabudowa - rozproszone siedliska 

rolnicze oraz zabudowa gospodarcza i inwentarska. Jedyny większy kompleks zabudowy inwentarskiej, 

związany z produkcją drobiu, został w Studium wydzielony, jako tereny obiektów produkcji rolniczej, ze 

względu na terenochłonność zainwestowania.  

Część z terenów otwartych gminy pełni funkcję korytarzy (ciągów) ekologicznych, ukształtowanych 

wzdłuż cieków powierzchniowych. Tereny te stanowią obszary ograniczonego zagospodarowania, w tym 

wyłączone spod zabudowy lub jej znaczącego ograniczenia - tereny dolin denudacyjnych cieków. W części 

dolin znajduje się już zabudowa, w ramach polityki przestrzennej podlega ona zachowaniu jednak działa-

nia planistyczne w gminie będą dążyć do jej ograniczenia, zakazu realizacji nowej zabudowy, jeśli koniecz-

ność jej utrzymania nie będzie wynikać z warunków środowiskowych lub ekonomicznych.  

3.2.2. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW  

Zgodnie z celami polityki przestrzennej gminy Grabica wyznaczono następujące obszary, zróżnico-

wanych co do kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego oraz celów i instrumentów polityki 

przestrzennej, stanowiące wytyczne do określenia przeznaczenia terenów w miejscowych planach zago-

spodarowania przestrzennego:  

I. OBSZARY ZAINWESTOWANIA (KONCENTRACJI I ROZWOJU ZABUDOWY)  
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 [ I ]  OBSZARY ZABUDOWY WEDŁUG DOMINUJĄCEJ FUNKCJI ZAGOSPODAROWANIA   

 TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ I MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ  

 TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ  

 TERENY KONCENTRACJI ZABUDOWY USŁUGOWEJ 

 TERENY OBIEKTÓW USŁUG SPORTU I REKREACJI  

 TERENY KONCENTRACJI ZABUDOWY LETNISKOWEJ (REKREACJI INDYWIDUALNEJ) 

 [ III ]   OBSZARY OCHRONY I REWALORYZACJI ZIELENI URZĄDZONEJ  

 TERENY PARKÓW (PODWORSKICH)  

 TERENY CMENTARZY  

[ IV ]  OBSZARY ROZWOJU AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ  

 TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW, MAGAZYNÓW I USŁUG  

 GRANICA OBSZARÓW INWESTYCYJNYCH - TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ, SKŁADÓW,  

MAGAZYNÓW I USŁUG 

 TERENY OBIEKTÓW PRODUKCJI ROLNICZEJ  

W obszarach zainwestowania (koncentracji zabudowy) zostały informacyjnie wskazane obiekty 

szczególne - orientacyjne w terenie, wskazujące na lokalizację głównie obiektów użyteczności publicznej 

w danej miejscowości. Wskazano: Urząd Gminy w Grabicy, kościoły w: Krzepczowie Starym, Żeroniach, 

Woli Kamockiej, Szydłowie oraz kaplicę w Grabicy,  Placówki oświatowe w: Brzozie, Szydłowie, Szydłowie-

Kolonii oraz Boryszowie oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Wskazano również istniejące stacje benzynowe, 

jako szczególne obiekty, wpływające na sposób zagospodarowania terenów sąsiednich jak i tereny trudne 

do zmiany obecnej funkcji zagospodarowania (ujawnienie zagospodarowania).  

II. OBSZARY OTWARTE - ROLNE I LEŚNE  

[ I ]  OBSZARY ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ  

 TERENY ROLNICZE - GRUNTY CHRONIONYCH KLAS BONITACYJNYCH (II - III) 

 TERENY ROLNICZE - GRUNTY POZOSTAŁYCH KLAS BONITACYJNYCH 

 TERENY UŻYTKÓW ZIELONYCH  

 OBSZARY MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH 

 OBSZARY GLEB POCHODZENIA ORGANICZNEGO  

 [ II ]  OBSZARY LESNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ  

 TERENY LASÓW PAŃSTWOWYCH 

 TERENY LASÓW PRYWATNYCH 

 TERENY ZADRZEWIEŃ I ZAKRZEWIEŃ  

[ III ]  OBSZARY WÓD POWIERZCHNIOWYCH  

 CIEKI, W TYM WPROWADZONE W SYSTEM MELIORACJI WRAZ Z NAZWĄ 

 POZOSTAŁE ROWY MELIORACYJNE  

 WODY POWIERZCHNIOWE (STAWY, ZBIORNIKI WODNE) 

 TERENY PODMOKŁE 

[ IV ]  OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZEJ  
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 TERENY GÓRNICZE 

 OBSZARY GÓRNICZE 

 TERENY KOPALNI WYMAGAJĄCE REKULTYWACJI  

III. OBSZARY SPECJALNE - OGRANICZENIA W ZAGOSPODAROWANIU: 

 STREFA SANITARNA OD CMENTARZA (50 M, 150 M)  

 OBSZAR ZAKAZU ZABUDOWY W STREFIE OD TURBIN WITAROWYCH, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY  

Z DNIA 20 MAJA 2016 R. O INWESTYCJACH W ZAKRESIE ELEKTROWNI WITAROWYCH 

3.2.3. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY, 

KRAJOBRAZU, W TYM KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

Zasady ochrony i zagospodarowania: 

1. Czytelne granice obszarów objętych i wymagających objęcia ochroną oraz wskazanie kierunków ich 

zagospodarowania z uwzględnieniem celów ich ochrony  

2. Kształtowanie czytelnej struktury przyrodniczej obszaru gminy, jej ochrona i rewaloryzacja  

3. Uwzględnianie wspływu planowanych inwestycji na stan wód powierzchniowych i podziemnych  

4. Uwzględnianie skutków krajobrazowych w rozwoju gospodarczym  

5. Wprowadzanie działań naprawczych terenów przekształconych i działań ochronnych względem tere-

nów zagrożonych negatywnym przekształceniom środowiska  

3.2.4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW  

ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Zasady ochrony i zagospodarowania: 

1. Ochrona obiektów i obszarów architektury, budownictwa i urbanistyki.  

2. Ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez określenie odpowiedniego sposobu i zasad  

zagospodarowania na obszarach jego koncentracji.  

3. Uwzględnienie w rozwoju społeczno-gospodarczym zasobu dziedzictwa kulturowego. 

4. Monitoring stanu dziedzictwa kulturowego  oraz aktualizowanie programu opieki nad zabytkami. 

3.2.5. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ  

Kierunki zagospodarowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej  

1. Ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

2. Wielofunkcyjny rozwój rolnictwa i gospodarstw rolnych oraz specjalizacja w rolnictwie. 

3. Zapewnienie dogodnej organizacji transportu i eksportu produktów rolnych. 

4. Zachowanie lasów, jako fragmentów rodzimej przyrody i racjonalna gospodarka leśna. 

5. Powiększenie zasobów leśnych w wyniku zalesień obszarów o predyspozycjach środowiskowych. 

3.2.6. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Ustala się następujące kierunki rozwoju w zakresie systemów komunikacji: 

1. Utrzymanie istniejącej hierarchii dróg publicznych i stopniowe doposażanie ich zagospodarowania  

(w stopniu odpowiednim do klasy i przeznaczenia drogi). 
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2. Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zabudowy oraz ochrona systemu dróg rolnych. 

3. Obniżenie uciążliwości dróg dla terenów zabudowy, zarówno zurbanizowanych jak i obszarów otwar-

tych (rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej). 

4. Udostępnienie rekreacyjne i turystyczne obszaru gminy poprzez rozbudowę systemu komunikacji  

turystyczno-rekreacyjnej, powiązanej z systemem regionalnym. 

5. Utrzymanie i modernizacja komunikacji publicznej jako spójnego systemu gminnego. 

Ustala się następujące kierunki rozwoju w zakresie systemów infrastruktury technicznej:  

1. Ochrona systemu wodociągowego oraz poprawa jakości przesyłu poprzez modernizację systemu  

i jego ewentualną przebudowę, poprawa jego niezawodności oraz efektywności ekonomicznej. 

2. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na zasadzie etapowania inwestycji. 

3. Rozbudowa systemu infrastruktury obsługowej - gospodarki odpadami, poprzez modernizację punk-

tów zbiorki odpadów komunalnych oraz rozbudowę systemu oświetlenia ulicznego.  

4. Gazyfikacja obszaru gminy poprzez rozbudowę sieci gazowej dla wybranych obszarów. 

5. Zabezpieczenie terenów pod przesył dalekosiężny ropy naftowej. 

6. Zapewnienie ciągłości bezkonfliktowego zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną. 

7. Kształtowanie zagospodarowania energetycznie zrównoważonego.  

3.3. POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI 

Analizowany dokument stanowi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego gminy, określające kierunki zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnych. Stanowi  

dokument powiązany z dokumentami planistycznymi wyższych szczebli samorządu terytorialnego.  

Wytyczne do planowania miejscowego, wymagające uwzględnienia w dokumencie Studium gminy sta-

nowi: 

 na poziomie krajowym – Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (KPZK 2030),  

 na poziomie regionalnym (województwa) – Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

łódzkiego 

 na poziomie lokalnym: 

 opracowanie ekofizjograficzne podstawowe, 

 obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

 obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

 wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i inne decyzje określające warunki korzy-

stania ze środowiska.  

Powiązania analizowanego dokumentu dotyczą również ustaleń dotychczasowej polityki prze-

strzennej (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) i planistycznej 

gminy (obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).  

3.3.1. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju - KPZK 2030 

Celem strategicznym KPZK 2030 jest: efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżni-

cowanych potencjałów rozwojowych dla osiągnięcia ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, 
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zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, 

gospodarczym i terytorialnym w długim okresie. 

Cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju: 

1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej po-

przez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego 

sprzyjającej spójności. 

2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie 

integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielo-

funkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystywanie potencjału wewnętrznego wszystkich  

terytoriów. 

3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infra-

struktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości śro-

dowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 

5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa 

energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne pań-

stwa. 

6. Przywrócenie i utrwalenia ładu przestrzennego. 

3.3.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego  

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego został przyjęty uchwałą  

nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. zmieniony uchwałą  

nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. 

I. Strategiczne cele polityki przestrzennej 

Cel nadrzędny polityki zagospodarowania przestrzennego: 

Kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, warunkującej dynamizację rozwoju 

zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju poprzez: 

 wykorzystanie cech położenia w centrum Polski, 

 wykorzystanie endogenicznego potencjału rozwoju, 

 trwałe zachowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

 dążenie do budowy wewnętrznej spójności regionu. 

Przyjęta w planie wizja rozwoju województwa opiera się na czterech głównych filarach: 

1. Rozwoju kluczowych inwestycji z zakresu infrastruktury transportowej i technicznej. 

2. Rozwoju gospodarki innowacyjnej, wykorzystującej endogeniczny potencjał rozwojowy  

i tworzącej nowoczesne formy organizacyjne w postaci struktur sieciowych. 

3. Systemie osadniczym, którego rdzeń w postaci metropolii łódzkiej i Aglomeracji Łódzkiej będzie 

wspomagany przez regionalne i ponadlokalne bieguny wzrostu. 

4. Kształtowaniu spójnego systemu ekologicznego oraz kulturowo-turystycznego. 
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II. Kierunki kształtowania regionalnego systemu osadnictwa 

Przyjęto polaryzacyjno-dyfuzyjny model rozwoju województwa. W pierwszej fazie zakłada się, że 

obecnie następująca polaryzacja rozwoju powiększy się, a najbardziej dynamiczny rozwój i koncentracja 

czynników rozwojowych nastąpią w Łodzi oraz w obszarze powiązań funkcjonalnych Aglomeracji Łódzkiej. 

W fazie drugiej, w perspektywie długookresowej, zakłada się, że wzrost społeczno-gospodarczy centralnej 

części regionu, poprzez dyfuzję, zdynamizuje rozwój pozostałego obszaru województwa. Nastąpi znaczne 

zwiększenie potencjału dużych ośrodków miejskich, które odgrywać będą rolę regionalnych biegunów 

wzrostu oraz zapobiegać marginalizacji i peryferyzacji obszarów poza Aglomeracją Łódzką.  

Tab. 1. Grabica w hierarchii sieci osadniczej województwa  

Ośrodek krajowy  

Łódź – ośrodek metropolitalny, miasto o potencjalnym 

znaczeniu europejskim  

– przekształcona Aglomeracja Łódzka 

Aglomeracja Łódzka 
obszar kształtowania powiązań funkcjonalnych  

w tym ośrodki miejskie: 

Ponadregionalny biegun wzrostu duży ośrodek miejski - Piotrków Trybunalski  

Regionalne bieguny wzrostu 
duże i średnie ośrodki miejskie: Skierniewice, Sieradz, Kut-

no, Radomsko, Wieluń 

Ponadlokalne bieguny wzrostu 
Łowicz, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Beł-

chatów 

Ośrodki ponadlokalne pozostałe miasta powiatowe 

Ośrodki lokalne pozostałe ośrodki miejskie 

Ośrodki gminne gminy - m.in. Grabica 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego. 

Zasady gospodarowania przestrzenią:  

Dla obszarów wiejskich jako priorytetowy kierunek działań, przyjmuje się kierunek wielofunkcyjny 

oparty, poza działalnością rolniczą, miedzy innymi na usługach turystycznych, w tym agroturystycznych i 

wypoczynkowych, wstępnym przetwórstwie rolno-spożywczym, rzemiośle i rękodzielnictwie. W ramach 

modernizacji gospodarstw zakłada się przemiany struktury agrarnej w kierunku wzrostu średniej po-

wierzchni gospodarstwa rolnego, spadku ogólnej ich liczby oraz ich polaryzację.  

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich zgodnie z PZPWŁ polegać powinien na: 

 racjonalnym użytkowaniu gruntów rolnych, poprzez wyłączenie z produkcji części gruntów najsłab-

szych, racjonalne stosowanie nawożenia, właściwy dobór upraw, wykorzystanie potencjału produk-

cyjnego trwałych użytków zielonych dla produkcji zwierzęcej, eliminowanie lub ograniczenie zagro-

żeń dla środowiska przyrodniczego  

w trosce o zachowanie bioróżnorodności, 

 rozwoju rolnictwa ekologicznego nastawionego na produkcję zdrowej żywności, 

 specjalizacji produkcji rolniczej, 

 zwiększeniu konkurencyjności rolnictwa poprzez podnoszenie standardów jakościowych gospo-

darstw oraz działań wspierających (doradztwo rolnicze, tworzenie nowoczesnych form organizacji 
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producentów oraz rozwijaniu współpracy między nimi a odbiorcami, rozwój sektora B+R), jak rów-

nież rozwijaniu niszowego segmentu rynku produkcji żywności wysokiej jakości (produktów trady-

cyjnych), 

 wspieraniu działań ukierunkowanych na wytwarzanie materiałów energetycznych  

z biomasy (zagospodarowanie słomy, odpadów produkcji rolniczej i leśnej oraz upraw energetycz-

nych) oraz stworzeniu warunków dla rozwoju biogazowi rolniczych (rolnictwo energetyczne), 

 rozwoju funkcji pozarolniczych, opartych głównie na agroturystyce, usługach związanych  

z turystyką i wypoczynkiem, handlem, mieszkalnictwem, wstępnym przetwórstwem rolno-

spożywczym, rzemiosłem i rękodzielnictwem, będących wyrazem przedsiębiorczości środowisk 

wiejskich. 

Wnioski wynikające z analizy Wizji rozwoju województwa wg Planu zagospodarowania przestrzen-

nego województwa łódzkiego dla gminy Grabica: 

1. Struktura sieci osadniczej: Sąsiedztwo z tzw. „ponadregionalnym biegunem wzrostu - ponadregio-

nalnym ośrodkiem równoważenia rozwoju w skali kraju” - miastem Piotrków Trybunalski.  

2. Sfera gospodarcza:  

 Wschodnia część gminy jest położone a zasięgu „strategicznego rejonu przedsiębiorczości  

w oparciu o główne węzły transportowe poza potencjalnym Obszarem Metropolitarnym”. 

 Północna część gminy sąsiaduje z terenami zakwalifikowanymi do „ponadregionalnej strefy kon-

centracji aktywności gospodarczej”.  

Środowisko przyrodnicze: gmina jest położona poza systemem obszarów chronionych 

3.3.3. Dotychczasowa polityka przestrzenna i planistyczna gminy  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Obowiązujące w gminie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Grabica zostało przyjęte uchwałą nr XIV/108/2000 Rady Gminy Grabica z dnia 24 lipca 2000 r., wraz 

z częściowymi zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr VIII/55/2003 Rady Gminy Grabica z dnia 30 paź-

dziernika 2003 r. oraz Uchwałą nr VI/39/2015 Rady Gminy Grabica z dnia 13 kwietnia 2015 r. Wprowa-

dzone zmiany dotyczyły wyłącznie fragmentarycznych ustaleń polityki przestrzennej: pierwsza fragmenta-

ryczna zmiana Studium dotyczyła wprowadzenia terenów o funkcji produkcyjnej we wsi Wola Bykowska 

natomiast druga fragmentaryczna zmiana Studium dotyczyła wprowadzenia udokumentowanych lokali-

zacji złóż kopalin. Druga zmiana ujednoliciła tekst Studium dostosowując go do obowiązujących przepi-

sów, natomiast część graficzna nie uległa ujednoliceniu.  

Studium sporządzone zostało na postawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu prze-

strzennym, której zapisy zostały uchylone obecnie obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-

ny Grabica zostało opracowane w oparciu o przepisy nie obowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

o zagospodarowaniu przestrzennym. Wskazuje to na jednoznaczną nieaktualność opracowania w zakresie 
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merytorycznym. Obecnie obligatoryjny zakres Studium określa art. 10 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.).  

Ponadto, ze względu na znaczący okres, który minął od dnia sporządzenia Studium – zagospodarowanie 

przestrzenne gminy jak i jej otoczenia uległo przekształceniom, co wymaga ponownej analizy uwarunko-

wań i określenia nowej polityki przestrzennej – odzwierciedlającej kierunki rozwoju gminy Grabica.    

Powyższe względy spowodowały, że Rada Gminy Grabica podjęła uchwałę nr XIV/107/2016 z dnia  

5 kwietnia 2016 r. w sprawie sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Grabica. 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Ustalono, że na terenie gminy Grabica obowiązuje jeden miejscowy plany zagospodarowania prze-

strzennego uchwalony w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.  

Plan obejmuje obszar ok. 124 ha, co stanowi niespełna 1% powierzchni gminy. Pokrycie planistyczne gmi-

ny Grabica jest znikome. 

Tab. 2. Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Lp. Nazwa 

P
ow

ie
rz

ch
ni

a 
(h

a)
 

Uchwalony przez  

Radę Gminy Grabica 

Opublikowany  

w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa 

Łódzkiego 

nr uchwały 

data uchwały 

poz.  

data publikacji 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 

Zmiana fragmentu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego gminy Grabica 

na obszarze wsi Wola Bykowska 

ok. 124 
VIII/56/2003  

30 października 2003 r. 

Poz.2774 

8 grudnia 2003 r. 

Źródło: projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabica (czerwiec 

2018 r.) / opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Grabica. 

Zgodnie Analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Grabica4, przyjętą uchwałą  

nr XXIX/210/2018 Rady Gminy Grabica z dnia 19 lutego 2018 r.; podsumowując analizę obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uznano jego częściową nieaktualność. Wymaga-

nia ustawowe w szczególności dotyczące zgodności z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 

ustawy, oraz wpływu na finanse publiczne, w tym budżet gminy, nie stanowiły na dzień uchwalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Grabica przepisu ustawowego. W przypadku 

zmiany planu należy dostosować jego zapisy do obowiązujących przepisów prawa. Szereg obligatoryjnych 

ustaleń planu miejscowego wskazuje na konieczność jego aktualizacji i uzupełnienia.  

                                                                 
 
 

4 Analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Grabica. Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z wieloletnim planem sporzą-
dzania planów miejscowych.  
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Rada Gminy Grabica uchwałą Nr XXII/165/2017 z dnia 29 marca 2017 r., przystąpiła do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wola Bykowska, który ma  

zastąpić obecnie obowiązujący plan i dostosowania jego ustaleń do zmian uwarunkowań przestrzennych.  

Analiza, przeprowadzona w toku prac nad projektem planu miejscowego, wykazała jego niezgod-

ność z obowiązującą polityką przestrzenną gminy, w zakresie zasad zagospodarowania. W obecnie obo-

wiązującym Studium został wprowadzony zapis mówiący o zakazie „realizacji przedsięwzięć mogących 

potencjalnie i znacząco oddziaływać na środowisko”, nie precyzując terenów ani inwestycji, których zakaz 

nie dotyczy, w tym w szczególności: inwestycji celu publicznego m.in. w zakresie rozwoju infrastruktury 

technicznej oraz terenów produkcyjnych, w tym terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów  

w Woli Bykowskiej.  

Analizowany dokument Studium uszczegółowił oraz zgrał ze sobą ustalenia dotyczące kierunków 

zamian w zagospodarowaniu terenów z ustaleniami dotyczącymi obszarów i zasad ochrony środowiska  

i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym, krajobrazu kulturowego.    

3.3.4. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe - wytyczne 

Gmina Grabica posiada Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe, sporządzone w 2017 r. Głów-

ne wytyczne opracowania przedstawiono poniżej.  

Przydatność poszczególnych terenów dla rozwoju funkcji użytkowych 

Uwarunkowania przyrodnicze obszaru stwarzają zarówno możliwości rozwoju jak i ograniczenia dla 

rozwoju funkcji użytkowych (mieszkaniowej, przemysłowej, wypoczynkowo-rekreacyjnej, rolniczej, leśnej, 

komunikacyjnej). Poniżej przedstawiono charakterystykę przydatności poszczególnych terenów dla wy-

mienionych funkcji, ze względu na warunki naturalne. Wskazanie terenów o korzystnych warunkach eko-

fizjograficznych dla rozwoju funkcji użytkowych nie oznacza, że należy całą ich powierzchnię zagospoda-

rować we wskazany sposób. Jest to punkt wyjścia do wyznaczenia obszarów do zabudowy, jednakże zbyt 

intensywne zainwestowanie może stanowić nadmierne obciążenie dla środowiska i zaburzyć naturalne 

procesy przyrodnicze zachodzące na danym obszarze. 

Funkcja mieszkaniowa 

  O przydatności terenów dla rozwoju funkcji mieszkaniowej decyduje zespół czynników przyrodni-

czych, miedzy innymi ukształtowanie terenu, głębokość zalegania wód gruntowych, nośność gruntu, topo-

klimat. Warunki ekofizjograficzne obszaru, w tym warunki podłoża budowalnego, są na większości obszaru 

korzystne dla rozwoju funkcji mieszkaniowej. Należy jednak wykluczyć z zabudowy obszar doliny rzeki 

Grabia i pozostałych cieków, ze względu płytkie zaleganie wód podziemnych i w konsekwencji niekorzyst-

ne warunki gruntowe dla budownictwa, oraz niekorzystne warunki mikroklimatu charakteryzujące się 

zastoiskami mas zimnego i wilgotnego powietrza i częstym występowaniem mgieł i przymrozków. Ponad-

to doliny rzeczne są podstawowymi elementami ekologicznego systemu przestrzennego gminy i z uwagi 

na pełnione funkcje przyrodnicze powinny być chronione przed zainwestowaniem. Należy również ograni-

czać rozwój funkcji mieszkaniowej na terenach o dobrych warunkach glebowych (grunty rolne klas II-IV) z 

uwagi na ich potencjał do rozwoju rolnictwa. 

  Funkcja mieszkaniowa powinna być realizowana poprzez kontynuację istniejącej zabudowy w jej 
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sąsiedztwie, z zachowaniem dotychczasowego układu jednostki osadniczej oraz planowych luk w zabu-

dowie, umożliwiających utrzymanie ciągłości systemu ekologicznego. Należy ograniczać rozpraszanie za-

budowy na tereny otwarte. Funkcji mieszkaniowej może towarzyszyć funkcja usługowa, w zakresie nie 

oddziałującym znacząco na środowisko w rozumieniu przepisów ochrony środowiska. Do prawidłowego 

spełniania funkcji konieczna jest zbiorcza sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sieć gazowa, infrastruktura 

drogowa, oraz zorganizowany odbiór wytwarzanych i segregowanych odpadów komunalnych. 

Funkcja przemysłowa i usługowa 

Uwarunkowania ekofizjograficzne są korzystne do lokalizowania funkcji przemysłowej  

i usługowej; ograniczenia środowiskowe są identyczne jak w przypadku zabudowy mieszkaniowej. Należy 

zaznaczyć, iż rozwój ww. funkcji jest często następstwem rozwoju funkcji komunikacyjnej. Aby ingerencja 

w środowisko była jak najmniejsza, preferowane jest stworzenie warunków do rozwoju nowoczesnych 

technologii, nieuciążliwych dla środowiska, przede wszystkim w sąsiedztwie dróg o znaczeniu ponadlokal-

nym. 

Ze względu na dużą podatność środowiska, zwłaszcza powietrza, wód i gleb, na degradację, oraz 

użytkowanie rolnicze obszaru, działalność gospodarcza powinna rozwijać się w zakresie nie oddziałującym 

znacząco na środowisko. Do prawidłowego spełniania funkcji konieczna jest zbiorcza lub zakładowa sieć 

wodociągowa, kanalizacyjna, sieć gazowa, infrastruktura drogowa, oraz zorganizowany odbiór wytwarza-

nych odpadów komunalnych i przemysłowych. Wokół terenów przeznaczonych pod rozwój funkcji prze-

mysłowych i usługowych konieczne jest urządzanie zieleni izolacyjnej (ochronno-kompozycyjnej). 

Funkcja wypoczynkowo-rekreacyjna 

 Na obszarze opracowania brak jest znacznych walorów przyrodniczych dla rozwoju funkcji wypo-

czynkowo rekreacyjnej, z uwagi na małą lesistość obszaru i brak zbiorników wodnych  

dla celów rekreacyjnych. Ponadto dominujące użytkowanie rolnicze terenu gminy wiąże się z uciążliwo-

ściami wynikającymi z zabiegów agrotechnicznych, ruchu maszyn i sprzętu rolniczego, emisji z budynków 

inwentarskich itp., co w wyraźny sposób koliduje z zabudową nastawioną na pełnienie funkcji rekreacyj-

nej, wypoczynkowej. Terenami posiadającymi potencjał do rozwoju funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej 

są obszary istniejących obiektów architektury dworskiej i folwarcznej wraz z przyległymi terenami zieleni 

urządzonej, a także tereny położone w północno-zachodniej części gminy, w sąsiedztwie istniejących 

kompleksów leśnych. Należy jednak pamiętać, że nadrzędną funkcją lasów jest funkcja przyrodnicza, dla-

tego przy planowaniu zagospodarowaniu tych terenów należy dążyć do minimalizacji negatywnego wpły-

wu inwestycji na środowisko.  

Funkcja rolnicza 

Na obszarze opracowania funkcja rolnicza jest funkcją dominującą. Ekofizjograficzne uwarunko-

wania są bardzo korzystne dla rozwoju rolnictwa - rzeźba terenu jest mało urozmaicona, warunki glebowe 

i klimatyczne są bardzo dobre. Najważniejszym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi funkcji rolniczej jest 

wysoki udział gleb dobrych i średnich (klasy bonitacyjne II – IV). Z funkcji rolniczej należy wyłączyć użytki 

rolne o znaczeniu marginalnym dla rolnictwa - gleby V i VI klasy bonitacyjnej, z poziomem wód grunto-

wych wychodzącym na powierzchnię terenu, oraz zdegradowane.  

Funkcja leśna 
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Tam gdzie predysponuje się dany teren do rozwoju funkcji, które mogą negatywnie wpływać na 

stan i jakość środowiska, należy także równoważyć i rekompensować potencjalne obciążenia nowymi te-

renami zieleni. Wskazane do zalesienia są obszary położone w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących te-

renów leśnych, o niekorzystnych warunkach glebowych dla rolnictwa. Lasy powinny na tych terenach peł-

nić także funkcję wodochronną, zwiększają retencję wód. 

Funkcja komunikacyjna 

Rozwój funkcji komunikacyjnej z jednej strony decyduje o dostępności terenu i poziomie życia 

mieszkańców, z drugiej strony mocno ingeruje w strukturę systemu przyrodniczego. System dróg, przeci-

nając kompleksy leśne i doliny rzek ogranicza funkcjonowanie miejsc rozrodu i regularnego przebywania 

zwierząt oraz przemieszczanie się korytarzami ekologicznymi. W przypadku modernizacji dróg istniejących 

oraz budowy nowych połączń komunikacyjnych przecinających ciągi siedlisk przyrodniczych, konieczne 

jest projektowanie przepustów na trasach migracyjnych zwierząt. Do ochrony środowiska przed zanie-

czyszczeniami konieczny jest sprawny system kanalizacji deszczowej w obrębie zwartych struktur osadni-

czych, zbierający wody opadowe z koron dróg, placów i parkingów, a także rowy odwadniające poza ob-

szarami zabudowanymi, dostosowane technologicznie do warunków gruntowo-wodnych i urządzenia 

oczyszczające na odprowadzeniu do odbiornika (ziemia, rów melioracyjny, rzeka).  

Poza elementami systemu przyrodniczego obszaru (korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym 

doliny Grabia), nie występują większe ograniczenia ekofizjograficzne dla rozwoju sieci połączeń komunika-

cyjnych na terenie opracowania. Głównymi celami rozwoju układu i obsługi komunikacyjnej powinny być: 

 zapewnienie dostępności komunikacyjnej, 

 przeciwdziałanie skutkom uciążliwości komunikacyjnej na środowisko i warunki życia mieszkańców, 

 zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i sprawności układu komunikacyjnego,  

 zapewnienie wystarczającej przepustowości układu na kierunkach najbardziej obciążonym ruchem, 

 rozwój i podnoszenie standardów podróżowania komunikacją zbiorową, 

 rozwój zaplecza technicznego motoryzacji, w tym obsługi parkingowej, szczególnie na nowych tere-
nach koncentracji usług. 

Na terenie opracowania należy kompleksowo rozplanować układ drogowy, tak aby dostosować go 

do planowanych potrzeb zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na obciążenia, jakie towarzyszą 

terenom komunikacyjnym, istotne jest wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń (ekrany, przegrody 

akustyczne, zadrzewienia i zakrzewienia, dźwiękochłonne elewacje i szyby w budownictwie). 

Obszary istotne dla prawidłowego funkcjonowania środowiska oraz ograniczenia wynikające z koniecz-

ności ochrony zasobów środowiska lub występowania uciążliwości i zagrożeń środowiska 

Potrzebom zapewnienia prawidłowego funkcjonowania środowiska i zachowania różnorodności 

biologicznej powinno być podporządkowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu, ze szczególnym 

uwzględnieniem systemu przyrodniczego obszaru opracowania i kierunków powiązań przyrodniczych z 

terenami otaczającymi. Ograniczenia wynikające z konieczności ochrony zasobów środowiska wynikające 

z przepisów szczególnych dotyczą następujących elementów występujących na obszarze opracowania: 

Grunty rolne i leśne - na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ochrona gruntów rolnych polega na: 

 ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne, 
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 zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolni-

czej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi, 

 rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze, 

 zachowaniu torfowisk i oczek wodnych, jako naturalnych zbiorników wodnych, 

 ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi. 

Ochrona gruntów leśnych, zgodnie z art. 3 ust. 2, polega na:  

 ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze, 

 zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i 

produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej i ruchów masowych ziemi, 

 przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych wskutek dzia-

łalności nieleśnej, 

 poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich produkcyjności, 

 ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi. 

Zasoby wodne – zgodnie z art. 24 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r., utrzymywanie śródlądo-

wych wód powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrznych i brzegu morskiego nie może  

naruszać istniejącego dobrego stanu ekologicznego tych wód oraz warunków wynikających z ochrony 

wód. Zgodnie z 25 art. zabrania się niszczenia lub uszkadzania brzegów śródlądowych wód powierzchnio-

wych, tworzących brzeg wody budowli lub murów niebędących urządzeniami wodnymi oraz gruntów pod 

śródlądowymi wodami powierzchniowymi. W art. 26 zapisane są obowiązki właściciela śródlądowych wód 

powierzchniowych: 

 zapewnienie utrzymywania w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych  

oraz kanałów, będących w jego władaniu, 

 dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód, 

 regulowanie stanu wód lub przepływów w ciekach naturalnych oraz kanałach stosownie  

do możliwości wynikających ze znajdujących się na nich urządzeń wodnych oraz warunków hydro-

logicznych, 

 zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych oraz lodów, 

 współudział w odbudowywaniu ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację 

zasobów wodnych, 

 umożliwienie wykonywania obserwacji i pomiarów hydrologiczno-meteorologicznych oraz  

hydrogeologicznych.  

Zgodnie z art. 27 zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych  

wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania 

przechodzenia przez ten obszar. Wody, jako integralna część środowiska oraz siedliska dla zwierząt i roślin, 

podlegają ochronie, niezależnie od tego, czyją stanowią własność. Zgodnie z art. 38 ust. 2 celem ochrony 

wód jest osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych 
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części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4 ustawy, a także 

poprawa jakości wód oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych.  

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabica za-

chowuje zgodność z wytycznymi ekofizjograficznymi, zarówno w zakresie przydatność poszczególnych 

terenów dla rozwoju funkcji użytkowych, obszarów istotnych dla prawidłowego funkcjonowania środowi-

ska oraz ograniczeń wynikające z konieczności ochrony zasobów środowiska lub występowania uciążliwo-

ści i zagrożeń środowiska.   

3.3.5. Wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i inne decyzje określające warunki  

korzystania ze środowiska, istotne z punktu widzenia analizowanego dokumentu 

W obszarze gminy Grabica są zlokalizowane turbiny wiatrowe w Lutosławicach Szlacheckich. Ze 

względu na ich wysokość obiektów i ich moc docelową, związane z nią potencjalne oddziaływanie realiza-

cji na środowisko, inwestycja nie wymagała procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowa-

niach. Wskazana inwestycja została zrealizowana w oparciu o decyzję nr 368/2008 Starosty Powiatu Piotr-

kowskiego z dnia 19 maja 2008 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę 

dla inwestycji polegającej na: budowie czterech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 100 kW (po 250 

kW każda) obiekt kategorii VIII, na działce nr ewid. 77 i 78/1  

w Lutosławicach Szlacheckich, gm. Grabica.  

Strefa ochronna istniejących elektrowni wiatrowych  

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabica wskazano 

obszar rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekra-

czającej 100 kV wraz ze strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zagospodarowaniu i użytko-

waniu terenów, zgodnie z częścią graficzną Studium. Studium uwzględnia lokalizację istniejących elek-

trowni wiatrowych - 4 turbiny wiatrowe o wysokości 43,0 m każda, zlokalizowane w rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej, w północnej części gminy - obręb Lutosławice Szlacheckie.  

W obszarze obrębu Wola Bykowska zostało wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów magazynowych oraz pozwolenie na budowę 

wskazanych obiektów, w ramach budowy centrum dystrybucyjno-magazynowego:  

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nr ROS.6220.12.2015 Wójta 

Gminy Grabica z dnia 03.06.2016 r., 

 decyzja w sprawie pozwolenia na budowę nr 233/2016 z dnia 15.04.2016 r., znak: AB-

I.6740.1.179.2016.AJ, zmieniona decyzją nr 504/2016 z dnia 29.07.2016 r. znak: AB-

I.6740.1.398.2016.AJ.  

Decyzje dotyczyły jednego obszaru, przeznaczonego w obowiązującym miejscowym planie  

zagospodarowania przestrzennego pod realizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów  

w Woli Bykowskiej. Decyzje dotyczyły realizacji obiektów magazynowych (hal magazynowych) z częściami 

biurowymi wraz z instalacjami wewnętrznymi, budynku wartowni, pompowni wraz ze zbiornikiem ppoż., 

dróg wewnętrznych wraz z placami manewrowymi i parkingami w ramach centrum dystrybucyjno-

magazynowego.  
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Zgodnie z Raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa czterech 

budynków magazynowych z biurami w miejscowości Wola Bykowska, gmina Grabica, powiat piotrkowski” 

wraz z uzupełnieniem (opracowanie 2016 r.) w zakresie oddziaływania na środowisko, w odniesieniu do 

bioróżnorodności, wskazano,: 

 Budowa budynków magazynowych wraz z infrastrukturą techniczną, może potencjalnie nieznacznie 

negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze, dotyczy to fazy budowy. Takie inwestycje odżyło-

wują na środowisko, jednakże należy pamiętać, że po zakończeniu budowy wokół budynków odtwa-

rzana jest szata roślinna, która w trakcie eksploatacji jest utrzymywana w bardzo dobrej kondycji. 

Wśród najważniejszych potencjalnych zagrożeń można wymienić: 

 bezpośrednie zniszczenie lub naruszenie siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków przez 

prace budowlane, 

 potencjalne uszczuplenie bazy pokarmowej ptaków w wyniku odstraszenia oraz zmniejszenie 

miejsc ich gniazdowania, 

 konieczność wycinki części samosiewów drzew i krzewów, 

 stworzenie bariery na szlaku migracyjnym. 

Wśród najważniejszych zagrożeń podczas etapu eksploatacji można wymienić: 

 płoszenie ornitofauny z terenu inwestycji, 

 potencjalne zmniejszenie żerowisk, miejsc odpoczynku i gniazdowania ptaków, 

 zwiększona aktywność człowieka na terenie i ruch pojazdów.  

Spośród wymienionych elementów zdecydowanie największe znaczenie ma oddziaływanie inwesty-

cji na zbiorowiska roślinne. W wyniku zajęcia gruntu pod budowę hal oraz infrastruktury technicznej 

wokół nich, niszczona jest całkowicie szata roślinna w danym miejscu, a także nasila się zjawisko sy-

nantropizacji w bezpośrednim sąsiedztwie. Pomimo, że lokalizacja inwestycji wyznaczona jest na ob-

szarach rolniczych, na terenie z florą i roślinnością synantropijną charakteryzującą się małym praw-

dopodobieństwem wystąpienia gatunków i siedlisk cennych to możliwość ich wystąpienia potencjal-

nie istnieje.  

W gminie Grabica ustanowiono następujące tereny górnicze:  

1. Obszar górniczy Boryszów I został ustanowiony decyzją Starosty Powiatu Piotrkowskiego nr Z1:RZ.IV-

7512/1/3/06.07 z dnia 3 kwietnia 2007 r. Koncesja jest ważna do 31 grudnia 2026 r. Zajmuje  

powierzchnię 32 170 m2 i obejmuje wydobycie kruszywa naturalnego.  

2. Obszar górniczy Boryszów IIA został ustanowiony decyzją Starosty Powiatu Piotrkowskiego  

nr RS.6522.7.2017.HR z dnia 2 czerwca 2017 r. Koncesja jest ważna do 31 grudnia 2032 r. Zajmuje 

powierzchnię 12 716 m2 i obejmuje wydobycie kruszywa naturalnego.  

3. Obszar górniczy Boryszów IV został ustanowiony decyzją Starosty Piotrkowskiego nr RZ.IV-7512/2/09 

z dnia 7 lipca 2009 r. Koncesja jest ważna do dnia 31 grudnia 2029 r. i obejmuje wydobycie kruszywa 

naturalnego (piasku).  
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4. Obszar górniczy Boryszów V został ustanowiony decyzją Starosty Powiatu Piotrkowskiego  

nr RS-IV.6522.28.2012 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Koncesja jest ważna do 31 grudnia 2023 r. Zajmuje 

powierzchnię 32 987 m2 i obejmuje wydobycie kruszywa naturalnego.  

5. Obszar górniczy Boryszów VI został ustanowiony decyzją Starosty Powiatu Piotrkowskiego  

nr RS-IV.6522.19.2015.HR z dnia 17 lipca 2015 r. Koncesja jest ważna do 30 czerwca 2030 r. Zajmuje 

powierzchnię 33 247 m2 i obejmuje wydobycie kruszywa naturalnego.  

6. Obszar górniczy Boryszów VII został ustanowiony decyzją Starosty Powiatu Piotrkowskiego  

nr RS-6522.29.2016.HR z dnia 21 listopada 2016 r. Koncesja jest ważna do 30 listopada 2031 r. Zajmu-

je powierzchnię 8 974 m2 i obejmuje wydobycie kruszywa naturalnego.  

7. Obszar górniczy Rusociny został ustanowiony decyzją Starosty Powiatu Piotrkowskiego nr Z1:RZ.IV-

6522.15.2016.HR z dnia 27 lipca 2016 r. Koncesja jest ważna do 30 czerwca 2026 r.. Zajmuje po-

wierzchnię 18 150 m2 i obejmuje wydobycie kruszywa naturalnego.  

Wydane koncesje zobowiązuje do: 

 prowadzenia ruchu zakładu górniczego w sposób uwzgledniający wymagania art. 108 ust. 2 Prawa 

geologicznego i górniczego, 

 bezpieczeństwa powszechnego, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zakładu górniczego, 

 prawidłowej i racjonalnej gospodarki złożem, 

 ochrony elementów środowiska i obiektów budowlanych, 

 zapobiegania szkodom i ich naprawienia. 

Wydane koncesje ustalają eksploatację kopaliny prowadzoną metodą odkrywkową, bez użycia ma-

teriałów wybuchowych. Nakład złóż będzie składowany na tymczasowych zwałowiskach zlokalizowanych 

na terenie górniczym i będzie wykorzystywany do wykonania obwałowań wyrobisk górniczych.  

 W przypadki likwidacji zakładu górniczego, w całości lub w części, stosownie do art. 129 Prawa geo-

logicznego i górniczego, przedsiębiorca jest obowiązany zabezpieczyć lub zlikwidować wyrobisko górnicze, 

złagodzić nachylenie skarp w złożu do kąta 36, usunąć maszyny i urządzenia oraz infrastrukturę technicz-

ną, zabezpieczyć niewykorzystaną część kopaliny, przedsięwziąć niezbędne działania w celu ochrony śro-

dowiska oraz rekultywacji gruntów po działalności górniczej wg przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.  

o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Niezwłocznie powiadomić organ koncesyjny o wszelkich zmianach 

stanu faktycznego i prawnego w terminie 14 dni od daty ich zaistnienia.  
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4. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCNA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA  

USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM  

I KRAJOWYM ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

ORAZ SPOSÓB W JAKI ZOSTAŁY ONE UWZGLĘDNIONE  

4.1. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM,  

WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM 

4.1.1. Cele ogólne 

Cele ochrony środowiska, w tym cele ochrony przyrody, ustanowione na szczeblu międzynarodo-

wym i wspólnotowym znajdują swoje odzwierciedlenie w prawie krajowym i dokumentach powstałych na 

jego podstawie, określających politykę w zakresie ochrony środowiska.  

Cele polityki ekologicznej Unii Europejskiej 

Według obecnego brzmienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) celem polityki Unii 

w dziedzinie środowiska jest: 

1. zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska, 

2. ochrona zdrowia ludzkiego, 

3. ostrożne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych, 

4. promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązania regionalnych 

lub światowych problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności zwalczanie zmian klimatu. 

Z postanowień TFUE wynikają podstawowe zasady prowadzenia polityki ochrony środowiska. Nie 

mają one charakteru norm prawnych wiążących jednak tworzą ważne wytyczne przy tworzeniu aktów 

prawnych z omawianej dziedziny. Są to: 

1. zasada wysokiego poziomu ochrony, 

2. zasada ostrożności (przezorności), 

3. zasada działania zapobiegawczego (prewencji), 

4. zasada naprawiania szkód u źródła, 

5. zasada „zanieczyszczający płaci”.  

W kreowaniu polityki ochrony środowiska szczególną rolę odgrywają programy działania  

w ochronie środowiska. Obecnie obowiązuje siódmy program działań „Dobra jakość życia z uwzględnie-

niem ograniczeń naszej planety”, przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/EU  

w sprawie ogólnego unijnego programu działań do 2020 r. Decyzja zobowiązuje instytucje Unii i państwa 

członkowie do podejmowania działań służących osiągnięciu celów priorytetowych, a wszelkie organy pu-

bliczne do współpracy z przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi, społeczeństwem europejskim  

i obywatelami w realizacji programu.  

Cele priorytetowe Siódmego Programu to: 

1. Ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii.  
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2. przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną. 

3. Ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem presjami i zagrożeniami dla zdrowia i do-

brobytu. 

4. Maksymalizacja korzyści z prawodawstwa środowiskowego, doskonalenie wiedzy i bazy dowodowej 

w zakresie środowiska i ochrony klimatu. 

5. Zabezpieczenie inwestycji ekologicznych i wspieranie zrównoważonych miast.  

6. Lepsze uwzględnianie w działaniach bardziej spójnej polityki środowiskowej i efektywne podejmowa-

nie wyzwań międzynarodowych, dotyczących środowiska i klimatu.  

Siódmy program zawiera wizję na 2050 r., w którym to roku obywatele mają się cieszyć dobrą jakością 

życia, z uwzględnieniem ekologicznych ograniczeń planety, w gospodarce nic się nie marnuje, różnorod-

ność biologiczna jest przywracana, a niskoemisyjny wzrost – oddzielony od zużycia zasobów – wyznacza 

drogę rozwoju globalnego.  

Cele polityki ekologicznej państwa 

Obecnie obowiązująca, Polityka Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 r. 

zakłada następujące cele środowiskowe:  

W zakresie ochrony zasobów naturalnych:  

1. Ochrona przyrody – zachowanie bogatej bioróżnorodności polskiej przyrody na różnych poziomach 

organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym oraz ponadgatunko-

wym (ekosystemowym), wraz z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, któ-

ry w sposób niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością biologiczną.  

2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów – w perspektywie średniookresowej zakłada się dalsze prace 

w kierunku racjonalnego użytkowania zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury 

gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego. Oznacza to rozwijanie idei trwale 

zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.  

3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody – racjonalizacja gospodarowania zasobami wód po-

wierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby ochronić gospodarkę narodową od deficytów wo-

dy i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie samofinansowania gospodarki wodnej.  

4. Ochrona powierzchni ziemi – w szczególności ochrona gruntów użytkowanych rolniczo: 

 rozpowszechnienie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnie z zasadami rozwoju  

zrównoważonego, 

 przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki  

antropogenne, 

 zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając im funkcję 

przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą.  

5. Gospodarowanie zasobami geologicznymi – racjonalne zaopatrzenie ludności oraz sektorów gospo-

darczych w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed ilościową i ja-

kościową degradacją.  

W zakresie poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego: 
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1. Środowisko a zdrowie – dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych dzia-

łań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju in-

stalacjami będącymi potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie 

środowiska.  

2. Jakość powietrza – dążenie przez RP do spełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego 

oraz dyrektyw unijnych.  

3. Ochrona wód – przywrócenie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych w całym kraju,  

w tym również zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków.  

4. Gospodarka odpadami: 

 utrzymanie tendencji oddzielania ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju, 

 znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, 

 zamkniecie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja, 

 sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych, wraz  

z identyfikacją obiektów wpływających na środowisko, 

 eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych 

baterii i akumulatorów,  

 pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaż pojazdów wy-

cofywanych z eksploatacji, 

 takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów komunalnych, aby na skła-

dowisko nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do odpadów wytwarzanych w gospodarstwach 

domowych.  

5. Oddziaływanie hałasu i pół elektromagnetycznych – dokonywanie wiarygodnej oceny narażania 

społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, 

gdzie jest ono największe.  

6. Substancje chemiczne w środowisku – stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad substancjami 

chemicznymi dopuszczonymi na rynek, zgodnie z zasadami Rozporządzenia REACH.  

W zakresie działań operacyjnych ważnym dokumentem jest Strategia Działania Narodowego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2016 r., która określa 

następujące cele strategiczne (priorytety działania):  

1. Ochrona i zrównoważone gospodarowania zasobami wodnymi. 

2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. 

3. Ochrona atmosfery. 

4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.  

Analizując główne cele polityki ekologicznej Unii Europejskiej i Polski można stwierdzić, że projekt 

analizowanego dokumentu zachowuje spójność z ww. celami. Określa kierunki działań w zakresie  ochro-

ny bioróżnorodności, zasobów wód podziemnych i powierzchniowych, racjonalnego użytkowania po-

wierzchni ziemi, w tym ochrony gruntów rolnych, ochrony powietrza i zasady przeciwdziałania zanieczysz-

czeniom a także kierunki związane z przeciwdziałaniu oddziaływania hałasu i pół elektromagnetycznych. 

Jednocześnie uwzględnia powiązania dobrego stanu środowiska z jakością życia mieszkańców oraz rozwo-
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jem lokalnej gospodarki. Cele środowiskowe stanowią jedne z kierunków rozwoju gminy Grabica, przez co 

wpisują się w krajowe i europejskie wytyczne rozwoju zrównoważonego. Projekt Studium zawiera szereg 

ustaleń mających istotne znaczenie dla funkcjonowania i ochrony środowiska. Uwzględnia cele ochrony 

środowiska ustanowione na szczeblu krajowym, oraz pośrednio cele ustanowione na szczeblu międzyna-

rodowym i wspólnotowym, które mają swoje przełożenie w polskim prawodawstwie.  

4.1.2. Cele szczegółowe (sektorowe) 

 Ochrona wód 

poziom UE 

Ochrona wód to jeden z najlepiej rozwiniętych działów unijnej polityki ochrony środowiska. Obecnie 

głównym instrumentem unijnej polityki w tej dziedzinie jest przyjęta w 2000 r. tzw. ramowa dyrektywa 

wodna (RDW). Kieruje się ona ekologicznym, holistycznym podejściem do oceny stanu wód i planowania 

gospodarki wodnej. Traktuje wody w szczególności jako czynnik tworzący siedliska, których stan zależy od 

działań podejmowanych na obszarze całej zlewni. Główne cele europejskiej polityki wodnej: 

1. ochrona i poprawa warunków, a gdy to niemożliwe, utrzymanie obecnego stanu ekosystemów wod-

nych, a także lądowych i podmokłych bezpośrednio uzależnionych od ekosystemów wodnych, 

2. propagowanie zrównoważonego korzystania z wody opartego na długoterminowej ochronie zasobów 

wodnych, 

3. podejmowane przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu czystości środowiska wodnego; przed-

sięwzięcia te powinny prowadzić do ograniczenia emisji i zrzutów substancji szczególnie niebezpiecz-

nych, a w dalszej perspektywie do eliminowania tego typu działalności, 

4. stopniowe ograniczenie zanieczyszczenia wód podziemnych i zapobieganie ich dalszej degradacji, 

5. dążenie do zmniejszenia skutków powodzi i suszy.  

poziom krajowy 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.  

Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych ustalonych na mocy Art. 4 

Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Za cele środowiskowe przyjęto wartości graniczne odpowiadające 

dobremu stanu wód, podane w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych.  

Cele środowiskowe dla wód podziemnych ustalonych na mocy art. 4 RDW: 

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

 zapobieganie pogorszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych,  

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 

 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu 

stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.  
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 Analizę celów środowiskowych wskazanych dla poszczególnych jednostek objętych ochroną na pod-

stawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne - zwiera punkt 5.2. niniejszej prognozy do-

tyczący Analiza stanu środowiska.  

Sposób uwzględnienia w projektowanym dokumencie: 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ustalenia m.in. Planu gospodaro-

wania wodami na obszarze dorzecza uwzględnia się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy. Projekt Studium gminy Grabica uwzględnia granice JCW oraz zawiera wy-

tyczne dotyczące ochrony zasobów wodnych, działań wspomagających ich ochronę ilościową i jakościową. 

W części uwarunkowań diagnozuje stan zasobów wodnych w odniesieniu do planistycznych jednostek 

gospodarowania wodami. Uwzględnia ujęcia wód podziemnych, w tym o udokumentowanych zasobach.  

Obszar gminy Grabica, zgodnie z danymi Informatycznego Systemu Osłony Kraju, jest zlokalizowany: 

 poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, 

 poza obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 

lat (p=0,2%), 

 poza obszarem narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału powodziowego.  

 Ochrona powietrza 

Europejskie przepisy nakierowane są na eliminację różnych typów zanieczyszczeń pochodzących  

z wielu różnych źródeł, zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych. Unijne prawodawstwo dotyczące ochrony 

powietrza: 

1. ustala minimalne normy jakości powietrza oraz zobowiązuje do podejmowania działań zaradczych  

w przypadku gdy dochodzi do przekroczenia tych norm, 

2. wprowadza obowiązek monitoringu wybranych substancji zanieczyszczających u źródeł emisji, 

3. wprowadza normy dopuszczalnej emisji dla źródeł mobilnych oraz standardy jakości paliw, 

4. dąży do harmonizacji metod pomiaru stężenia zanieczyszczeń i strategii monitoringu jakości powie-

trza krajów członkowskich, 

5. nakazuje zapewnić dostęp do informacji o jakości powietrza opinii publicznej i wszystkim zaintereso-

wanym stronom.  

„Strategia tematyczna dotycząca zanieczyszczenia powietrza” wskazała na potrzebę uroszczenia pra-

wodawstwa w sprawie jakości powietrza. Takim zabiegiem było scalenie w jeden akt prawny kilku wcze-

śniejszych dyrektyw: Dyrektywę 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Eu-

ropy (tzw. dyrektywa CAFE). Dyrektywa CAFE nie zmienia dotychczasowych dopuszczalnych stężeń zanie-

czyszczeń, uzupełnia ich wykaz o nową substancję – pył zawieszony PM2,5. Normy w zakresie pyłu zawie-

szonego PM2,5 mają być wprowadzane w życie w okresie 2010-2020. Celem dyrektywy jest również 

wzmocnienie przepisów dotyczących wdrażania planów i programów, mających na celu osiągnięcie zało-

żonych parametrów jakości powietrza.   
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Program ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim  

Uchwała nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie progra-
mu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągniecia poziomu dopuszczalnego  
w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych, wraz ze zmianami.   

Zgodnie z programem ochrony środowiska dla województwa łódzkiego, obszar gminy Grabica jest zlokali-

zowany w obszarze: strefa łódzka - ozon przyziemny oraz obszarze pył zawieszony o benzo(a)piren.  

Zgodnie z Uchwała nr LIII/964/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r.  

w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia 

przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz ograniczenia skutków 

i czasu trwania zaistniałych przekroczeń: 

Potencjalną przyczyną ryzyka (wskazanych zanieczyszczeń) są źródła emisji prekursorów ozonu 

przyziemnego: 

 tlenki azotu pochodzące w szczególności ze spalania paliw w silnikach maszyn roboczych, głównie 

pojazdów silnikowych, 

 niemetanowe lotne związki organiczne pochodzenia biogennego oraz wytwarzane w procesach 

technologicznych i operacjach technicznych.  

Celem planu jest: zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelo-

wego ozonu przyziemnego oraz ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.  

Sposób uwzględnienia w projektowanym dokumencie: 

Projekt zawiera zapisy dotyczące konieczności uwzględniania w miejscowych planach zagospodaro-

wania przestrzennego działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji, poprzez stosowanie proekolo-

gicznych systemów grzewczych. Ponadto zawiera ustalenia w zakresie redukcji emisji z transportu m.in.  

w zakresie realizacji zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg o największym natężeniu ruchu oraz ograniczające 

rozwój zabudowy wzdłuż tych ciągów komunikacyjnych. W obszarze gminy Grabica nie znajdują się zna-

czące punktowe emitory zanieczyszczeń powietrza a analizowana polityka przestrzenna nie przewiduje na 

jej obszarze lokalizacji znaczących emitorów zanieczyszczeń.  

 Ochrona przyrody 

poziom UE 

Podstawą unijnej polityki ochrony przyrody są dwa akty prawne: dyrektywa 79/409/EWG  

w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. dyrektywa ptasia) oraz dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa). 

Ochrona różnorodności biologicznej jest warunkiem stabilnego funkcjonowania ekosystemów, decy-

duje o większej ich odporności na niekorzystne czynniki zewnętrzne. Założenie to było podstawą uznania 

ochrony bioróżnorodności biologicznej za jeden z celów unijnej polityki ochrony środowiska. Jest obecnie 

jednym z priorytetów głównego nurtu polityki unijnej. Głównym dokumentem w zakresie ochrony bioróż-

norodności biologicznej jest „Strategia zrównoważonego rozwoju UE” , przyjęta w 2001 r. na szczycie 

przywódców państw Unii w Göteborgu, stanowiąca dokument uzupełniający zaakceptowanej rok wcze-
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śniej strategii lizbońskiej. Różnorodność biologiczna jest integralnym elementem wielu dziedzin objętych 

prawodawstwem unijnym. Cele z nią związane realizują nie tylko uregulowania z zakresu ochrony środo-

wiska, ale także regulacje prawne dotyczące unijnych polityk sektorowych. W coraz szerszym zakresie 

potrzeby zachowania bioróżnorodności uwzględniane są we wspólnej polityce rolnej i polityce rozwoju 

obszarów wiejskich. Ich zaspokojeniu służą m.in. programy i płatności rolno-środowiskowe oraz rozwój 

rolnictwa ekologicznego.  

Obecnie Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r., została opraco-

wana w 2011 r. i wyznacza następujące cele: 

1. Pełne wdrożenie dyrektywy ptasiej i siedliskowej. 

2. Utrzymanie i odbudowa ekosystemów i ich usług. 

3. Zwiększenie wkładu rolnictwa i leśnictwa w utrzymanie i wzmocnienie różnorodności biol. 

4. Zapewnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów rybnych.  

5. Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych.  

6. Pomoc na rzecz zapobiegania utracie światowej różnorodności biologicznej.  

poziom krajowy 

Głównym dokumentem określającym cele polityki państwa w zakresie ochrony bioróżnorodności  

w Polsce jest „Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Pla-

nem działań na lata 2014-2020”.  

Cel nadrzędny: Poprawa stanu różnorodności biologicznej i powiązanie jej ochrony z rozwojem społeczno-

gospodarczym kraju.  

Cele strategiczne: 

A. Podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie postaw społeczeństwa związanych z włączeniem się 

do działań na rzecz różnorodności biologicznej.  

B. Włączenie wybranych sektorów gospodarki w działania na rzecz różnorodności biologicznej. 

C. Zachowanie i przywrócenie populacji zagrożonych gatunków i siedlisk.  

D. Efektywne zarządzanie zasobami przyrodniczymi.  

E. Utrzymanie i odbudowa ekosystemów oraz ich usług. 

F. Ograniczenie presji gatunków inwazyjnych i konfliktowych. 

G. Ograniczenie i łagodzenie skutków zmian klimatycznych. 

H. Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rozwój współpracy międzynarodowej.  

Sposób uwzględnienia w projektowanym dokumencie: 

Studium gminy Grabica uwzględnia konieczność ochrony bioróżnorodności. Uwzględnia istniejące ob-

szary i obiekty objęte ochroną prawną w zakresie ochrony przyrody. Ponadto określa system przyrodniczy 

gminy, stanowiący podstawę jej rozwoju przestrzennego, wskazujący możliwości jak i bariery w zagospo-

darowaniu. Projekt określa położenie względem obszarów Natura 2000, które nie znajdują się w granicach 

opracowania ani w jego najbliższym sąsiedztwie. Projekt określa system korytarzy ekologicznych oraz po-

wiązań przyrodniczych, uwzględniając go w kierunkach zagospodarowania. Ponadto dokument zawiera 
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ustalenia dotyczące konieczności ochrony enklaw leśnych, dolin rzek i mniejszych cieków wraz z ich obu-

dową biologiczną, terenów podmokłych, gleb organicznych, stawów i oczek wodnych, w tym śródpolnych. 

Cele związane z ochrona bioróżnorodności zostały uwzględnione w projektowanym dokumencie.  

 Gospodarka odpadami  

poziom UE 

Gospodarka odpadami ma dziś bardzo rozbudowany dział prawa unijnego. Oprócz ogólnych zasad 

postępowania z odpadami obejmuje on wymogi dotyczące metod i urządzeń usuwania odpadów (np. 

spalania, składowania) oraz uregulowania związane z zagospodarowaniem różnych rodzajów odpadów. 

Pierwsza dyrektywa ramowa w sprawie odpadów to dyrektywa 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. Przez 

ponad 30 lat był to najważniejszy akt prawny w tej dziedzinie. Ostatecznie został zastąpiony dyrektywą 

ramową z 2008 r. Ogólne wymagania w stosunku do gospodarki odpadami nie uległy jednak istotnym 

zmianom. Dyrektywa wprowadziła jednolite definicje pojęć oraz zobowiązała państwa członkowskie do 

opracowywania programów gospodarki odpadami. Przede wszystkim ustanowiła hierarchię zasad postę-

powania z odpadami, wskazując na pierwszym miejscu konieczność zapobiegania powstawaniu odpadów, 

następnie ich powtórne wykorzystanie, dalej recykling materiałowy, wykorzystanie odpadów jako źródła 

energii (w procesie spalania), dopiero w ostateczności dopuszczone powinno być ich unieszkodliwianie 

przez spalanie bez odzysku energii lub deponowanie na składowiskach odpadów.  

poziom krajowy - regionalny 

Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-

2028 – w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – określa: 

 W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 

Cele krótkoterminowe (na lata 2016 – 2022):  

1. zmniejszenie ilości powstających odpadów, 

2. zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat należytego gospodarowania odpadami komunal-

nymi (w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji), 

3. doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią spo-

sobów postepowania z odpadami, 

4. zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu odbieranych i zbiera-

nych odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie), 

5. zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska 

odpadów, aby nie było składowanych w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów w stosunku do 

masy odpadów wytworzonych w 1995 r., 

6. zaprzestanie składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych, 

7. zaprzestanie składowania zmieszanych odpadów komunalnych bez przetworzenia, 

8. ograniczenie liczmy miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych, 

9. utworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi, 

10. należyte monitorowanie i kontrola postepowania z frakcją odpadów komunalnych wysortowaną ze 

strumieni odpadów komunalnych i nieprzeznaczoną do składowania, 
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11. zbilansowanie funkcjonowania systemu gospodarki komunalnymi w świetle obowiązującego zakazu 

składowania określonych frakcji odpadów komunalnych i pochodzących z przetwarzania odpadów 

komunalnych (w tym odpadów o zawartości ogólnego węgla organicznego powyżej 5% s.m. i o cieple 

spalania powyżej 6MJ/kg s.m.) od 1 stycznia 2016 r., 

12. kontynuacja prowadzenia przez gminy gospodarki odpadami w ramach regionów gospodarki odpa-

dami komunalnymi.  

Cele długoterminowe (na lata 2023 – 2028): 

1. kontynuowanie dążenia do wskazanych celów na lata 2016 – 2022, 

2. doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią spo-

sobów postępowania z odpadami: do 2025 r. recyklingowi powinny być poddawane 60% odpadów 

komunalnych.  

 W zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi  

Cele krótkoterminowe (na lata 2016 – 2022): 

1. likwidacja urządzeń o zawartości PCB poniżej 5 dm3 

Cele długoterminowe (na lata 2023 – 2028): 

1. dalsza likwidacja urządzeń o zawartości PCB poniżej 5 dm3 

W zakresie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi: 

Cele krótkoterminowe (na lata 2016 – 2022): 

1. zapewnienie odpowiedniego rozmieszczenia, liczby oraz wydajności spalarni odpadów medycznych i 

weterynaryjnych w ujęciu regionalnym tak, aby ograniczyć transport tych odpadów (w celu dążenia do 

przestrzegania w pełni zasady bliskości), 

2. podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym 

segregacji odpadów u źródła powstawania), co dodatkowo spowoduje zmniejszenie ilości odpadów 

innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych. 

W zakresie gospodarki zużytymi bateriami i akumulatorami: 

Cele krótkoterminowe (na lata 2016 – 2022): 

1. wzrost świadomości społeczeństwa oraz przedsiębiorstw na temat odpowiedniego sposobu postępo-

wania ze zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami, 

2. osiągnięcie w 2016 r. w latach następnych poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych 

akumulatorów przenośnych, w wysokości co najmniej 45% masy wprowadzanych baterii i akumulato-

rów przenośnych.  

W zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 

Cele krótkoterminowe (na lata 2016 – 2022): 

1. zwiększenie świadomości społeczeństwa oraz przedsiębiorstw na temat odpowiedniego sposobu po-

stępowania ze ZSEiE, 

2. ograniczenie powstawania odpadów w postaci ZSEIE. 
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W zakresie gospodarki pojazdami wycofanymi z eksploatacji: 

Cele krótkoterminowe (na lata 2016 – 2022): 

1. osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu odniesionych do masy pojazdów przyjętych 

do stacji demontażu w skali roku na poziomie odpowiednio: 95% i 85%, 

2. ograniczenie nieuczciwych praktyk w zakresie zbierania i zagospodarowywania pojazdów wycofanych 

z eksploatacji (w tym zwiększenie liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji kierowanych do legal-

nych stacji demontażu). 

W zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest: 

Cele krótkoterminowe (na lata 2016 – 2022): 

1. osiągnięcie celów określonych w przyjętym w dniu 15 marca 2010 r. przez Radę Ministrów „Programie 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2031”. 

W zakresie gospodarki olejami odpadowymi: 

Cele krótkoterminowe (na lata 2016 – 2022): 

1. zapobieganie powstawaniu olejów odpadowych, 

2. dążenie do zwiększenia masy zbieranych olejów odpadowych, 

3. monitorowanie sytuacji w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi, połączone z dążeniem do 

utrzymania poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako regenera-

cja na poziomie co najmniej 35%, 

4. w przypadku preparatów smarowych wzrost poziomów recyklingu na poziomie 35% oraz poziomu 

odzysku do wartości co najmniej 50% w 2020 r., 

5. zapewnienie selektywnego zbierania i odzysku olejów odpadowych.  

W zakresie gospodarki przeterminowanymi środkami ochrony roślin: 

Cele krótkoterminowe (na lata 2016 – 2022): 

1. kształtowanie systemu zbierania przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po tych 

środkach pochodzących z bieżącej produkcji i stosowania w rolnictwie. 

Cele długoterminowe (na lata 2023 – 2028): 

1. dalsze kształtowanie systemu zbierania przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po 

tych środkach pochodzących z bieżącej produkcji i stosowania w rolnictwie.  

Sposób uwzględnienia w projektowanym dokumencie: 

Na poziomie lokalnym możliwe są działania związane z ukształtowaniem sprawnego i przejrzystego 

systemu gospodarki odpadami, powiązanego z systemem wojewódzkim. Studium gminy Grabica określa 

gminny system gospodarki odpadami, w tym selektywnej zbiórki odpadów.  

 Przeciwdziałanie i łagodzenie zmian klimatu 

poziom UE 
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Przeciwdziałanie zmianom klimatu stało się jednym z najważniejszych celów europejskiej polityki eko-

logicznej. Zgodnie z zasadą przezorności – fundamentem europejskiej polityki ekologicznej – za celowe 

uznano ograniczenie emisji gazów szklarniowych, tak by potencjalny wzrost temperatury w skali globalnej 

nie przekroczył 2C. Program działań zakłada ustabilizowanie koncentracji gazów szklarniowych w atmos-

ferze , co wymagać będzie redukcji emisji CO2 o 70% w perspektywie długoterminowej. Najważniejszym 

instrumentem realizacji celów unijnej polityki klimatycznej jest przyjęty w 2008 r. tzw. pakiet klimatyczno-

energetyczny określany potocznie jako „3 razy 20”, który zakłada, że do 2020 r. Unia Europejska powinna: 

 racjonalnie wykorzystywać energię, tak aby zmniejszyć łączne zużycie energii pierwotnej o 20%  

w porównaniu z prognozami na 2020 r., 

 zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych do 20% całkowitego zużycia energii finalnej, 

 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 20% z porównaniem z 1990 r. 

Sposób uwzględnienia w projektowanym dokumencie: 

Studium gminy Grabica zawiera ustalenia rozwoju proekologicznego, w zakresie gospodarki lokalnej. 

Stanowi obszar niewielkiego lokalnego zużycia energii, w kierunkach uwzględnia się obszar produkcji 

energii ze źródeł odnawialnych (istniejące elektrownie wiatrowe w Lutosławicach Szlacheckich). Polityka 

przestrzenna gminy - na zasadzie synergii z politykami obszarów sąsiednich, województwa i kraju - wpisuje 

się w działania globalne na rzecz przeciwdziałania zamianom klimatu.  

4.2. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO    

Cele ochrony środowiska powiatu piotrkowskiego zostały określone w dokumencie: „Program ochro-

ny środowiska dla powiatu piotrkowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”, przyję-

tym uchwałą nr XXVIII/228/17 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 marca 2017 r.  

 Głównymi celami strategicznymi (w perspektywie do 2024 r.) dla powiatu jest 10 następujących  

celów długoterminowych: 

1. Poprawa jakości powietrza i obniżenie poziomu substancji szkodliwych w powietrzu. 

2. Minimalizacja zagrożenia mieszkańców ponadnormatywnym hałasem.  

3. Kontrola i ograniczenie źródeł promieniowania elektromagnetycznego do środowiska.  

4. Minimalizacja zagrożeń spowodowanych klęskami powodzi. 

5. Ochrona zasobów wód powierzchniowych oraz podziemnych, zapewnienie dla społeczeństwa i go-

spodarki dostępu do czystej wody.  

6. Ochrona złóż oraz racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż.  

7. Ochrona i racjonalne korzystanie z zasobów glebowych. 

8. Racjonalny i nowoczesny system gospodarowania odpadami.  

9. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.  

10. Minimalizacja potencjalnych negatywnych skutków awarii dla ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturo-

wego, działalności gospodarczej.  

W programie ochrony środowiska dla powiatu piotrkowskiego wskazano 10 powyższych celów długo-

terminowych, dla których określono zadania realizacyjne w okresie krótko i średnioterminowym (wskaza-



PROG NOZ A OD DZ IAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO  
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRABICA 

MONDRA design Łukasz Woźniak     strona 44 

 

nie konkretnych lat realizacji) lub długoterminowym (zadania ciągłe). Harmonogram działań zwarty w pro-

gramie wskazuje podmioty odpowiedzialne za współrealizację z powiatem danych zadań z zakresu ochro-

ny środowiska.  

Na potrzeby niniejszej prognozy analizie poddano wyłącznie te zadania, które są powiązane  

z zadaniami gminnymi i mają swoje odzwierciedlenie w polityce przestrzennej poziomu lokalnego.  

W poniższej tabeli nr 1. wymieniono cele ochrony środowiska powiatu piotrkowskiego wraz z przypisany-

mi im zadaniami powiązanymi z polityką przestrzenną gminy oraz wskazano sposób ich uwzględnienia  

w analizowanym dokumencie Studium.  

Tab.  1. Zadania powiatu według celów ekologicznych wskazane do realizacji z samorządami gminnymi i sposób 
ich uwzględnienia w analizowanym dokumencie 

Zadanie w ramach celu długoterminowego -  Kierunek interwencji Podmiot odpowiedzialny  

1. Poprawa jakości powietrza i obniżenie poziomu substancji szkodliwych w powietrzu  
Kierunek interwencji: 
- Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, ograniczenie zanieczyszczeń powietrza 

Termomodernizacja budynków komunalnych  
gminy powiatu piotrkowskiego,  
szkoły, szpitale 

Propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach 
domowych 

gminy powiatu piotrkowskiego 

Organizowanie tras rowerowych gminy powiatu piotrkowskiego 

Realizacja programu ochrony powietrza 
gminy powiatu piotrkowskiego oraz inne 
jednostki określone w Programie 

Sposób uwzględnienia  
w analizowanym dokumencie:  

Projekt zawiera analizę możliwych zagrożeń (źródeł zanieczyszczeń) dla jakości powie-
trza, zawiera cele środowiskowe dotyczące standardów jakości powietrza, ustalenia 
dotyczące rozwoju energii odnawialnej w obszarze gminy.  

2. Minimalizacja zagrożenia mieszkańców ponadnormatywnym hałasem 
Kierunek interwencji: 
- Zmniejszenie obszarów narażonych na źródła hałasu 
- Zmniejszenie poziomu hałasu wzdłuż szlaków komunikacyjnych  

Uwzględnienie standardów akustycznych w miejscowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego  

gminy powiatu piotrkowskiego 

Budowa ekranów i instalacji urządzeń ograniczających hałas wzdłuż uciążliwych 
szlaków komunikacyjnych   

gminy powiatu piotrkowskiego, Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych, 
GDDKiA 

Realizacja pasów zieleni wzdłuż szlaków komunikacyjnych  
gminy powiatu piotrkowskiego, Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych, 
GDDKiA 

Edukacja w zakresie ochrony środowiska przed hałasem  gminy powiatu piotrkowskiego 

Sposób uwzględnienia  
w analizowanym dokumencie: 

Projekt zawiera analizę możliwych zagrożeń dla jakości klimatu akustycznego  
w gminie, zawiera ustalenia dotyczące standardów akustycznych, w tym ich uwzględ-
niania w planach miejscowych.  

3. Kontrola i ograniczenie źródeł promieniowania elektromagnetycznego do środowiska 
Kierunek interwencji:  
- Zmniejszenie powierzchni obszarów zagrożonych promieniowaniem elektromagnetycznym 

Wprowadzenie zagadnienia oraz uwzględnianie źródeł pół elektromagnetycz-
nych na etapie planowania przestrzennego  

gminy powiatu piotrkowskiego 

Sposób uwzględnienia  
w analizowanym dokumencie: 

Projekt Studium uwzględniają lokalizację i przebieg infrastruktury technicznej będącej 
źródłem oddziaływania elektromagnetycznego, zawiera ustalenia dotyczące ochrony 
terenów przed tym oddziaływaniem - do uwzględnienie w planowaniu miejscowym. 

4. Minimalizacja zagrożeń spowodowanych klęskami powodzi   
Kierunek interwencji: 
- Zmniejszenie możliwości skutków powodzi  
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Działania rekultywacyjne zdegradowanych zbiorników wodnych gminy powiatu piotrkowskiego 

Budowa zbiorników wodnych: małej i dużej retencji gminy powiatu piotrkowskiego 

Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony przeciwpo-
wodziowej na obszarze powiatu 

gminy powiatu piotrkowskiego 

Sposób uwzględnienia w analizowa-
nym dokumencie: 

W gminie Grabica nie ma obszarów szczególnego zagrożenia powodzią a zagrożenie 
powodzią jest znikome - okresowe podtopienia w dolinach cieków. Projekt Studium 
zawiera informacje o zagrożeniu powodzią oraz ustalenia w zakresie ochrony wód 
powierzchniowych i małej retencji.   

5. Ochrona zasobów wód powierzchniowych oraz podziemnych, zapewnienie dla społeczeństwa i gospodarki dostępu do 
czystej wody.   
Kierunki interwencji: 
- Ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych 
- Ograniczenie strat wody związanych z przemysłem 
- Zmniejszenie skutków niewłaściwego odprowadzania ścieków (nieszczelne szamba, odprowadzanie ścieków do przydroż-
nych zbiorników wodnych) 
- Ograniczenie ilości zanieczyszczeń z wód opadowych 

Monitoring cieków gminy powiatu piotrkowskiego, WZMiUW  

Konserwacja rowów melioracyjnych 
właściciele gruntów, gminy powiatu piotr-
kowskiego, WZMiUW 

Edukacja mieszkań w zakresie ochrony wód oraz racjonalnego wykorzystania 
zasobów wodnych przez gospodarstwa domowe 

gminy powiatu piotrkowskiego 

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej gminy powiatu piotrkowskiego 

Modernizacja ujęć wody gminy powiatu piotrkowskiego 

Budowa oczyszczalni przydomowych 
właściciele nieruchomości, gminy powiatu 
piotrkowskiego 

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej  gminy powiatu piotrkowskiego 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej  gminy powiatu piotrkowskiego 

Sposób uwzględnienia  
w analizowanym dokumencie: 

Projekt zawiera ustalenia dotyczące ochrony zasobów wodnych (wód podziemnych  
i powierzchniowych), uwzględnia istniejące ujęcia wód podziemnych wraz ze strefami 
ochronnymi, ustalenia dotyczące modernizacji systemu wodociągowego jak i rozbu-
dowy systemu kanalizacji sanitarnej. Studium zawiera ustalenia dotyczące racjonalnej 
gospodarki wodno-ściekowej.  

6. Ochrona złóż oraz racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż    
Kierunek interwencji: 
- Wzrost ilości i jakości wydobywanych surowców mineralnych 
- Ograniczenie nielegalnych eksploatacji  

Podejmowanie decyzji o możliwościach wydobycia kopalin pospolitych na 
terenie powiatu 

gminy powiatu piotrkowskiego 

Zabezpieczenie cennych gospodarczo złóż surowców mineralnych  gminy powiatu piotrkowskiego 

Likwidacja nielegalnych eksploatacji złóż gminy powiatu piotrkowskiego 

Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego odpowiednich 
zapisów chroniących obszary występowania kopalin przed zagospodarowa-
niem uniemożliwiającym eksploatację kopalin.  

gminy powiatu piotrkowskiego 

Sposób uwzględnienia  
w analizowanym dokumencie: 

Projekt zawiera wykaz udokumentowanych złóż wraz z ich charakterystyką i predys-
pozycjami do wydobycia. Określa kierunki zagospodarowania udokumentowanych 
złóż kopalin, kierunki rekultywacji oraz uwzględnia prowadzoną w gminie działalność 
górniczą.  

7. Ochrona i racjonale korzystanie z zasobów glebowych  
Kierunek interwencji:  
- Wzrost świadomości ekologicznej w zakresie ochrony wartości biologicznych gleb 
- Ograniczenie obszarów zdewastowanych i zanieczyszczonych gleb na skutek użytkowania rolniczego 

Promowanie rolnictwa ekologicznego i rolnictwa zintegrowanego   gminy powiatu piotrkowskiego 

Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej w zakresie gleb rolniczo użytko-
wanych  

właściciele gruntów, gminy powiatu  
piotrkowskiego 

Wdrażanie programów rolnośrodowiskowych uwzględniających działania właściciele gruntów, gminy powiatu  
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prewencyjne w zakresie ochrony gleb, w tym erozji gleb  piotrkowskiego 

Ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele 
nierolnicze 

gminy powiatu piotrkowskiego 

Sposób uwzględnienia  
w analizowanym dokumencie: 

Kierunki Studium uwzględniają ochronę i racjonalne korzystanie z zasobów glebo-
wych: zawierają zapisy dotyczące ochrony gleb wysokich klas bonitacyjnych, wpro-
wadzania działań o charakterze ochronnym (przeciwdziałanie erozji wietrznej, wod-
nej) oraz stosowania Dobrej Praktyki Rolniczej.  

8. Racjonalny i nowoczesny system gospodarowania odpadami   
Kierunki interwencji:  
- Wzrost recyklingu i ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych 
- Zmniejszenie powierzchni terenów zdegradowanych przez odpady 
- Ograniczenie skutków pochodzących z wyrobów zawierających azbest 
- Zwiększenie świadomości ekologicznej z zakresu gospodarowania odpadami  
- Wzrost zainteresowania wśród mieszkańców prowadzeniem segregacji odpadów  

Budowa sortowni i spalarni śmieci gminy powiatu piotrkowskiego 

Identyfikacja i zwalczanie dzikich wysypisk śmieci gminy powiatu piotrkowskiego 

Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych gminy powiatu piotrkowskiego 

Realizacja programu usuwania azbestu gminy powiatu piotrkowskiego 

Upowszechnianie selektywnej zbirki odpadów i wykorzystywanie odpadów 
organicznych dla produkcji OZE 

gminy powiatu piotrkowskiego 

Budowa infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych  gminy powiatu piotrkowskiego 

Sposób uwzględnienia  
w analizowanym dokumencie: 

Projekt zawiera cele polityki przestrzennej w zakresie systemu gospodarki odpadami, 
powiązanego z systemem regionalnym, w tym również w zakresie selektywnej zbiórki 
odpadów oraz odpadów niebezpiecznych (m. in. azbest). Projekt uwzględnia zrekul-
tywowane składowisko odpadów w Dołach Brzeskich.  

9. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów   
Kierunki interwencji: 
- Ograniczenie dewastacji obszarów cennych przyrodniczo 
- Wzrost jakości warunków występowania ginących gatunków zwierząt   
- Ograniczenie zdewastowanych terenów leśnych  

Uwzględnianie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej i form ochrony 
przyrody i obszarów cennych przyrodniczo w miejscowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego 

gminy powiatu piotrkowskiego 

Program ochrony czynnej wybranych gatunków fauny, flory,  
zbiorowisk roślinnych  

gminy powiatu piotrkowskiego, RZGW 

Uproszczone Plany Urządzenia Lasów gminy powiatu piotrkowskiego 

Usuwanie dzikich wysypisk w lasach 
społeczność gmin, gminy powiatu piotrkow-
skiego, Nadleśnictwa  

Sposób uwzględnienia  
w analizowanym dokumencie: 

Projekt uwzględnia obiekty i obszary objęte ochroną, wskazuje lokalny system przy-
rodniczy gminy, w tym powiązania ekologiczne, określa zasady ochrony przed prze-
kształceniami zasobów przyrody ożywionej, uwzględnia lasy jako element systemu 
przyrodniczego gminy, wymagający ochrony i racjonalnej gospodarki zasobem.  

10. Minimalizacja potencjalnych negatywnych skutków awarii dla ludzi, środowiska,  
dziedzictwa kulturowego, działalności gospodarczej  
Kierunki interwencji: 
- Zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii 
Wzrost bezpieczeństwa w zakresie przewożonych ładunków niebezpiecznych  

Doposażenie jednostek PSF i OSP w sprzęt specjalistyczny  
z zakresu ratownictwa chemicznego  

gminy powiatu piotrkowskiego 

Wykonywanie systematycznej kontrolo pojazdów przewożących ładunki nie-
bezpieczne przez patrole drogowe policji  

gminy powiatu piotrkowskiego 

Sposób uwzględnienia  
w analizowanym dokumencie: 

Kierunek nie dotyczy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, do uwzględnienia  
w innych sferach diagności samorządu.   

Źródło: opracowanie własne na podstawie Programu ochrony środowiska dla powiatu piotrkowskiego na lata 2017-

2020 z perspektywą na lata 2021-2024.  
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Podsumowując analizę zawartą w powyższej tabeli można stwierdzić, że projekt Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania gminy Grabica posiada powiązania z celami ochrony środowiska po-

wiatu piotrkowskiego. Cele te zostały uwzględnione w analizowanym dokumencie i nie wymagają dopre-

cyzowania. Analizowany dokument zachowuje zgodność z Programem ochrony środowiska powiatu 

piotrkowskiego.   

4.3. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA W OBSZRACH OBJĘTYCH FORMAMI OCHRONY PRZYRODY  

NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY 

Na terenie gminy Grabica nie występują obszarowe formy ochrony przyrody. Jedynymi zasobami śro-

dowiska objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody są pomniki 

przyrody, czyli pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości 

przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualny-

mi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków 

rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.  

Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące 

pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu. Na terenie gminy 

za pomniki przyrody zostały uznane drzewa/zespoły drzew w: Ostrowie, Dziwlach, Woli Kamockiej, Brzozie 

i Grabica, zlokalizowane w granicach parków wiejskich (podworskich).  

Gmina Grabica nie należy do obszarów o znaczących walorach przyrodniczych w skali regionu. Na jej 

terenie, a także w bezpośrednim sąsiedztwie, nie wyróżniono obszarów strefowych, węzłowych i łączni-

kowych sieci ekologicznej o znaczeniu krajowym i regionalnym. Na terenie opracowania nie ma chronio-

nych obszarowych form ochrony przyrody. Zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie, jak i w dalszej odległo-

ści brak jest istotnych elementów systemu ochrony przyrody. Najbliższym tego typu terenem jest Zespół 

Przyrodniczo-Krajobrazowy Borkowice znajdujący się w odległości ok. 5 km na północny zachód od granicy 

gminy, oraz Sulejowski Park Krajobrazowy zlokalizowany w odległości ok. 7 km na wschód od granicy gmi-

ny. W odległości około 9 km na południe znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki,  

a w odległości około 10 km na północny wschód zlokalizowany jest Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny 

Wolbórki. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest oddalony o około 8 km na zachód obszar 

NATURA 2000 (obszar siedliskowy) PLH100021 Grabia. 

5. ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU OCHRONY ŚRODOWISKA  

OBSZARU OBJĘTEGO USTALENIAMI STUDIUM 

5.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE  

Gmina Grabica jest jedną z jedenastu gmin powiatu piotrkowskiego (jedną z dziewięciu gmin wiej-

skich), położoną w centralnej części województwa łódzkiego. Graniczy od północy z gminą Dłutów (powiat 

pabianicki) i gminą Tuszyn (powiat łódzki-wschodni), od zachodu z gminą Drużbice (powiat bełchatowski), 

od południowego wschodu z miastem Piotrków Trybunalski oraz z dwiema gminami powiatu piotrkow-

skiego: gminą Moszczenica i gminą Wola Krzysztoporska. Granice administracyjne gminy mają 
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w przeważającej części charakter sztuczny, naturalną granicę stanowi jedynie niewielki odcinek rzeki Grabi 

(południowo-zachodni odcinek granicy) i odcinek rzeki Mała Widawka (północno-zachodni odcinek grani-

cy). 

Grabica posiada dogodne połączenia drogowe z ośrodkami powiatowymi województwa łódzkiego 

tj. Piotrkowem Trybunalskim (odległość około 14 km), Bełchatowem (20 km), a także z Łodzią (40 km) oraz 

Warszawą (150 km). Dostępność komunikacyjną gminy zapewnia droga wojewódzka nr 473 wraz z siecią 

dróg powiatowych i gminnych. Droga wojewódzka nr 743 przebiega przez centralną część gminy (na linii 

południowy wschód – północny zachód), łączy Piotrków Trybunalski z Kołem (przebiegając m.in. przez 

Łask, Szadek i Uniejów). Ponadto przez wschodnią części gminy przebiega autostrada A1 (Autostrada 

Bursztynowa), najbliższy węzeł autostradowy (węzeł Piotrków Trybunalski-Zachód) jest położony przy 

południowo-wschodniej granicy gminy. Dużą rolę w komunikacji obszaru gminy odgrywa droga krajowa  

nr 12 przebiegająca wzdłuż wschodniej granicy gminy, zapewniająca m.in. bezpośrednie połączenie z mia-

stem Łódź oraz Piotrkowem Trybunalskim a także z mniejszymi miastami, położonymi w obszarze metro-

politalnym Łodzi. .  

 

Ryc.  2. Położenie administracyjne 

Źródło: opracowanie własne. 
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5.2. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA – CHARAKTERYSTYKA KOMPONENTÓW ŚRODOWISKA I POZIOM ICH WY-

KORZYSTANIA W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM OBSZARU 

5.2.1. Budowa geologiczna 

Gmina Grabica jest położona w południowo-wschodniej części niecki mogielińsko – łódzkiej, zbu-

dowanej z utworów kredowych. Podłoże jednostki budują osady jury środkowej: mułowce, piaskowce, 

wapienie i margle, oraz utwory górnojurajskie: wapnie i margle. Kreda dolna wykształcona jest w facji 

iłowcowo-mułowcowo-piaszczystej, kreda górna w facji węglanowej (wapienie, margle, opoki i gezy).  

Powierzchnia utworów nachylona jest w kierunku północno-wschodnim. Osady trzeciorzędowe występują 

w postaci płatów o miąższości 10-30m; zbudowane są z mułków, iłów oraz piasków o różnej granulacji. 

Obecny teren gminy pod względem geologicznym został ukształtowany w okresie czwartorzędu przez 

skandynawski lądolód. Utwory czwartorzędowe o miąższości wynoszącej od około 20m na południowym 

zachodzie do 70m w części centralnej, całkowicie pokrywają starsze podłoże. Plejstocen pozostawił na 

terenie gminy osady zlodowacenia południowopolskiego i środkowopolskiego; reprezentowane są one 

przez utwory akumulacji lodowcowej, wodnolodowcowej i rzecznej w postaci glin zwałowych, mułków 

zastoiskowych, piasków i żwirów moren czołowych, kemów, piasków i żwirów fluwioglacjalnych oraz 

utworów tarasów rzecznych. Strop glin zlodowacenia południowopolskiego zalega na rzędnej 189 - 190 m 

n.p.m. Na glinach tych leży horyzontalnie warstwa pospółek i żwirów interglacjału o miąższości 4 – 6 m. 

Zlodowacenie środkowopolskie zostawiło płaszcz osadów o bardzo zmiennej miąższości 8 – 38 m. Gliny 

tworzą tutaj ciągły poziom nachylony ku zachodowi, a we wschodniej części gminy przysypane są piaskami 

i mułkowatym materiałem interstadialnym oraz miejscami gliną stadiału Warty. 

5.2.2. Miejsca lokalizacji złóż kopalin oraz działalność górnicza 

Złoża naturalnych surowców mineralnych gminy Grabica związane są z utworami czwartorzędowy-

mi. Zlokalizowane są one w obrębie form kemowych strefy marginalnej zlodowacenia środkowopolskiego. 

Na terenie gminy występują kopaliny pospolite – kruszywa naturalne (piaski i żwiry), stanowiące surowiec 

dla budownictwa i drogownictwa, oraz surowce ilaste ceramiki budowlanej (glina), mające zastosowanie 

do produkcji wyrobów grubościennych i ceramiki czerwonej.  

Udokumentowane złoża kopalin podlegają ochronie na podstawie art. 125 ustawy Prawo ochrony 

środowiska z 21 kwietnia 2001 r., polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kom-

pleksowym wykorzystywaniu, w tym kopalin towarzyszących.  

W obszarze gminy Grabica na dzień sporządzenia prognozy zostało udokumentowanych 11 złóż: Bo-

ryszów (piasek), Boryszów I (piasek), Boryszów II (piasek), Boryszów IV (piasek), Boryszów V (piasek), Bory-

szów IV (piasek), Boryszów VII (piasek), Lutosławice (piasek), Ostrów (glina), Rękoraj (piasek), Rusociny 

(piasek).  

Z punktu widzenia ochrony złóż wszystkie złoża kruszywa naturalnego zostały zaliczone do klasy 4 - złoża 

powszechne, licznie występujące, łatwo dostępne.  

Ze względu na ochronę środowiska wszystkie złoża zakwalifikowano do złóż mało-konfliktowych (klasa A).  
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Przemysł wydobywczy w obszarze gminy dotyczy małych zakładów prowadzących eksploatację  

i przeróbkę kopalin na skalę lokalną. Zgodnie z danymi Urzędu Górniczego w Kielcach - w gminie konce-

sjonowana działalność gospodarcza w zakresie wydobycia kruszyw naturalnych jest prowadzona w 6 ob-

szarach górniczych, zlokalizowanych w Boryszowie oraz Rusocinach. W gminie Grabica ustanowiono na-

stępujące tereny górnicze:  

8. Obszar górniczy Boryszów I został ustanowiony decyzją Starosty Powiatu Piotrkowskiego nr Z1:RZ.IV-

7512/1/3/06.07 z dnia 3 kwietnia 2007 r. Koncesja jest ważna do 31 grudnia 2026 r. Zajmuje  

powierzchnię 32 170 m2 i obejmuje wydobycie kruszywa naturalnego.  

9. Obszar górniczy Boryszów IIA został ustanowiony decyzją Starosty Powiatu Piotrkowskiego  

nr RS.6522.7.2017.HR z dnia 2 czerwca 2017 r. Koncesja jest ważna do 31 grudnia 2032 r. Zajmuje 

powierzchnię 12 716 m2 i obejmuje wydobycie kruszywa naturalnego.  

10. Obszar górniczy Boryszów V został ustanowiony decyzją Starosty Powiatu Piotrkowskiego  

nr RS-IV.6522.28.2012 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Koncesja jest ważna do 31 grudnia 2023 r. Zajmuje 

powierzchnię 32 987 m2 i obejmuje wydobycie kruszywa naturalnego.  

11. Obszar górniczy Boryszów VI został ustanowiony decyzją Starosty Powiatu Piotrkowskiego  

nr RS-IV.6522.19.2015.HR z dnia 17 lipca 2015 r. Koncesja jest ważna do 30 czerwca 2030 r. Zajmuje 

powierzchnię 33 247 m2 i obejmuje wydobycie kruszywa naturalnego.  

12. Obszar górniczy Boryszów VII został ustanowiony decyzją Starosty Powiatu Piotrkowskiego  

nr RS-6522.29.2016.HR z dnia 21 listopada 2016 r. Koncesja jest ważna do 30 listopada 2031 r. Zajmu-

je powierzchnię 8 974 m2 i obejmuje wydobycie kruszywa naturalnego.  

13. Obszar górniczy Rusociny został ustanowiony decyzją Starosty Powiatu Piotrkowskiego nr Z1:RZ.IV-

6522.15.2016.HR z dnia 27 lipca 2016 r. Koncesja jest ważna do 30 czerwca 2026 r.. Zajmuje po-

wierzchnię 18 150 m2 i obejmuje wydobycie kruszywa naturalnego.  

Eksploatacja kruszywa naturalnego odbywa się odkrywkowo, sposobem ciągłym, systemem 

wgłębnym. Są to wyrobiska suche. Nakład gromadzony na tymczasowych wyrobiskach, powinien zostać 

wykorzystany do rekultywacji tych wyrobisk.  

5.2.3. Ukształtowanie terenu  

Geomorfologia terenu gminy Grabica cechuje się dwoma typami ukształtowania terenu, których 

granicą jest linia działu wodnego Wisła - Odra (Pilica - Warta). Część wschodnia jest mniej zróżnicowana 

morfologicznie; tworzą ją wysoczyzny morenowe faliste (wysokości względne 2-5 m, nachylenie około 5˚) 

oraz równiny sandrowe i wodnolodowcowe, poprzecinanie dnami dolin rzecznych (dopływy Wolbórki  

i Luciąży), jest nachylona w kierunku wschodnim. Wysokości bezwzględne wynoszą od około 200 do 230 

m n.p.m. Na linii działu wodnego Wisła - Odra (Pilica - Warta) wysokości bezwzględne wynoszą powyżej 

230 m n.p.m. Wododział stanowi zespół pagórków morenowych (wysokości względne 5-10 m, nachylenie 

różne) na linii Szydłów-Kamocin-Lubatów, w okolicach Szydłowa wysokość bezwzględna terenu przekracza 

240 m n.p.m.  
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Część zachodnia to teren o bardziej urozmaiconej powierzchni z licznymi formami polodowcowymi 

stadiału mazowiecko-podlaskiego zlodowacenia środkowopolskiego (tak zwanego lobu Widawki5): wyso-

czyzna morenowa płaska (wysokości względne do 2 m, nachylenie do 2˚), wysoczyzna morenowa falista 

(wysokości względne 2-5 m, nachylenie około 5˚), kemy, tarasy pradolinne wyższe i niższe. Wysokości 

bezwzględne tej części obszaru mieszczą się z reguły w granicach od około 200 do 230 m n.p.m. Z tą strefą 

związane są pagórki moren czołowych i kemów występujących w pasie Grabica-Boryszów-Krzepczów. Jest 

to obszar występowania kopalin pospolitych. W okolicach Boryszowa występuje największe wzniesienie 

na terenie gminy – 246 m n.p.m. W części zachodniej dominuje wysoczyzna morenowa porozcinana gór-

nymi odcinkami rzek i mniejszych cieków. Najniżej położony teren znajduje się w dolinie Małej Widawki - 

195 m n.p.m. Różnica wysokości względnej dla gminy wynosi ok. 50 m. 

5.2.4. Wody powierzchniowe i podziemne 

Sieć rzeczna, rowy i kanały  

Gmina Grabica jest położona w dorzeczach Pilicy i Warty, które rozdziela dział wodny pierwszego 

rzędu (Wisły i Odry). Zachodnia i centralna część gminy jest położona w dorzeczu Warty (zlewnia Grabi), 

wschodnia w zasięgu dorzecza Pilicy (zlewnia Luciąży i Wolbórki).  

Na terenie gminy znajdują się obszary źródłowe między innymi Grabi (dopływ Widawki) w rejonie 

Dziwli i Lutosławic Szlacheckich, Brzezi (inna nazwa: Brzeźna) w okolicach Krzepczowa i Wierzejki (inna 

nazwa: Rakówka) w Szydłowie.  

Przez obszar gminy oprócz rzeki Grabi przepływają mniejsze cieki: Mała Widawka, Brzezia - mająca 

swoje źródła na polach w Boryszowie, Wierzejka - mająca swoje źródło (wypływ wody powierzchniowej) 

przy miejscowości Majków Średni. Cieki w gminie nie mają charakteru naturalnego, są ukształtowane  

w systemem melioracji wodnych. Jedynie Grabia w odcinku wzdłuż południowej granicy gminy (obręb 

Kobyłki) zaczyna płynąć w sposób naturalny.  

Jednolite Części Wód Powierzchniowych (JCZWP) 

Ze względów funkcjonalnych, dla potrzeb planistycznych, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, na 

terenie kraju zostały wydzielone obszary jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP). Teren gminy 

Grabica zawiera się w dwóch z nich. Są to: RW2000172545289 – „Strawa” (we wschodniej części gminy) 

oraz RW600016182854 – „Grabia do Dłutówki” (w zachodniej i centralnej części gminy). Granicę pomiędzy 

wydzielonymi jednolitymi częściami wód na terenie gminy wyznacza dział wodny pierwszego rzędu (Wisły 

i Odry). Cieki na terenie gminy stanowią odcinki źródłowe i górne, stad konieczność ich ochrony przed 

zanieczyszczeniami i eutrofizacją spowodowaną spływami nawozów z okolicznych pól.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi w latach 2011-2015 przeprowadził komplek-

sową ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych województwa łódzkiego, w tym JCWP „Stra-

                                                                 
 
 

5 lobem Widawki nazwano silnie wysunięty ku południowi lob lądolodu stadiału mazowiecko-podlaskiego, ograniczony linią 
przebiegającą od Łodzi ku południu na Radomsko, dalej ku zachodzie na Działoszyn, a stąd ku północnemu-zachodzie w kierunku 
Kalisza. Lob ten obejmuje w centralnej części prawie całe dorzecze Widawki.  
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wa” (na podstawie próbek pobranych w punkcie pomiarowo kontrolnym Strawa – Przygłów – poza grani-

cami gminy Grabica) i JCWP „Grabia do Dłutówki” (na podstawie próbek pobranych w punkcie pomiarowo 

kontrolnym Grabia - Karczmy – poza granicami gminy Grabica), w ramach monitoringu operacyjnego, któ-

ry obejmuje wody zidentyfikowane jako zagrożone nieosiągnięciem określonych dla nich celów środowi-

skowych. Zakres badań jest ograniczony do podstawowych wskaźników biologicznych i fizykochemicz-

nych, wskaźników rozpoznanych w monitoringu diagnostycznym jako problematyczne oraz do wskaźni-

ków wynikających z lokalizacji obszarów chronionych w obrębie jednolitych części wód. Celem monitorin-

gu operacyjnego jest ustalenie stanu JCWP oraz śledzenie zmian wynikających z programów działań, które 

zostały podjęte dla poprawy stanu tych wód. Podstawowy program operacyjny jest powtarzany 

z częstotliwością raz na 3 lata. Dodatkowe badania prowadzone są dla substancji priorytetowych 

ze stwierdzonym przekroczeniem wartości dopuszczalnych stężeń i dla substancji priorytetowych oraz 

specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, których źródło znajduje się w zlewni. Do-

datkowo JCWP „Grabia do Dłutówki” objęta była badaniami w ramach monitoringu obszarów chronio-

nych. Monitoring obszarów chronionych ustanawia się w celu ustalenia stopnia spełnienia dodatkowych 

wymogów, określonych w odrębnych przepisach, wynikających z funkcji pełnionych przez określoną jed-

nolitą część wody lub dodatkowych zagrożeń, jakim jest poddana. Monitoring obszarów chronionych ma 

również ocenić wpływ źródeł antropogenicznych i sprawdzić skuteczność podjętych programów napraw-

czych. Częstotliwość prowadzenia monitoringu obszarów chronionych dostosowana jest do 3-letniego 

cyklu podstawowych badań monitoringu operacyjnego. Wyjątek stanowią JCWP, będące źródłem wody 

pitnej dla ludności, w których badania prowadzone są corocznie. 

Na podstawie wykonanych badań wykonanych w latach 2010-2012 stwierdzono zły stan JCWP 

„Strawa” i JCWP „Grabia do Dłutówki” (na stan jednolitej części wody wpływ mają: ocena sta-

nu/potencjału ekologicznego, ocena stanu chemicznego i ocena spełnienia wymagań dodatkowych dla 

obszarów chronionych; podstawową zasadą na wszystkich etapach oceny jest decydująca rola elementu  

o najniższej klasyfikacji). Na podstawie badań wykonanych w okresie 2013-2015 stwierdzono zły stan 

JCWP „Grabia do Dłutówki”. Nie określono stanu JCWP „Strawa” ze względu na brak oceny chemicznej, 

przy jednoczesnej dobrej klasie stanu/potencjału ekologicznego. Należy zwrócić uwagę, że stan/potencjał 

ekologiczny obydwu JCWP uległ poprawie. Badania w zakresie spełnienia wymogów dodatkowych obsza-

rów chronionych dla JCWP „Grabia do Dłutówki” wykonywane były w zakresie obszarów chronionych 

wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami, pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Prze-

prowadzona ocena wykazała spełnienie powyższych wymogów. 

Zbiorniki wodne 

Obszar gminy pozbawiony jest dużych jezior. Jedynym jeziorem na terenie gminy jest Jezioro Krze-

mieniec - niewielki zbiornik wodny położony w Dziewulinach, przy granicy z gminą  Drużbice, na terenie 

dawnego ośrodka wczasowego.  

Ponadto na terenie gminy znajdują się zbiorniki wodne po wyrobiskach surowców mineralnych (gli-

ny), a także zbiorniki budowlane - hodowla ryb m.in. stawy retencyjne w Dziwlach o pow. ok. 10 ha, zbior-

nik retencyjny w Grabicy o pow. ok. 0,9 ha oraz inne prywatne stawy rybne o powierzchni ok. 1-3 ha m.in. 

w Dziewulinach, Ostrowie-Cegielni, Rusocinach. W obszarze gminy znajdują się również liczne niewielkie 
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oczka wodne, zarówno o funkcjach odwadniających tereny zabudowy jak i  stanowiące niewielkie zbiorniki 

nawodnień rolniczych. 

W okresach suszy, z uwagi na funkcjonowanie Zagłębia Bełchatowskiego6 i związane z nim obniża-

nie poziomu wód, część zbiorników częściowo jest pozbawionych wody. Gminę Grabica charakteryzuje 

gęsta sieć rowów melioracyjnych o funkcji odwadniającej tereny rolnicze, gmina jest w dużym stopniu 

zmeliorowana. Powierzchnia zmeliorowana użytków rolnych w gminie obejmuje łącznie teren 7 013 ha,  

w tym 6 644 ha gruntów rolnych i 369 ha użytków zielonych. Łączna długość rowów melioracyjnych wyno-

si 156 km. 

Zasoby wód podziemnych 

Użytkowe poziomy wodonośne występujące na terenie gminy związane są z osadami górnokredo-

wymi i czwartorzędowymi. W dolinach rzecznych występują płytkie wody gruntowe, nie mające znaczenia 

użytkowego. Najważniejszym źródłem zaopatrzenia w wodę jest czwartorzędowe piętro wodonośne 

związane z piaszczysto-żwirowymi osadami wodnolodowcowymi, spoczywającymi pod gliną zwałową, jak 

również z śródglinowymi soczewkami utworów dobrze przepuszczalnych. Średnia głębokość zalegania 

głównego użytkowego poziomu wodonośnego w utworach czwartorzędu wynosi 15-30 m.  

Wody podziemne w utworach górnokredowych wypełniają spękania i szczeliny w wapieniach,  

wapieniach marglistych, marglach oraz piaskowcach marglistych. Poziom zalega na głębokości znacznie 

powyżej 50 m, jedynie w południowo-zachodniej części gminy występuje płycej. Utwory kredy górnej  

charakteryzują się dobrymi parametrami jakościowymi, dużymi współczynnikami filtracji i dużą wydajno-

ścią jednostkową. Próbki wody pobrane do badań izotopowych, na potrzeby opracowania mapy hydro-

geologicznej Polski (arkusz Piotrków Trybunalski) przez Państwowy Instytut Geologiczny, pochodziły m.in. 

z jednego ujęcia na terenie gminy Grabica - ujęcia w Ostrowie. Badania te wykazały długi (powyżej 50 lat) 

okres wymiany wody. Wskazuje to na niski stopień zagrożenia wód podziemnych.  

Jakość Wód Podziemnych - Jednolite Części Wód Podziemnych (JCZWPd) 

Według Ramowej Dyrektywy Wodnej obszarami odniesienia w zarządzaniu zasobami wód pod-

ziemnych są jednolite części wód podziemnych (JCWPd). W nawiązaniu do tego podziału, gmina Grabica 

jest zlokalizowana w obrębie Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 83 (zachodnia i centralna 

części gminy) i 84 (wschodnia część gminy). Granica pomiędzy wydzielonymi jednostkami prowadzi zgod-

nie z przebiegiem działu wodnego pierwszego rzędu (Wisły i Odry). 

JCWPd nr 83 ma powierzchnię 2415,8 km2, położony jest w dorzeczu Odry. W jego obrębie występują 

pietra wodonośne: czwartorzędowe, czwartorzędowo-neogeńskie, neogeńskie, kredowe i jurajskie. Zaso-

by wód podziemnych dostępne do zagospodarowania wynoszą 351 000 m3/d. Zasilanie wód podziemnych 

odbywa się w wyniku infiltracji wód opadowych, w granicach poziomu czwartorzędowego oraz na  

                                                                 
 
 

6 Bełchatowskie Zagłębie Węgla Brunatnego - zagłębie obejmuje swoim zasięgiem kopalnię węgla brunatnego Bełchatów, elek-
trownię Bełchatów, oraz obiekty towarzyszące, stanowi największe w Polsce zagłębie węgla brunatnego. Złoże węgla zostało  
podzielone na trzy pola: Bełchatów, Szczerców i Kamieńsk.  Na tym pierwszym powstał jeden z większych w Europie wykopów  
o długości 3,5 km, szerokości 2,5 km i głębokości 200 m. Wchodzi w skład Piotrkowsko-Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego.  
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wychodniach poziomów starszych. Granica JCWPd biegnie wzdłuż działów wód powierzchnio-

wych/podziemnych. Naturalnymi strefami drenażu wewnątrz JCWPd są rzeki i cieki powierzchniowe  

z tym, że dla głębiej położonych warstw wodonośnych jest to rzeka Warta. Funkcję drenażu pełnią także 

liczne ujęcia wód podziemnych (wyrobiska górnicze w odkrywkach – największe to kopalnia Bełchatów, 

studnie wiercone i kopane oraz źródła). Kierunki krążenia wód podziemnych są często skomplikowane, 

głównie ze względu na tektonikę plikatywną i dysjunktywną, zróżnicowaną litologię i stopień diagenezy 

warstw wodonośnych, zatem przepuszczalność i zasobność wodną poziomów. Na ogół jednak wody 

wszystkich pięter/poziomów wodonośnych odpływają do naturalnych stref drenażu. Oddziaływanie ujęć 

wód podziemnych i odwadnianie wyrobisk zaburza ten kierunek tylko lokalnie na niewielkich obszarach 

(lokalne leje depresji).  

JCWPd nr 84 ma powierzchnię 4233,3 km2, położony jest w dorzeczu Wisły. W jego obrębie występują 

pietra wodonośne: czwartorzędowe, kredowe (poziom kredy górnej, poziom kredy dolnej), jurajskie i tria-

sowe. Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania wynoszą 504 497 m3/d. Zasilanie odby-

wa się przez infiltrację opadów atmosferycznych. Zachodnia granica JCWPd na terenie gminy Grabica bie-

gnie wzdłuż działu wodnego I-go rzędu Odra/Wisła. Pozostałe granice JCWPd są strukturalne i biegną po 

zasięgu utworów kredy dolnej K1 oraz hydrodynamiczne i biegną podziałach wód podziem-

nych/powierzchniowych. Naturalnymi strefami drenażu wewnątrz JCWPd nr 84 są rzeka Pilica i jej dopły-

wy z tym, że dla głębiej położonych warstw wodonośnych jest to głównie rzeka Pilica. Funkcję drenażu 

pełnią także liczne ujęcia wód podziemnych (m.in. Uszczyn, Barbara, Świrki-Zalesicka). Wodonośność 

ośrodka skalnego jest zróżnicowana, zależy od stopnia szczelinowatości, jak i od warunków zasilania i dre-

nażu. Kredowe piętro wodonośne zasilane jest przez infiltrację wód atmosferycznych, drenowane przez 

współczesne i kopalne doliny rzeczne oraz studnie głębinowe. Podstawą regionalnego drenażu są rzeki – 

głównie Pilica i jej dopływy (m.in. Czarna, Luciąża, Strawa). Kierunki krążenia wód podziemnych są często 

skomplikowane ze względu na zróżnicowane parametry hydrogeologiczne poziomu (miąższość, współ-

czynnik filtracji, przewodność wodną). Generalnie jednak wody wszystkich pięter/poziomów wodono-

śnych odpływają do naturalnych stref drenażu, w tym przypadku bazą drenażu jest dolina Pilicy. Oddzia-

ływanie ujęć zaburza ten kierunek tylko lokalnie na niewielkich obszarach. Pobór wód waha się w grani-

cach 5-50 % zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, zależnie od piętra/poziomu wodonośnego (Q do 

50%; K/J 5-25%).7 .   

Stopień udokumentowania zasobów wód podziemnych 

Północno-wschodnia część gminy jest położona w zasięgu udokumentowanego Głównego Zbior-

nika Wód Podziemnych (GZWP) - Niecka Łódzka nr 401. 

Zbiornik ten wg. dokumentacji hydrogeologicznej z 2013 r., posiada powierzchnię 1759,2 km2. 

Zbiornik zlokalizowany jest w całości w województwie łódzkim, obejmuje swym zasięgiem powiaty:  

łęczycki, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, m. Łódź, m. Piotrków Trybunalski, tomaszowski oraz zgierski. 

                                                                 
 
 

7 Jednolite części wód podziemnych (JZWPd) – charakterystyka geologiczna i hydrologiczna, Państwowa Służba Hydrogeologicz-
na, 2013 r. 
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GZWP nr 401 jest zlokalizowany w obrębie niecki mogileńsko-łódzkiej, będącej częścią antyklinorium  

śródpolskiego. Poziom zbiornikowy tworzą piaski, żwiry i słabo zwięzłe piaskowce kredy dolnej. Zwiercia-

dło statyczne stabilizuje się na rzędnej od 120 m n.p.m. wzdłuż północnej granicy GZWP nr 401, do ok 190 

m. n.p.m. Wodonośność poziomu jest zmienna i zależy w dużej mierze od głębokości poziomu wodono-

śnego. W pobliżu wychodni wodoprzewodność poziomu osiąga wartości powyżej 1000 m2/d, a w centrum 

może spadać do około 20 m2/d. Średnio zawiera się w przedziale 100-500 m2/d. W części centralnej zbior-

nika poziom kredy dolnej jest izolowany kilkusetmetrowym kompleksem osadów kredy górnej, wykształ-

conym we facji wapiennej i marglistej z przeławiceniami łupków i iłowców. Lokalnie (zwłaszcza w połu-

dniowej części zbiornika) osady dolnokredowe znajdują się w kontakcie hydraulicznym z wyżej leżącymi 

osadami wodonośnymi czwartorzędu i neogenu.  

Dolnokredowy poziom zbiornika ma duże znaczenie jako dodatkowe źródło dla zaopatrzenia lud-

ności w wodę w rejonach dużych aglomeracji miejskich (szczególnie intensywnie jest eksploatowany  

w rejonie miasta Łodzi). Pobór wód podziemnych z poziomu zbiornikowego wynosi łącznie ok. 34 776 

m/d3, co stanowi ok. 36% wielkości jego szacowanych zasobów dyspozycyjnych. Możliwości eksploatacyj-

ne są więc duże, ale silnie zróżnicowane przestrzennie. W północnej części zbiornika pobór stanowi 67% 

zasobów dyspozycyjnych, natomiast w części południowej jedynie 3%.  

Jakość wód poziomu zbiornika w rejonach gdzie jest on ujmowany, jest ogólnie dobra i z reguły 

lepsza niż w poziomach wyżej leżących. Świadczy to o stosunkowo słabym wpływie antropopresji na ja-

kość tych wód i dobrej izolacji poziomu. Z uwagi na dobra izolację poziomu kredy dolnej od niżej leżących 

poziomów jurajskich geogeniczne zagrożenie dla jakości jego wód poprzez dopływ słonych wód jest nie-

wielki i jak dotąd nigdzie nie stwierdzony.  

W obrębie zbiornika dominuje wykorzystanie terenu na potrzeby rolnicze. Lasy pokrywają blisko 

20% terenu zbiornika. W granicach zbiornika zaewidencjonowano ok. 500 obiektów mogących stanowić 

zagrożenie dla jakości wód podziemnych, jednak z uwagi na znaczną głębokość występowania warstwy 

wodonośnej, przyjmuje się, że ich wpływ jest znikomy. Obszar zbiornika charakteryzuje się zróżnicowanym 

stopniem uprzemysłowienia i zurbanizowania. 

Projektowane obszary ochronne GZWP nr 401 zajmują łącznie powierzchnię 269,94 km2, co stanowi 

ok. 15% całego GZWP. Pozostały obszar zbiornika charakteryzuje się bardzo dobrymi warunkami natural-

nej ochrony i nie wymaga ustanawiana obszaru ochronnego.  

5.2.5. Klimat 

Według regionalizacji W. Wiszniewskiego i W. Chełchowskiego obszar gminy Grabica jest zaliczany 

do łódzko-wieluńskiego regionu klimatycznego. Jest to region zróżnicowany pod względem mikroklima-

tycznym, w zależności od rzeźby terenu, zalesienia i zabudowy. Położenie obszaru gminy na wododziale 

Wisły i Odry ma znaczny wpływ na warunki klimatyczne; charakterystyczną cechą klimatu tego regionu 

jest zmienność stanów pogodowych.  

Ogólnie rejon ten jest obszarem o korzystnych warunkach klimatycznych. Średnia roczna suma opa-

dów atmosferycznych wynosi 625 mm. Równinna część północna otrzymuje średnio ok. 100 mm mniej 

opadów w skali roku. Pokrywa śnieżna zalega przeciętnie 52 dni w roku. Średnia roczna temperatura po-
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wietrza wynosi 7,7C (średnia temperatura stycznia to (-)3,0C, średnia temperatura lipca to 18,2C). Lata 

są dość ciepłe, co umożliwia uprawę niektórych roślin termofilnych. Zimy są umiarkowanie ostre choć 

nietrwałość pokrywy śnieżnej zwiększa możliwość wymarzania wrażliwych odmian pszenicy. Okres wege-

tacyjny i gospodarczy jest tu stosunkowo długi i wynosi do 210 dni. Przeważają wiatry z kierunku zachod-

niego, północno i południowo-zachodniego, średnia prędkość wiatru wynosi 2,5 m/s. Na ukształtowanie 

się warunków mikroklimatycznych największy wpływ mają: ukształtowanie powierzchni, ekspozycja sto-

ków, pokrycie terenu oraz występowanie wód. Omawiany obszar charakteryzuje się niewielkimi spadka-

mi. Wyjątkiem jest ciąg pagórków wodnolodowcowych w centralnej części obszaru. Mają one przebieg  

z północnego-zachodu na południowy wschód. Ekspozycja południowo-zachodnich zboczy tych pagórków 

na promienie słoneczne powoduje ich silne nagrzanie, w związku z czym średnia temperatura dobowa 

tych zboczy jest wyższa niż stoków północno-wschodnich. Obszary wysoczyzn lodowcowych i wodnolo-

dowcowych charakteryzują się niewielkimi spadkami terenu. Dlatego nie występują tutaj duże różnice 

mikroklimatyczne miedzy różnymi częściami tej formy terenu. Szczególnie korzystne warunki mikroklima-

tu występują w sąsiedztwie kompleksów leśnych, najmniej korzystne w dolinach cieków. Doliny i inne 

formy wklęsłe charakteryzują się niekorzystnymi warunkami radiacyjno-termicznymi, rejony te wyróżniają 

się większą wilgotnością powietrza, częstszymi mgłami i występowaniem zastoisk mrozowych. Średnia 

temperatura dobowa może być tu niższa o 1-2 stopnie niż na wysoczyznach. 

5.2.6. Komponenty biotyczne 

Obszar gminy Grabica porastały kiedyś bory typu grądowego (las liściasty z przewagą grabu i dębu), 

które były mocno eksploatowane w XVI-XVII w. Lasy te dominowały na wysoczyznach o podłożu glinia-

stym - czyli takim jakie istnieje w gminie Grabica. Do dziś taki typ lasu zachował się w pod-piotrkowskich 

Meszczach. Obecnie grunty leśne na terenie gminy zajmują powierzchnię 1263 ha, co stanowi 9,9% ogól-

nej powierzchni gminy. Obszar gminy charakteryzuje się bardzo niskim poziomem lesistości. Związane jest 

to z faktem, iż teren ten podlegał intensywnemu wylesianiu dla potrzeb rolnictwa. Lasy nie tworzą dużych 

kompleksów, lecz występują wyspowo, głownie w zachodniej i północnej części gminy. Na terenie gminy 

Grabica nie występują obszary podmokłe i torfowiska, ponieważ obszar został osuszony przez sieć rowów 

melioracyjnych.  

Zasadniczy zrąb flory tego obszaru tworzą gatunki wielu elementów geograficznych, wśród których 

dominujący charakter mają rośliny szeroko rozpowszechnione w północnej i środkowej Europie. Wiele jest 

tu gatunków o charakterze euro-syberyjskim (borówka czarna, siódmaczek leśny inne gatunki runa  

leśnego lasów sosnowych i mieszanych, z drzew: sosna zwyczajna i jarząb pospolity). Na wilgotnych łą-

kach, bagnach i torfowiskach spotyka się wiele roślin północnych (skrzyp błotny, turzyca bagienna, kilka 

gatunków mchów, gwiazdnica długolistna i bagno zwyczajne). Najliczniej jednak reprezentowane są ga-

tunki mające swoje centrum występowania w Europie Środkowej (buk zwyczajny, grab pospolity, dąb 

szypułkowy, lipa szerokolistna i klon zwyczajny, z roślin zielnych należy wymienić: turzyce palczastą, zawi-

lec gajowy i szczyr trwały). 

Świat zwierzęcy gminy reprezentowany jest przez gatunki szeroko rozpowszechnione na kontynen-

cie euroazjatyckim (ssaki: zając szarak, kuna leśna, sarna, dzik; z ptaków: sójka, dzwoniec, świergotek  

łąkowy i drzewny, słowik rdzawy, kąskawa, kulczyk i dzięcioł polny). Występują też gatunki o charakterze 

południowym, reprezentowane głównie przez bogaty świat owadów. 
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Według geobotanicznego podziału Polski (W. Szafer) obszar gminy Grabica położony jest w obrębie Pro-

wincji Środkowoeuropejskiej Niżowo-Wyżynnej, działu Bałtyckiego, podpodziału Pasa Wyżyn Środkowych.  

Najliczniej reprezentowane są gatunki mające swoje centrum występowania w Europie Środkowej 

(buk zwyczajny, grab pospolity, dąb szypułkowy, lipa szerokolistna i klon zwyczajny, z roślin zielnych należy 

wymienić: turzyce palczastą, zawilec gajowy i szczyr trwały). Świat zwierząt nie jest urozmaicony; można 

tu wymienić gatunki szeroko rozpowszechnione na kontynencie euroazjatyckim (ssaki: zając szarak, kuna 

leśna, sama, dzik; ptaki: sójka, dzwoniec, świergotek łąkowy i drzewny, słowik rdzawy, kąskawa, kulczyk  

i dzięcioł polny). 

Flora i fauna omawianego obszaru reprezentowana jest przez gatunki związane z gospodarką czło-

wieka i siedliskami silnie przez niego zniekształconymi. Szatę roślinną na analizowanym terenie stanowią: 

 roślinność pół uprawnych (agrocenozy) wraz z towarzyszącą zielenią śródpolną, 

 roślinność zbiorowisk łąkowych wzdłuż dolin rzecznych , 

 niewielkie kompleksy leśne, 

 zespoły zieleni urządzonej (parki wiejskie, parki podworskie, cmentarze), 

 roślinność związana ze zbiorowiskami ruderalnymi (przydomowe ogródki, roślinność związana z cią-

gami komunikacyjnymi). 

Flora i fauna omawianego obszaru reprezentowana jest w znaczącym stopniu przez gatunki związa-

ne z gospodarką człowieka i siedliskami silnie przez niego przekształconymi.  

5.2.7. Komponenty abiotyczne – dziedzictwo kulturowe 

Zabytki architektury i urbanistyki  

W Rejestrze zabytków województwa łódzkiego, prowadzonym przez Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Łodzi (Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim) znajduje się 8 obiektów i obsza-

rów z terenu gminy Grabica:  dwa obiekty architektury i budownictwa oraz sześć parków po-dworskich.  

Tab. 3. Obiekty i obszary objęte ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych oraz 
ich stan zachowania 

Lp. Obiekt Typ 

Nr rejestru  
zabytków  

województwa 
łódzkiego 

Data wpisu Adres 
Stan  

zachowania 

1 Spichlerz 
obiekt  

architektury  
i budownictwa 

566-IX-75 22.03.1952 r. Dziwle 65 dobry 

2 
Kościół fil. rzymsko-

katolicki p.w. św. 
Wojciecha 

161-IX-7-185 
7.07.1948 r., 

24.01.1962 r., 
16.09.1967 r. 

Krzepczów 
Stary 13 

dobry 

3 Park dworski 

park  
po-dworski  

287 31.08.1983 r. Brzoza 
bardzo  
dobry 

4 Park dworski 298 31.08.1983 r. Dziwle 65 dobry 

5 Park dworski 368 
3.07.1986 r., 
30.12.1994 r.  

Ostrów 45 zaniedbany 

6 Park dworski 315 31.08.1983 r. Rusociny 57 dobry 

7 Park dworski 321 31.08.1983 r. Szydłów 56 
bardzo  
dobry 
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8 Park dworski 326 
31.08.1983 r., 
7.06.1994 r. 

Wola Bykow-
ska 

dobry 

Źródło: projekt Studium /opracowanie własne na podstawie danych Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w Łodzi (Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim), Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Grabica. 

Narzędziem uwzględniania zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz przy kształtowaniu środowiska z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków jest gminna 

ewidencja zabytków, prowadzona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Ewidencja jest prowadzo-

na w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.  

Ewidencja zabytków gminy Grabica, pozytywnie zaopiniowana przez Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Łodzi, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-

kami obejmuje 49 pozycji, zgodnie z poniższą tabelą. Gminna Ewidencja Zabytków została zaktualizowana 

w ramach opracowania nowego Programu opieki nad zabytkami gminy Grabica na lata 2017-2020, przyję-

tego Uchwałą Nr XXVII/192/2017 Rady Gminy Grabica z dnia 29 listopada 2017 r.8 oraz przyjęta Zarządze-

niem nr 7/2018 Wójta Gminy Grabica z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji 

Zabytków Gminy Grabica.  

Dziedzictwo archeologiczne 
 

Dziedzictwo archeologiczne jest świadectwem zmian, jakie zachodziły w obrzeże gminy we 

wszystkich dawnych dziedzinach życia ludności - formach osadnictwa, sposobie budowy domów,  

zdobywania pożywienia i surowców, z których wytwarzano przedmioty codziennego użytku, broń, ozdo-

by, czy części stroju, a także systemie wierzeń i innych przejawach kultury duchowej. Głównym źródłem 

przekazu są zachowane zabytki archeologiczne.   

Zgodnie z art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - 

zabytkiem archeologicznym jest zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną 

pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się  

w nim wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem. 

Na terenie gminy Grabica, zgodnie z Programem opieki nad zabytkami gminy Grabica9, dla stano-

wisk archeologicznych zlokalizowanych w obszarze gminy obowiązują następujące ustalenia: 

 wymóg uzgadniania wszelkich zamierzeń inwestycyjnych ze Służbą Ochrony Zabytków, 

 wykonanie ewentualnych prac ziemnych w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk archeolo-

gicznych jedynie po przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych za zezwoleniem konser-

watorskim na prace archeologiczne i wykopaliskowe, 

                                                                 
 
 

8 opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - Delegatura w Piotrkowie  
Trybunalskim) z dnia 18 października 2017 r., zgodnie z pismem znak: WUOZ-PT.5120.3.2017.AD 

9 Uchwała nr XXVII/192/2017 Rady Gminy Grabica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zabytkami gminy Grabica na lata 2017-2020 
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 finansowanie ratowniczych badań konserwatorskich przez inwestora.  

W gminie nie występują stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków województwa 

łódzkiego. Zlokalizowane są 94 nie-rejestrowe stanowiska archeologiczne, zidentyfikowanych głównie  

w obszarze centralnej i północnej części gminy, ze szczególnym zagęszczeniem w części środkowej gminy, 

w dolinie rzeki i jej najbliższym sąsiedztwie.  

5.3. ZASOBY PRZYRODY PRAWNIE CHRONIONE, USTANOWIONE I POTENCJALNE 

Na terenie gminy Grabica nie występują obszarowe formy ochrony przyrody. Jedynymi zasobami 

środowiska, objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody są 

pomniki przyrody, czyli pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej 

wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się 

indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy 

gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz 

jaskinie. Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa 

stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu. Na terenie 

gminy za pomniki przyrody zostało uznanych następujące drzewa/zespoły drzew, zgodnie z poniższym  

wykazem.  

Tab. 4. Wykaz i ogólna charakterystyka pomników przyrody   

Lp. 
Nazwa pomnika 

przyrody 
Podstawa prawna 

Opis pomnika przyrody i ob-
wód na wys. 1,3 m (cm) 

Opis lokalizacji 

1 

2 jesiony wynio-
słe, wiąz szypuł-

kowy, kaszta-
nowiec biały Zarządzenie Nr 45/87 Wojewody Piotrkow-

skiego z dnia 15 grudnia 1987 r. w sprawie 
uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. 

Piotrkowskiego Nr 17, poz. 177) 

2 jesiony wyniosłe  
(322, 230) Ostrów, park na 

terenie Wojewódz-
kiego Ośrodka Po-
stępu Rolniczego 

wiąz szypułkowy (295) 

kasztanowiec biały (420) 

2 
2 lipy drobno-
listne, dąb szy-

pułkowy 

2 lipy drobnolistne (310, 250),  
dąb szypułkowy (430) 

Dziwle, park na 
terenie Rolniczej 

Spółdzielni Produk-
cyjnej 

3 dąb szypułkowy dąb szypułkowy (270) 
Wola Kamocka,  

przy kościele 

4 

brzoza brodaw-
kowata, 

7 dębów szypuł-
kowych, 

2 olsze czarne, 
3 topole czarne,  
lipa drobnolist-

Rozporządzenie Nr 5/98 Wojewody Piotr-
kowskiego z dnia 3 lipca 1998 r.  

w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczą-
cego uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. 

Woj. Piotrkowskiego Nr 12, poz. 134) 
Uchwała Nr XIII/99/2016 Rady Gminy Grabi-

ca z dnia 22 lutego 2016 r.  

6 dębów szypułkowych (330, 
220. 205, 242, 337, 263) Brzoza, park na 

terenie Szkoły Pod-
stawowej 2 olsze czarne (301, 273) 

3 topole czarne (390, 480, 480) 



PROG NOZ A OD DZ IAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO  
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRABICA 

MONDRA design Łukasz Woźniak     strona 60 

 

na w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 
z drzewa uznanego za pomnik przyrody 

(zniesiono ochronę z brzozy brodawkowatej 
o obwodzie 221 cm) 

Uchwała Nr XVII/130/2016 Rady Gminy 
Grabica z dnia 30 września 2016 r.  

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 
z drzewa uznanego za pomnik przyrody 

(zniesiono ochronę z dębu szypułkowego o 
obwodzie 360 cm) 

lipa drobnolistna (244) 

5 

2 lipy drobno-
listne, 

3 jesiony wynio-
słe, buk pospoli-
ty, 2 dęby szy-

pułkowe 

Rozporządzenie Nr 5/98 Wojewody Piotr-
kowskiego z dnia 3 lipca 1998 r.  

w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczą-
cego uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. 

Woj. Piotrkowskiego Nr 12, poz. 134) 
Rozporządzenie Nr 33/2007 Wojewody 

Łódzkiego z dnia 18 lipca 2007 r.,  
Dz. Urz. Woj. Łódź. 243, poz. 2244,  

w sprawie zniesienia ochrony pomników 
przyrody (zniesiono ochronę dla 1 lipy drob-

nolistnej) 

lipa drobnolistna (281) 

Grabica, park wiejski 

3 jesiony wyniosłe (310, 196, 
204) 

buk pospolity (141) 

2 dęby szypułkowe (416, 23) 

Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne (2017) - Rejestr Form Ochrony Przyrody prowadzony przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, RZGW 2017. 

Gmina Grabica nie należy do obszarów o znaczących walorach przyrodniczych w skali regionu.  

Na jej terenie, a także w bezpośrednim sąsiedztwie, nie wyróżniono obszarów strefowych, węzłowych  

i łącznikowych sieci ekologicznej o znaczeniu krajowym i regionalnym. Na terenie opracowania nie ma 

prawnie chronionych obszarowych form ochrony przyrody. Zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie, jak  

i w dalszej odległości brak jest istotnych elementów systemu ochrony przyrody. Najbliższym tego typu 

terenem jest Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Borkowice znajdujący się w odległości ok. 5 km na pół-

nocny zachód od granicy gminy, oraz Sulejowski Park Krajobrazowy zlokalizowany w odległości ok. 7 km 

na wschód od granicy gminy. W odległości około 9 km na południe znajduje się Obszar Chronionego Kra-

jobrazu Doliny Widawki, a w odległości około 10 km na północny wschód zlokalizowany jest Obszar Chro-

nionego Krajobrazu Doliny Wolbórki. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest oddalony o około  

8 km na zachód obszar NATURA 2000 (obszar siedliskowy) PLH100021 Grabia. 
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Ryc. 3. Położenie na tle obszarowych form ochrony przyrody  
Źródło: opracowanie ekofizjograficzne (2017) - opracowanie własne na podstawie www.geoservis.gdos.gov.pl 

Powiązanie przyrodnicze z otoczeniem następuje poprzez słabo rozwinięty system przyrodniczy, 

którego głównym elementem jest lokalny korytarz ekologiczny przebiegający wzdłuż rzeki Grabi (dopływ 

Widawki), który zapewnia ekologiczne powiązanie terenu z kompleksem leśnym zlokalizowanym w gminie 

Tuszyn, oraz z cennym przyrodniczo Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki. Korytarze ekolo-

giczne są to elementy łącznikowe systemu przyrodniczego, łączące obszary węzłowe i węzły, oraz system 

przyrodniczy w funkcjonalną całość. Istotne dla funkcjonowania obszaru są również mniejsze cieki, które 

zwiększają przestrzennie zakres oddziaływania rzeki Grabi, a także niewielkie kompleksy leśne, zbiorniki 

wodne i zbiorowiska roślinności łąkowej. Lokalny korytarz ekologiczny rzeki Grabi na ternie gminy poprze-

cinany jest siecią dróg gminnych i drogą wojewódzką nr 473, które stanowią istotne bariery dla zachowa-

nia ciągłości systemu przyrodniczego obszaru i powiązań przyrodniczych z otoczeniem. Ponadto przez 

wschodnią część gminy przebiega autostrada A1, jak również na wschód od gminy Grabica zlokalizowane 

są tereny zurbanizowane (miasto Piotrków Trybunalski), które ograniczają powiazania z cennymi przyrod-

niczo terenami, miedzy innymi z Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki i Sulejowskim Par-

kiem Krajobrazowym.  
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5.4. IDENTYFIKACJA PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, ISTOTNYCH  

Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Ochrona środowiska w gminie jest związana z różnymi rodzajami ludzkiej aktywności. Począwszy od 

zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb, poprzez gospodarkę odpadami po utratę różnorodności biologicz-

nej, wprowadzenia gatunków inwazyjnych, czy genetycznie zmodyfikowanych. Zakres tematyczny może 

być bardzo szeroki, obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianą ochroną i kształtowaniem śro-

dowiska naturalnego i kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów innowacyjnych opartych 

na polityce wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Gmina Grabica stanowi gminę rolniczą o niskim 

udziale przemysłu w strukturze użytkowania oraz niskim poziomem zurbanizowania terenów. Na jej ob-

szarze nie występują szczególne problemy związane z koniecznością ochrony zasobów środowiska. Pod-

stawowe problemy występujące w obszarze gminy dotyczą podstawowych elementów ochrony środowi-

ska: w zakresie degradacji gleb, związanej z użytkowaniem rolniczym terenów, w zakresie zanieczyszczeń 

atmosferycznych, związanych z niską emisją czy w zakresie ochrony wód, narażonych na powierzchniowe 

źródła zanieczyszczeń. Do głównych zagrożeń i problemów ochrony środowiska można zaliczyć:  

Degradacja gleb i powierzchnia ziemi:  

 naturalne zagrożenie gleb procesami erozyjnymi,  

 zakwaszenie gleb obniżające ich przydatność rolniczą, 

 degradacja powierzchni ziemi spowodowana rozbudową infrastruktury technicznej, w tym dróg, 

 lokalne zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi głównie w sąsiedztwie dróg, 

 kumulacja rodzajów erozji, wywołana nieodpowiednią gospodarką rolną. 

Zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych: 

 nie oczyszczone ścieki komunalne: nieszczelne szamba, możliwość odprowadzanie ścieków do rowów 

przydrożnych, cieków, 

 spływ powierzchniowy z terenów rolniczych: nieodpowiednie lub zbyt intensywne stosowanie nawo-

zów chemicznych, nieodpowiednia gospodarka wodno-ściekowa w gospodarstwach.  

Powietrze atmosferyczne: 

 zanieczyszczenia komunikacyjne, 

 emisja niska z lokalnych kotłowni, 

 zanieczyszczenia z gospodarki rolnej. 

Zasoby przyrodnicze: 

 zmiany stosunków wodnych: melioracje wpływające na obniżenie poziomu wód gruntowych, 

 zmiana sposobu zagospodarowania łąk, odejście od ich wykaszania i wypasania, 

 zagrożenie komunikacyjne występujące wzdłuż dróg o największym natężeniu ruchu, 

 wpływ rolnictwa na przekształcenia zasobów flory i fauny.  

Hałas: 
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 rozszerzanie się obszarów narażonych na hałas komunikacyjny, związane z wzrostem środków komu-

nikacji samochodowej, w szczególności wzdłuż autostrady A1.   

Problemem ochrony środowiska w obszarze gminy Grabica, istotnym z punktu widzenia analizowanego 

dokumentu są zasady funkcjonowania gospodarki rolnej. Prowadzenie produkcji rolnej, w szczególności 

intensywnej, stwarza szczególne zagrożenie i może powodować jego degradację poprzez:  

 zanieczyszczenie wód powierzchniowych i środowiska gruntowo-wodnego w wyniku niewłaściwego 

stosowania nawozów, zwłaszcza azotowych i fosforowych, 

 zanieczyszczenie gleb i wód pozostałościami chemicznych środków ochrony roślin, 

 nieprawidłową gospodarkę ściekową w obrębie gospodarstw, w tym nieszczelności zbiorników bez-

odpływowych na ścieki lub ich nieodpowiedniego oczyszczenia przed wprowadzeniem do wód lub do 

ziemi,  

 intensyfikację różnych form erozji gleb i zmniejszenie ich żyzności, 

 emisję do powietrza substancji gazowych pochodzących z intensywnego chowu lub hodowli zwierząt, 

tj. amoniak, siarkowodór, metan, dwutlenek węgla, 

 emisję do powietrza substancji pyłowych pochodzących z intensywnego chowu lub hodowli zwierząt, 

tj. pył ze ściółki, magazynów mieszalni pasz, suszarni zbóż czy innych obiektów gospodarskich, 

 zmiany w krajobrazie i wyginięcie poszczególnych gatunków fauny i flory.  

Najistotniejszym z wymienionych wyżej czynników presji rolniczej na środowisko jest wprowadzanie 

do wód związków pierwiastków biogennych, azotu i fosforu, zarówno ze źródeł punktowych, jak i wraz ze 

spływami obszarowymi i opadami atmosferycznymi. Nadmierność w środowisku powyższych związków 

prowadzi m.in. do eutrofizacji zbiorników wodnych. W przypadku wód podziemnych nie ustalono wpływu 

źródeł pochodzenia rolniczego na łączną zawartość związków azotu i fosforu. Szacuje się, że źródła pocho-

dzenia rolniczego mają głównie wpływ na stan płytkich wód gruntowych.  

Obszar gminy Grabica jest położony poza obszarami szczególnie narażonych (OSN), na których należy 

ograniczyć „odpływ azotu” ze źródeł rolniczych do wód, ponieważ środowisko wodne zostało już zanie-

czyszczone związkami azotowymi, bądź istnieje zagrożenie zanieczyszczeniami takimi związkami.  

Oddziaływanie produkcji rolnej na grunty rolne w gospodarstwie może być zarówno pozytywne, jak  

i negatywne. Z jednej strony prowadzi do wzrostu żywności i urodzajności gleby, a z drugiej powoduje jej 

degradację. Czynniki powodujące degradację gleby w obrębie gospodarstw rolnych można podzielić na: 

 chemiczne, powodujące spadek zawartości próchnicy, nadmierne zakwaszenie i wyjałowienie ze 

składników pokarmowych roślin, 

 mechaniczne, powodujące nadmierne zagęszczenie warstwy ornej lub podornej i pogorszenie struk-

tury gleby, 

 biologiczne, powodujące spadek biologicznej aktywności gleby i zubożenie składu gatunkowego 

mikroflory glebowej, 

 nasilenie procesów erozyjnych.  

Zanieczyszczenie gleb na skutek niewłaściwego stosowania nawozów sztucznych i wapniowych oraz 

środków ochrony roślin jest w Polsce zjawiskiem marginalnym, w odróżnieniu do problemów krajów Eu-

ropy Zachodniej. W Polsce następuje systematyczne zmniejszanie ilości stosowanych w rolnictwie nawo-

zów sztucznych i wapniowych oraz pestycydów. Racjonalne stosowanie chemicznych środków ochrony 
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roślin i nawozów mineralnych oraz odpowiednie zwiększanie udziału stosowanych nawozów naturalnych  

i biologicznych metod ochrony roślin, to efekty promowania i doważania modelu zrównoważonej gospo-

darki rolnej.  

Substancje zanieczyszczające powietrze w produkcji rolniczej to przede wszystkim: 

 produkty spalania paliw będących źródłem ciepła do ogrzewania budynków oraz do procesów su-

szenia zbóż lub pasz, 

 pyły z procesów transportu pneumatycznego pasz lub suszenia zbóż, 

 gazy i pyły powstające w procesie chowu lub hodowli zwierząt, 

 pyły i gazy z transportu samochodowego (spaliny powstające w silnikach spalinowych oraz pył zwią-

zany z ruchem pojazdów), 

 pyły z procesów erozji wietrznej gleby.  

Większość wytwarzanych w rolnictwie gazów zaliczana jest do tzw. gazów cieplarnianych powodują-

cych ocieplenie klimatu. Ponadto, tlenki azotu emitowane są bezpośrednio z gleby w wyniku nawożenia 

użytków rolnych. Z punktu widzenia ochrony środowiska w polskim rolnictwie konieczne są działania 

ograniczające ilość gazów powstających na terenie gospodarstwa.  

Zachwianie równowagi biologicznej prowadzące w konsekwencji do zaniku gatunków dzikiej flory  

i fauny, może wynikać m.in. z: 

 rozwoju intensywnej produkcji rolniczej, prowadzącej do powiększania pól kosztem eliminacji 

miedz, zadrzewień śródpolnych, żywopłotów, małych zbiorników wodnych, 

 specjalizacji w produkcji roślinnej, prowadzącej do ograniczenia liczby uprawianych roślin, 

 fragmentaryzacji ekosystemów, przerywania korytarzy ekologicznych, niepokojenia zwierząt itp.  

Większość problemów ochrony środowiska w rolnictwie regulują obecnie przepisy odrębne, określa-

jące zasady zagospodarowania, wpływającego na stan środowiska, z zakresu emisji zanieczyszczeń do po-

wietrza, wód, gleby oraz zasady ochrony bioróżnorodności.  

6. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU  

REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku zaniechania realizacji ustalonych kierunków pro-

jektu Studium dotyczą analizy tzw. „opcji zerowej”. Dotyczy ona określenia kierunku zmian środowiska 

w przypadku braku realizacji planowanych działań. Często mylnie przyjmuje się, że nie brak działań 

w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego ma charakter pro-środowiskowy i zmniejsza negatywne 

oddziaływanie na środowisko.  

Oceniając potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń projektowanego 

dokumentu konieczne jest określenie jego podstawowych funkcji, jakie są mu przypisane w obowiązują-

cym systemie prawnym. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

spełnia trzy podstawowe funkcje. Stanowi politykę przestrzenną gminy, co jest jego funkcją podstawową. 

Jest też aktem polityki rozwoju gospodarczego, zwłaszcza w sytuacji braku strategii rozwoju. Drugą funkcją 

Studium jest koordynacja sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Trzecia 

funkcja Studium dotyczy promocji gminy wśród potencjalnych inwestorów – stanowi jedyny dokument 
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określający całościowo stan i kierunki zagospodarowania terenów. Odstąpienie od realizacji analizowane-

go dokumentu skutkować będzie m.in.: 

 wydłużeniem się procedur lokalizacyjnych, wynikających z dokumentów strategicznych, w tym inwe-

stycji celu publicznego m.in. realizacji inwestycji określonych w planie zagospodarowania przestrzen-

nego województwa ale także inwestycji gminnych, 

 utrudnienia w tworzeniu systemu ekologicznego gminy i regionu, nie utrzymanie niektórych terenów 

jako terenów otwartych i biologicznie czynnych, wskazanych w projekcie do ochrony przed zainwe-

stowaniem, 

 wydłużeniem się procedur dotyczących inwestycji indywidulanych w gminie, zamierzenia rozwojowe 

nie są uwzględnione w obecnej polityce przestrzennej, wymaga ona aktualizacji,  

 wydłużenie procedury sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

które wskazane do opracowania byłyby niezgodne z obecną polityką planistyczną, w tym wydłużenie 

się procesu sporządzania planów miejscowych. 

Określenie zmian w środowisku w przypadku odstąpienia od  przyjęcia projektu Studium jest znaczą-

co ograniczone, gdyż środowisko podlega nieustającym zmianom, w tym atropopresji. Polityka prze-

strzenna gminy w znaczącym stopniu wskazuje na działania w zakresie ochrony środowiska  

i jego poszczególnych elementów. Nie stanowi polityki wprowadzającej w przestrzeń gminy inwestycje 

znacząco negatywnie oddziałowujących na środowisko stąd odstąpienie od jego przyjęcia miałoby skutki 

negatywne dla środowiska. Projekt Studium zawiera ustalenia pozytywne w zakresie ochrony wód, gleby, 

powietrza atmosferycznego, ograniczenia zanieczyszczeń i hałasu, organizacji gospodarki wodno-

ściekowej i gospodarki odpadami w gminie. 

Ponadto ze względu na nieprecyzyjne ustalenia obowiązującego Studium, jego nieaktualność  

w odniesieniu do obowiązujących przepisów, w niektórych przypadkach może występować trudność  

z przeniesieniem granic pomiędzy terenami do zainwestowania pod budownictwo a terenami otwartymi. 

Co skutkować może rozbieżnościami pomiędzy polityką przestrzenną zawartą w Studium a planowanymi 

do sporządzenia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.  

7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANEGO ZNACZĄCEGO  

ODDZIAŁYWANIA NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA W TYM NA 

CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ  

TYCH OBSZARÓW  

7.1. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

Głównym celem przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest określenie 

przewidywanego znaczącego oddziaływania realizacji wyznaczonych kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy na środowisko. Gmina Grabica należy do gmin rolniczych o dużym udziale w strukturze 

użytkowania terenów otwartych, biologicznie czynnych, niewielkim udziałem przemysłu (koncentracja 

terenów obiektów składowych i magazynowych w Woli Bykowskiej) i niskim poziomem urbanizacji.  
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Przeprowadzając analizę potencjalnie znaczących oddziaływań projektu na środowisko odniesiono się 

do poszczególnych komponentów środowiska (oraz jego właściwości), uwzględniając elementy środowi-

ska przyrodniczego, jak i kulturowego (w tym na ludzi i ich zdrowie oraz na dobra materialne i zabytki).  

W ocenie zostały uwzględnione rodzaje oddziaływania, w podziale na charakter (pozytywne, negatywne), 

relacje oddziaływania z elementem podlegającym oddziaływaniu (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, sku-

mulowane) oraz horyzont czasowy oddziaływania (krótkoterminowe, średnioterminowe, długotermino-

we, stałe, chwilowe). Prognozowane oddziaływania wg przyjętych metod przedstawiono w ujęciu macie-

rzowym w tzw. macierzy skudów środowiskowych, do wypełnienia której zastosowano znaki i kolorystykę. 

Macierz zawiera informację określającą rodzaj oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska 

oraz informację podsumowującą, odnośnie występowania znaczącego negatywnego oddziaływania na 

wybrany komponent lub właściwość środowiska (tak lub nie). Przy ocenie uwzględniono zarówno końco-

wy efekt realizacji przedsięwzięcia jak i jego potencjalne oddziaływanie na etapie eksploatacji (funkcjono-

wania) oraz na etapie budowy (realizacji).  

Wyniki analizy zawarte w macierzy skutków środowiskowych zostały opatrzone komentarzem  

w odniesieniu do poszczególnych komponentów i właściwości środowiska, w celu określenia możliwych 

oddziaływań skutków realizacji ustaleń dokumentu.   

Po analizie projektu Studium zidentyfikowano rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-

wać na środowisko. Większość przedsięwzięć charakteryzuje się ograniczonym terytorialnie oddziaływa-

niem na środowisko. Znacząca ilość kierunków będzie oddziaływać pozytywnie, w szczególności w sposób 

pośredni, skumulowany i długoterminowy. W gminie w ramach wyznaczonych kierunków rozwoju nie 

planuje się wprowadzenia obiektów, których funkcjonowanie mogło by znacząco negatywnie oddziaływać 

na środowisko i odbiegało by od dotychczasowego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenów.  

Największe przekształcenia dotyczą rozwoju terenów inwestycyjnych jednak największy ze wskaza-

nych w Studium obszarów jest już w większości zagospodarowany - obszar rozwoju centrum logistyczne  

w Woli Bykowskiej (składy i magazyny). Kierunki Studium we wskazanym obszarze dopuszczają lokalizację 

zakładów o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, jednak znacząco 

ograniczając rodzaj możliwych do realizacji inwestycji. Ograniczenie rodzajów planowanych przedsięwzięć 

eliminuje szereg inwestycji, które bez takich obostrzeń mogłyby zostać zrealizowane. Kierunki Studium 

uszczegóławiają możliwość lokalizowania wskazanych zakładów, w celu ograniczenia potencjalnych nega-

tywnych odziaływań. Zapisy Studium dopuszczają na terenach przemysłowych, składów i magazynów:  

 składowane, magazynowane lub wytwarzane wyłącznie półprodukty lub gotowe wyroby przeznaczo-

ne dla końcowego użytkownika: odzież, obuwie, żywność, towary akcyzowane, kosmetyki, leki i środ-

ki medyczne, meble i akcesoria biurowe i domowe, sprzęt AGD i RTV oraz inne urządzenia elektrycz-

ne, elektroniczne i telekomunikacyjne, środki czystości oraz chemii gospodarczej, wyroby papiernicze 

i drukarskie, środki stosowane w ogrodnictwie 

 i rolnictwie, materiały i artykuły budowlano-remontowe, części, materiały, środki eksploatacyjne i ak-

cesoria samochodowe, urządzenia specjalistyczne; 

 lokalizowane zakłady produkcji lekkiej, konfekcjonowania towarów lub centra obliczeniowe, groma-

dzenia danych oraz informatyczne, 
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 obiektów i elementów zagospodarowania działek budowlanych, niezbędnych do ich prawidłowego 

funkcjonowania: budynków gospodarczych i technicznych, budynków usługowych, budynków biuro-

wo-socjalnych, portierni, budynków pompowni, budowli, dojść, dojazdów, zieleni oraz urządzeń in-

frastruktury technicznej. 

Analiza lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysło-
wej, w odniesieniu do przepisów odrębnych  

W polityce przestrzennej gminy Grabica wskazano jeden obszar lokalizacji zakładów o zwiększonym 

lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej10 - obszar obiektów produkcyjnych, składów  

i magazynów w Woli Bykowskiej, objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go. Polityka przestrzenna dopuszcza na wskazanym terenie lokalizację ww. zakładów, ograniczając zakres 

planowanej działalności, w zakresie funkcji produkcji (produkcji lekkiej), skadrowania i magazynowania wg 

powyższych informacji.  

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska - w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się w szczególności ograniczenia wynikające z:  

W obrębie zwartej zabudowy miast i wsi jest zabroniona budowa zakładów stwarzających zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej. Rozbudowa takich zakładów jest dopuszczalna pod warunkiem, ze doprowadzi ona do 

ograniczenia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym ograniczenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.   

Obszar w Woli Bykowskiej jest położony poza obrębem zwartej zabudowy miast i wsi, obejmuje tere-

ny rolnicze po dawnym państwowym gospodarstwie rolnym.  

Ponadto, zgodnie z przepisami ww. ustawy, wskazana lokalizacja poza obrębem zwartej zabudowy 

miast i wsi, nie dotyczy budowy i rozbudowy zakładów na obszarach określonych w miejscowych pla-

nach zagospodarowania przestrzennego jako tereny przeznaczone do działalności produkcyjnej, skła-

dowania i magazynowania, jeżeli plany te nie zawierają ograniczeń dotyczących zakładów stwarzających 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.  Obszar w Woli Bykowskiej jest objęty ustaleniami planu miejsco-

wego, wskazujące przeznaczenie terenów pod ww. funkcje.  

                                                                 
 
 

10 Na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska przez poważną awarię przemysłową rozumie się zdarze-
nie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub 
transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego po-
wstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem w zakładzie.  

Do kategorii zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zaliczają się zakła-
dy, w których występują substancje niebezpieczne w ilościach równych lub przekraczających progi określone w rozpo-
rządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej.  
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W związku z powyższym wskazanie obszaru (już na etapie polityki planistycznej), na którym możliwa 

jest budowa zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, jest 

dopuszczona i możliwa do realizacji w obszarze Woli Bykowskiej .  

Zgodnie z przepisami odrębnymi zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii prze-

mysłowej lokalizuje się w bezpiecznej odległości od siebie, od wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 

od budynków mieszkalnych powstałych na nieruchomościach pochodzących z Zasobu Nieruchomości,  

o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, od obiektów uży-

teczności publicznej, od budynków zamieszkania zbiorowego, od obszarów ustanowionych w trybie usta-

wy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków 

krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, pomników przyrody oraz ich otu-

lin, od upraw wieloletnich, od dróg krajowych od linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Obowiązują-

ce przepisy dotyczące ochrony środowiska (ustawa Prawo Ochrony Środowiska) nie definiują pojęcia 

„bezpieczna odległość oraz brak jest w obowiązujących aktach prawnych obligatoryjnej metodyki  

wyznaczania bezpiecznych odległości.  Na etapie udzielenia pozwolenia na budowę zalecenia dotyczące 

„odległości bezpiecznej” są uściślane indywidualnie, w zależności od planowanych w danym zakładzie 

rozwiązań technicznych i technologicznych.  

Analiza pozostałych kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Pozostałe ustalenia kierunków rozwoju przestrzennego dotyczą w szczególności wyznaczenia obsza-

rów zabudowy oraz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, jednak w ramach wykształco-

nych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Poza rozwojem szeroko rozumianego osadnictwa w projekcie 

Studium określono: 

 tereny inwestycyjne - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w Woli Bykowskiej oraz 

obszary wskazane wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 473 oraz jeden obszar w Twardosławicach, 

 tereny obiektów produkcji rolniczej - dotyczą istniejącego gospodarstwa, zajmującego się produkcją 

drobiu - kierunki Studium ujawniają zagospodarowanie, odróżniając je od zagospodarowania zagro-

dowego - mniejszych gospodarstw prowadzących produkcję rolniczą,  

 obszar lokalizacji urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 
100 kW - istniejących elektrowni wiatrowych w Lutosławicach Szlacheckich (4 elektrownie o wysokości 
43,0 m każda).  

Wskazane w Studium tereny inwestycyjne wynikają z dotychczasowej polityki przestrzennej gminy 

Grabica (obszar w Woli Bykowskiej, obszar wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 473 oraz obszar w Twardosławi-

cach oraz z potrzeb inwestycyjnych gminy - 3 obszary wskazane wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 473).  

Obszary inwestycyjne wskazane w Studium tworzą tzw. strefę aktywności gospodarczej. Tereny są dobrze 

skomunikowane a ich lokalizacja nie ingeruje w funkcjonowanie systemu przyrodniczego gminy - ich zago-

spodarowanie nie powinno przyczynić się do powstania znaczących oddziaływań na środowisko. Szczegó-

łową analizę przeprowadzono powyżej.  

Wskazany w Studium teren obiektów produkcji rolniczej stanowi ujawnienie istniejącego zagospo-

darowania nie zaś wyznaczenia nowych terenów o danej funkcji.  Działanie to charakteryzuje się pozytyw-
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nym odziaływaniem polityki planistycznej, różnicującej formy zagospodarowania na terenie gminy - wpły-

wa na większą przejrzystość form zagospodarowania terenów.  

Obszar lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii dotyczy wyłącznie 

istniejących elektrowni wiatrowych, których analiza nie wskazała konieczności wprowadzenia działań na-

prawczych - wiatraki o niewielkiej mocy i wysokości, zlokalizowane w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Ponadto Studium uwzględnia przepisy odrębne - przepisy ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach  

w zakresie elektrowni wiatrowych - wskazując potencjalną strefę zakazu zabudowy o funkcji mieszkanio-

wej lub mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa (zarówno dla elektrowni zlokalizowanych  

w gminie Grabica jak i w gminie sąsiedniej Moszczenica). Powyższa strefa nie dotyczy oddziaływania na 

środowisko tylko sposobu lokalizacji urządzeń w odniesieniu do wskazanego typu zabudowy, w związku  

z powyższym nie wymaga szerszej analizy w niniejszej prognozie.  

Analiza lokalizacji terenu inwestycyjnego w Twardosławicach 

Obszar inwestycyjny w Twardosławicach wskazany w Studium pod obiekty produkcyjne, składów  

i magazynów, stanowi kontynuację kierunków zagospodarowania obowiązującego dokumentu Studium. 

Obsługa komunikacyjna będzie musiała być zapewniana z dróg gminnych, z powodu braku możliwości 

skomunikowania terenu z Autostrady A1. Sposób obsługi komunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębny-

mi, zostanie określony przez właściwego zarządcę drogi. Studium, jako dokument określający gminną poli-

tykę planistyczną, nie powinien rozstrzygać o ostatecznym sposobie obsługi komunikacyjnej terenów.   

Zainwestowanie obszaru, w związku z sąsiedztwem zabudowy zagrodowej wsi Twardosławice, bę-

dzie się wiązał ze zwiększeniem ruchu komunikacyjnego na drodze dojazdowej oraz ze zwiększoną ilością 

spalin i hałasu komunikacyjnego, generowanego przez zwiększony ruch komunikacyjny. Ostateczny wpływ 

będzie możliwy do oceniania na etapie realizacji konkretnej inwestycji, której zarówno ostateczny zakres 

działalności jak i jej skala będą znane. Prognozuje się, że ze względu na położenie terenu inwestycyjnego, 

w jego obszarze możliwa będzie do realizacja niewielka produkcja lub produkcja i przetwórstwo rolne.  

Analiza ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniami w związku z prowadzoną gospodarką rolną 

Rolnictwo wywiera duży wpływ na kształtowanie środowiska naturalnego, gdyż bezpośrednio użyt-

kuje jego zasoby w procesach produkcji. Intensywna produkcja rolna wymaga stosowania wielu przemy-

słowych środków, których nieumiejętne lub nadmierne stosowanie może powodować istotne zagrożenie 

dla środowiska. Produkcja zwierzęca (rozwinięta na terenie gminy Grabica) wytwarza duże ilości nawozów 

naturalnych zasobnych w azot i fosfor, które niewłaściwie stosowane i przechowywane mogą stanowić 

źródło zanieczyszczenia środowiska, zwłaszcza wód. Innymi czynnikami powodującymi negatywne oddzia-

ływanie na środowisko w działalności rolniczej są: nieprawidłowa gospodarka ściekowa w obrębie gospo-

darstwa, emisja do powietrza substancji gazowych i pyłowych pochodzących z intensywnego chowu lub 

hodowli zwierząt, niewłaściwe postępowanie z odpadami.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zawiera ustalenia dotyczące 

ochrony wód, gleb, ziemi przed zanieczyszczeniami w związku z prowadzona gospodarką rolną: 

W zakresie zasad ochrony zasobów wodnych: 
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 Należy kontynuować na zasadzie etapowania podjęte inwestycje związane z budową sieci kanalizacji  

sanitarnej gminy, której brak stanowi znaczące źródło zanieczyszczeń wód. 

 W prowadzonej gospodarce rolnej powinno się dążyć do ograniczenia stosowania środków ochrony 

roślin i nawozów sztucznych, przedostających się do wód, oraz stosowania zasad Dobrej Praktyki Rol-

niczej. 

 Lokalizację nowych obiektów powinno się dostosować do rozmieszczenia struktur hydrogeologicz-

nych poprzez ograniczenie zabudowy na terenach o niskiej izolacji lub braku izolacji wód podziem-

nych. 

 Przeciwdziałać skutkom suszy poprzez zwiększanie małej retencji wodnej, w tym utrzymanie terenów 

podmokłych użytków zielonych oraz wdrażanie proekologicznych metod retencjonowania wody za-

równo w gospodarce rolniczej jak i w mieszkalnictwie.  

 Stosowanie małej retencji krajobrazowej, glebowej, wód podziemnych i wód powierzchniowych.  

 Ochrona istniejących oczek wodnych i zagłębień bezodpływowych poprzez zakaz ich osuszania,  

w przypadku gdy ta konieczność nie wynika ze względów ekonomicznych lub środowiskowych.  

 Prowadzić wodochronną gospodarkę w zlewni, poprzez wprowadzanie zalesień i zadrzewień oraz 

ochronę już istniejących drobnych ekosystemów leśnych i zadrzewień śródpolnych.  

Ponadto dokument uwzględnia lokalizację gminy w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych - 

GZWP nr 401 Niecka Łódzka, którego granice zostały ustalone w ramach sporządzenia dokumentacji hy-

drogeologicznej ustalającej obszar ochronny zbiornika (2014). 

W zakresie zasad ochrony powierzchni ziemi: 

 Należy zapewnić ochronę powierzchni ziemi, polegającą na zapewnieniu jej najlepszej jakości, zgod-

nie z przepisami odrębnymi.  

 Przestrzeganie zasad zagospodarowania przestrzennego ochrony, wynikających z potrzeby ochrony 

złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych  potrzeb ich eksploatacji.  

 Realizacja ochrony ilościowej gruntów rolnych poprzez ograniczenie zmiany przeznaczania gurtów 

rolnych chronionych klas bonitacyjnych na cele nierolnicze (ograniczanie innego niż rolniczy sposobu 

użytkowania gruntów rolnych).  

 Realizacja ochrony jakościowej gruntów poprzez wprowadzanie racjonalnej i zrównoważonej gospo-

darki rolnej oraz rekultywacji gruntów zdegradowanych. 

 W prowadzonej gospodarce rolnej należy uwzględniać konieczność ochrony wód, gleby i ziemi przed 

zanieczyszczeniem w związku z prowadzoną gospodarką rolną, w szczególności w zakresie: 

 optymalizacji sposobów intensywności nawożenia i ochrony roślin, w kierunku ograniczenia zu-

życia środków chemicznych oraz zwiększenia nawożenia organicznego, wapnowania i wykorzy-

stywania metod ochrony biologicznej, 

 zróżnicowania struktury zasiewów, stosowanie właściwego płodozmianu i odłogowania oraz 

ograniczenia pozostawienia gleby w stanie nie pokrytym roślinnością poprzez stosowanie 

przedplonów i poplonów oraz ściółkowania, 
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 właściwa regulacja stosunków wodnych na terenach rolniczych poprzez stosowanie melioracji 

zapewniających nie tylko możliwość odwadniania, ale również nawadniania gruntów w zależ-

ności od zmieniających się potrzeb, 

 ograniczanie bezściółkowych metod hodowli oraz bezpiecznego dla środowiska zagospodaro-

wania i wykorzystywania gnojowicy i obornika, 

 stosowanie najwyższej jakości technologii hodowli, uwzględniających wymogi ochrony środo-

wiska,  

 prowadzenie zabiegów uprawowych w sposób ograniczający erozję oraz ugniatanie gleby i 

podglebia, 

 utrzymywanie miedz oraz stosowanie ich biologicznej zabudowy (zadrzewienia i zakrzewienia 

śródpolne, żywopłoty), 

 ochrona różnorodności biologicznej terenów rolnych, 

 promocja rolnictwa ekologicznego oraz agroturystyki. 

 

Tab.  2. Macierz skutków środowiskowych – przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko wg. kompo-

nentów i właściwości.  

Projekt potencjalnie oddziałowujący: zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go gminy Grabica  

KOMPONENTY  

I WŁAŚCIWOŚCI  

ŚRODOWISKA 

relacje oddziaływania horyzont czasowy oddziaływania 

znaczące  
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obszary Natura 2000          - 

bioróżnorodność    -   +/-   NIE 

flora, fauna  -  +/-   +/-   NIE 

ludzie, zdrowie + + + +  + + +  NIE 

wody    +   + +  NIE 

powietrze, klimat - +  +   +  - NIE 

powierzchnia ziemi -  +/-  -  +/- +/- - NIE 

krajobraz +/- +  +   +/- +/-  NIE 

klimat akustyczny - +   - + +  - NIE 

zasoby naturalne - +  +   +   NIE 

zabytki +  + +  + + +  NIE 

dobra materialne + +  +   + +  NIE 

 

Oznaczenia:  charakter oddziaływania:  

brak zauważalnego oddziaływania w zakresie analizowanej polityki przestrzennej   
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Źródło: opracowanie własne.  

Analiza wykazała, że realizacja ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Grabica nie przyczyni się do powstania nowych zagrożeń dla środowiska – znaczą-

cych negatywnych oddziaływań. Prawidłowa realizacja założeń polityki przestrzennej przyniesie efekt po-

zytywny ponieważ działania środowiskowe są bezpośrednio zawarte w analizowanych dokumencie. 

Szczególnie pozytywny wpływ odnosić się będzie do niebiotycznych elementów środowiska – dziedzictwa 

kulturowego i dóbr materialnych, co przekładać się będzie pośrednio i długoterminowo na jakość życia  

w gminie. Realizacja ustaleń nie spowoduje znaczących ingerencji i przekształceń w środowisku natural-

nym, nie wpłynie negatywnie na obszary chronione oraz na obiekty i obszary zabytkowe. Inwestycje zwią-

zane z budownictwem mieszkaniowym, usługowym i przemysłowym mogą pociągnąć za sobą skutki śro-

dowiskowe o niewielkiej skali, o oddziaływaniu chwilowym lub krótkoterminowym, związanym z prze-

kształceniami powierzchni ziemi na etapie prac budowalnych oraz chwilowym zanieczyszczeniem powie-

trza pyłami budowlanymi oraz hałasem.  

Ponadto nie istnieje zagrożenie fragmentaryzacją przestrzeni, wynikającą z niewłaściwych ze 

względów środowiskowych decyzji lokalizacyjnych – docelowa struktura funkcjonalno-przestrzenna okre-

ślona została w oparciu o system przyrodniczy i zasady jego funkcjonowania.  

Ocena końcowa:  

Realizacja ustaleń zawartych w projekcie nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na śro-

dowisko, w tym na przedmiot i integralność obszarów Natura 2000.  

 

7.2. PROGNOZOWANE ODDZIAŁYWANIA NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY  

I ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA  

7.2.1. Różnorodność biologiczna, fauna i flora 

Na etapie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, w tym opracowania ekofizjograficznego, 

określony został system przyrodniczy gminy Grabica (pożądany kształt struktury przyrodniczej), obejmują-

cy tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, tereny lasów, rzekę Grabię i mniejsze cieki oraz ich wzajemne 

powiazania, w formie wyznaczonych korytarzy ekologicznych. W ramach systemu przyrodniczego gminy 

określone zostały tereny cenne przyrodniczo, objęte formami ochrony przyrody, jak i tereny wymagające 

objęcia ochroną prawną ze względu na swoje wartości i pełniona rolę w strukturze przestrzennej gminy 

(lokalny korytarz ekologiczny). Wyznaczenie systemu przyrodniczego oraz jego uwzględnienie w planowa-

nej strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy stwarza warunki do ochrony lokalnych ekosystemów 

oraz ciągłości przestrzennej w skali ponadlokalnej oraz zachowanie obszarów o szczególnych walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych, w tym różnorodności biologicznej. Wyznaczone tereny pod rozwój  

budownictwa nie ingerują w zidentyfikowaną strukturę przyrodniczą gminy. Wzdłuż dolin rzek i mniej-

szych cieków wyznaczone zostały strefy buforowe (granice dolin oraz zapisy tekstu Studium wskazujące na 

potencjalnie pozytywne oddziaływanie + 

potencjalnie pozytywne i/lub negatywne oddziaływanie +/- 

potencjalne negatywne oddziaływanie - 
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konieczność zachowania strefy buforowej od cieków), co pozwala określić, że rozwój gminy nie wpłynie na 

zmniejszenie się zasobu bioróżnorodności, koncentrującej się w szczególności w dolinach cieków.  

W kontekście ochrony bioróżnorodności, fauny i flory obszaru projekt Studium uwzględnia: 

 istniejącą sieć cieków pełniących rolę korytarzy ekologicznych, wraz ze strefami buforowymi, 

 istniejące zbiorniki i oczka wodne, wskazując konieczność ich zachowania, 

 istniejące drzewa, objęte formami ochrony.  

Ocenia się, że przyszłe zagospodarowanie obszaru gminy, wynikające z przyjętych kierunków  

rozwoju (zapisów zmiany Studium) nie spowoduje znaczącej degradacji środowiska przyrodniczego  

i zmniejszenia się jego bioróżnorodności. Rozwój zabudowy następować będzie w granicach wykształco-

nych struktur osadniczych, nie wpływanie destrukcyjnie na stan siedlisk przyrodniczych. Każdy rozwój  

zabudowy uszczupla zasoby przyrodnicze jednak w przypadku gminy Grabica rozwój ten jest racjonalny  

i wynikający z dotychczasowej polityki zagospodarowania przestrzennego oraz diagnozowanych potrzeb 

rozwojowych.  

Projekt zmiany Studium gminy Grabica nie przewiduje działań, które mogłyby naruszyć drożność  

i funkcjonowanie ekologicznych korytarzy lądowych i wodnych. Struktura funkcjonalno-przestrzenna gmi-

ny określona w kierunkach zagospodarowania uwzględnia system korytarzy ekologicznych oraz mniej-

szych powiązań przyrodniczych.  

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody w Polsce obowiązuje ochrona gatunkowa roślin, zwierząt  

i grzybów. Na terenie gminy Grabica nie wskazano stanowisk roślin, grzybów, zwierząt prawnie chronio-

nych. Ich występowanie jest najbardziej prawdopodobne na terenach dolin cieków oraz na terenach  

o charakterze seminaturalnym (m.in. tereny leśne, zadrzewienia, zarośla, łąki). Ze względu na przyjęty 

sposób zagospodarowania terenów, przeznaczający tereny pod nowe zainwestowanie jako kontynuację 

istniejących terenów wsi, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że lista potencjalnych ga-

tunków chronionych roślin i grzybów zagrożonych jest skromna a realizacja ustaleń Studium nie spowodu-

je negatywnego oddziaływania na nie. Ponadto projekt wskazuje zasady ochrony przyrody ożywionej:  

 zachowania lokalnych powiązań ekologicznych,  

 wdrażanie zasad ochrony cieków, dotyczących w szczególności ochrony poprzez utrzymanie lub od-

tworzenie obudowy biologicznej (strefy ochronnej),  

 utrzymania enklaw zieleni śródpolnej, 

 utrzymanie i ochronę enklaw leśnych i zadrzewionych, 

 ochronę szpalerów drzew wzdłuż dróg oraz ich rewaloryzacja, poprzez wymianę drzewostanu lub jego 

uzupełnienia, 

 kształtowanie terenów zieleni  (publicznej oraz zieleni przydomowej) gatunkami rodzimymi, przysto-

sowanymi do warunków siedliskowych oraz odpornych na komunikacyjne zanieczyszczenia atmosfe-

ry, wprowadzanie konieczności uwzględniania gatunków rodzimych w realizacji współczynnika mini-

malnej powierzchni biologicznie czynnej, określanej w planach miejscowych, 

 w obszarach zainwestowania maksymalnie ograniczanie placów budów w celu ograniczenia prze-

kształceń wierzchniej warstwy litosfery w trakcie prac ziemnych, wykorzystywać wierzchnią warstwę 
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gleby w miejscach wykopów budowlanych do późniejszego kształtowania terenów zieleni towarzyszą-

cej zabudowie.   

Wprowadzanie powyższych zasad będzie skutkować oddziaływaniem pozytywnym na zasoby przyro-

dy ożywionej, zarówno bezpośrednim jak i wtórnym oraz skumulowanym w okresie długoterminowym,  

w sposób stały, przyczyni się do niwelowania negatywnych skutków dla środowiska wynikających z rozwo-

ju społeczno-gospodarczego.  

7.2.2. Warunki zdrowotne i bezpieczeństwo ludności 

Dla mieszkańców gminy najważniejszy jest stan jakości komponentów środowiska, który bezpośred-

nio przekłada się na ich jakość życia i zdrowie. Kierunki określone w projekcie dotyczą zapewnienia wła-

ściwej ochrony i wykorzystania zasobów środowiska. Realizacja niektórych zamierzeń rozwojowych m.in. 

dotyczących inwestycji drogowych, wodociągowych, kanalizacyjnych może powodować krótkotrwałe, 

całkowicie odwracalne oddziaływanie na zdrowie mieszkańców. Charakteryzować się będzie emisją zanie-

czyszczeń do powietrza związanych z zwiększonym ruchem kołowym pojazdów, pracami budowlano-

remontowymi oraz pracami ziemnymi.  

Wśród antropogenicznych źródeł emisji wyróżnić można cztery zasadnicze grupy: 

 procesy spalania paliw, w których główną rolę odgrywa energetyka, 

 procesy technologiczne przemysłu oraz kopalni i cementowni, 

 transport, 

 gospodarstwa domowe, miejsca utylizacji i wysypiska odpadów oraz ścieki.  

W obszarze gminy Grabica, do głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego należą 

źródła komunikacyjne, a najbardziej narażonymi terenami na ich oddziaływanie sa te położone w ich bez-

pośrednim sąsiedztwie. Do źródeł zanieczyszczeń zaliczyć można także niską emisję oraz emisję z maszyn 

rolniczych. Zgodnie z projektem Studium główną obsługę komunikacyjną (w tym ruch tranzytowy) będzie 

nadal zapewniać autostrada A1, drogi wojewódzkie oraz w mniejszym stopniu drogi powiatowe i drogi 

gminne. Studium przewiduje utrzymanie dotychczasowego systemu komunikacji, jego modernizację  

i usprawnienie. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń komunikacyjnych powietrza atmosferycznego umożli-

wić mają parametry techniczne planowanych modernizacji dróg, w tym wprowadzanie zieleni o funkcji 

izolacyjnej wzdłuż dróg o największym natężeniu ruchu.    

Podsumowując określone kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Grabica nie będą w spo-

sób negatywny i długoterminowy oddziaływać na stan powietrza atmosferycznego. Procesom inwestycyj-

nym (budowlanym) mogą towarzyszyć krótkoterminowe lub chwilowe oddziaływania na powietrze, zwią-

zane z dostarczeniem się pyłów budowanych do powietrza, w sąsiedztwie terenów objętych pracami bu-

dowlanymi.  

Klimat akustyczny 

Uciążliwość akustyczną w gminie Grabica powoduje głównie hałas komunikacyjny, pochodzący  

z dróg krajowych: przebieg autostrady A1 oraz drogi krajowej nr 12 (wzdłuż wschodniej części gminy) ge-

nerują uciążliwość akustyczną, w szczególności dla terenów zabudowy mieszkaniowej. Strefa uciążliwości 

akustycznej, zgodnie z pomiarami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, została wskazana  
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w części graficznej Studium (zasięg wymaga doprecyzowania na etapie sporządzania planu miejscowego - 

odpowiednio do skali opracowania). W strefie wskazane jest ograniczenie powstawania nowych terenów 

zabudowy o przeważającej funkcji mieszkaniowej oraz wprowadzenie rozwiązań technicznych zmniejsza-

jących uciążliwość akustyczną dróg tj. ekrany akustyczne, pasy zieleni o funkcji izolacyjnej.  

Pozostałe drogi przebiegające przez teren gminy powodują niewielką uciążliwość akustyczną,  

w szczególności dla terenów zlokalizowanych w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Pomiary uciążliwości na 

drodze wojewódzkiej jak i drogach powiatowych i gminnych nie są prowadzone. Lokalnie, w szczególności 

na odcinkach dróg przebiegających przez centrum miejscowości, wskazane są do realizacji formy zagospo-

darowania zmniejszającego ewentualne uciążliwości akustyczne tj. techniczne ograniczenia ruchu, zieleń  

o funkcji izolacyjnej.  

Projekt Studium zawiera ustalenia pozytywne w zakresie ochrony przed hałasem, wskazując zasady 

ochrony przed hałasem komunikacyjnym: 

 wprowadzenie ograniczeń technicznych dla ruchu samochodowego, zieleni o funkcji izolacyjnej  

w obszarach zabudowy miejscowości, 

 zagospodarowanie dróg w obszarach zabudowy w sposób współtworzący odpowiednie środowisko 

akustyczne terenów zabudowy, poprzez m.in. wprowadzanie ograniczeń ruchu, zagospodarowanie te-

renów przyległych do pasa drogowego, z wykorzystaniem zieleni oraz elementów małej architektury,  

 utrzymanie oraz realizacja nowych szpalerów drzew i zieleni przydrożnej.  

Promieniowanie elektromagnetyczne 

Projekt zawiera ustalenia pozytywne w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pół elektromagne-

tycznych: określa strefy oddziaływania od napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć 

400 kV i wysokich napięć 220 kV - w strefie obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu 

terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi: zakazuje się lokalizowania zabudowy na pobyt stały oraz sadze-

nia zieleni wysokiej (tj. której naturalna wysokość przekracza 2,0 m). Projekt zawiera również ustalenia dla 

napowietrznych linii średniego napięcia 15 kV oraz ujawnia lokalizację masztów telefonii komórkowej.   

Ochrona sanitarna 

W gminie Grabica są zlokalizowane czynne cmentarze komunalne, w miejscowościach: Krzepczów, 

Szydłów, Doły Brzeskie oraz Lubanów. Cmentarze podlegają zachowaniu, w ramach kierunków zagospo-

darowania nie przewidują lokalizacji nowych cmentarzy. Dopuszcza się poszerzenie istniejących cmentarzy 

o tereny bezpośrednio przyległe do granic terenów cmentarzy, przy zachowaniu stref sanitarnych. 

Projekt Studium zawiera ustalenia pozytywne w zakresie ochrony sanitarnej, związanej z lokalizacją 

cmentarzy. Dla terenów czynnych cmentarzy określono, zgodnie z częścią graficzną Studium, strefę sani-

tarną w odległości 50,0 m i 150,0 m od granic terenu cmentarza, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie 

tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze określa odległość cmentarza od zabudo-

wań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź 

zakładów przechowywujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania 

wody do picia i potrzeb gospodarczych. Wskazana odległość to 50,0 m dla terenów zwodociągowanych, 
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na których wszystkie budynki korzystające z wody są do niej podłączone oraz 150,0 m dla terenów nie 

zwodociągowanych.  

Powyższego przepisu nie stosuje się do cmentarzy istniejących, w przypadku gdy ich zastosowanie 

uniemożliwiłoby korzystanie z terenu cmentarza, a właściwy inspektor sanitarny nie sprzeciwia się dal-

szemu korzystaniu z tego cmentarza. Obszary wsi są całkowicie zwodociągowane - nie wymagają zwięk-

szenia strefy sanitarnej do 150,0 m. W strefie ochronnej ograniczeniu podlega rozwój zabudowy na cele 

produkcyjne i mieszkaniowe.  

Lokalizacja zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

W obszarze gminy Grabica nie ma zakładów zaliczanych do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia 

poważnych awarii ani zaliczanych do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii. 

Kierunki Studium we wskazanym obszarze dopuszczają lokalizację zakładów o zwiększonym albo du-

żym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, jednak znacząco ograniczając rodzaj możliwych 

do realizacji inwestycji. Ograniczenie rodzajów planowanych przedsięwzięć eliminuje szereg inwestycji, 

które bez takich obostrzeń mogłyby zostać zrealizowane. Kierunki Studium uszczegóławiają możliwość 

lokalizowania wskazanych zakładów, w celu ograniczenia potencjalnych negatywnych odziaływań. 

Możliwe konflikty społeczne o podłożu środowiskowym  

Konflikty przestrzenne dotyczą wielu sfer życia społecznego, mogą dotyczyć m.in. aspektów prze-

strzennych, przyrodniczych, ekonomicznych, kulturowych, społecznych, politycznych czy organizacyjno-

technicznych. Do możliwych na terenie gminy konfliktów społecznych o podłożu środowiskowym można 

zaliczyć sąsiedztwo funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją rolniczą, w szczególności produkcyjną 

w gospodarstwach rolnych. Gmina Grabica stanowi gminę rolniczą, w której jest widoczny w zagospoda-

rowaniu przestrzennym kierunek produkcji związany z trzodą chlewną. Produkcja trzody chlewnej należy 

do przedsięwzięć oddziałowujących na komponenty środowiska, w tym na stan powietrza atmosferyczne-

go. Z produkcją trzody chlewnej związane są w szczególności tzw. „uciążliwości odorowe”, budzące kon-

flikty społeczne. 

W ramach procedury zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy do Urzędu Gminy wpłynęły wnioski dotyczące ograniczenia budowy chlewni w obszarze gminy. 

Projekt Studium nie wprowadza zakazu rozwoju produkcji rolniczej o kierunku produkcja trzody chlewnej 

jednak wskazuje obszary, predysponowane do rozwoju tego kierunku oraz obszary, predysponowane do 

rozwoju innych funkcji. Całkowite wyłączenie części obszarów z produkcji rolniczej nie jest możliwe, ze  

względu na typowo rolniczy charakter gminy wiejskiej oraz sposób zagospodarowania rolniczego. W gmi-

nie Grabica zlokalizowane są niewielkie chlewnie w obszarach zainwestowania poszczególnych wsi, nie zaś 

w oddaleniu w otwartych obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Polityka przestrzenna w celu 

zmniejszenia konfliktowości zagospodarowania rolniczego wskazała obszary predysponowane do określo-

nych funkcji - typy polityki przestrzennej określające strefy zagospodarowania przestrzennego oraz wpro-

wadziła zapisy dotyczące ochrony poszczególnych komponentów środowiska, na obszarach produkcyj-

nych, w tym produkcji rolniczej m.in. w zakresie kształtowania zieleni izolacyjnej. Rolą miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego będzie określenie regulacji dotyczących sposobu zabudowy i zagospo-

darowania terenów.  
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7.2.3. Wody powierzchniowe i podziemne 

Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego, w szczególności wód powierzchniowych i podziem-

nych stanowi jeden z celów polityki przestrzennej gminy. Określone zasady ochrony zasobów wodnych 

stanowią:  

 Należy kontynuować na zasadzie etapowania podjęte inwestycje związane z budową sieci kanalizacji  

sanitarnej gminy, której brak stanowi główne źródło zanieczyszczeń wód. 

 W prowadzonej gospodarce rolnej powinno się dążyć do ograniczenia stosowania środków ochrony 

roślin i nawozów sztucznych, przedostających się do wód oraz likwidować nieszczelne zbiorniki na ob-

ornik i gnojowicę. 

 Lokalizację nowych obiektów powinno się dostosować do rozmieszczenia struktur hydrogeologicznych 

poprzez ograniczenie zabudowy na terenach o niskiej izolacji lub braku izolacji wód podziemnych, 

 Przeciwdziałać skutkom suszy poprzez zwiększanie małej retencji wodnej, w tym utrzymanie terenów 

podmokłych użytków zielonych oraz wdrażanie proekologicznych metod retencjonowania wody za-

równo w gospodarce rolniczej jak i w mieszkalnictwie.  

 Prowadzić wodochronną gospodarkę w zlewni, poprzez wprowadzanie zalesień i zadrzewień oraz 

ochronę już istniejących drobnych ekosystemów leśnych i zadrzewień śródpolnych.  

Na stan i jakość wód powierzchniowych i podziemnych największe znaczenie mają działania w gminie 

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Ustalenia Studium dotyczą działań zmierzających do poprawy 

stanu urządzeń wodociągowych i poprawy jakości dostarczanej wody. Wszystkie tereny określone w Stu-

dium pod rozwój budownictwa znajdują się w zasięgu obsługi przez istniejące układy wodociągowe i będą 

wymagały uzbrojenia wyłącznie w sieci wodociągowe rozdzielcze. Rozwój uzbrojenia wodociągowego 

będzie miał pozytywny wpływ na stan i jakość wód, nie będzie wpływał na zubożenie zasobów wód pod-

ziemnych – skala planowanego rozwoju nie spowoduje znaczącego zużycia zasobów wód. Zaproponowa-

ne kierunki działań uwzględniają sukcesywny rozwój infrastruktury kanalizacyjnej, proporcjonalnie do ist-

niejącej sieci wodociągowej. Proponowane kierunki rozwoju dotyczą obejmowania siecią kanalizacji sani-

tarnej istniejących wsi. Docelowa realizacja ustaleń Studium w zakresie gospodarki ściekowej, długotermi-

nowo i w sposób stały, przyczyni się do poprawy czystości wód w zlewniach i realizacji celów środowisko-

wych określonych w „Planie gospodarki wodami dorzecza Wisły”.  

Planowane inwestycje w gminie w zakresie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym nie stwarzają 

istotnego zagrożenia dla stanu i jakości wód powierzchniowych i podziemnych.  

Ponadto w gminie zostały wskazane ujęcia wód podziemnych o udokumentowanych zasobach wraz z 

 określeniem obowiązujących stref ochronnych. Planowane zagospodarowanie nie będzie generować 

zagrożeń dla jakości wód podziemnych, w tym punktowych źródeł zanieczyszczeń.  

7.2.4. Powierzchnia ziemi i krajobraz naturalny 

W zakresie oddziaływania na powierzchnię ziemi w gminie Grabica istotne są zagadnienia dotyczące 

rozwoju osadnictwa, usług, w tym turystyki i rekreacji, rozwoju infrastruktury technicznej.   

Zgodnie z bilansem terenów, zawartym w projekcie Studium przekształcenia powierzchni ziemi zwią-

zane z rozwojem osadnictwa będą miały umiarkowany zasięg przestrzenny. 
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Kierunki działań w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej: rozbudowa sieci kanalizacyjnej, mo-

dernizacja wodociągów, modernizacja dróg będą oddziaływać na powierzchnię ziemi w fazie realizacji.  

W czasie prac ziemnych będą występować krótkotrwałe, ale w pełni odwracalne oddziaływania polegają-

ce na okresowych zmianach ukształtowania terenu, naruszenia warstw ziemnych. Przekształcenia po-

wierzchni ziemi będą następować wyłącznie w zakresie związanym z realizacją danej inwestycji. W przy-

padku linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oddziaływanie na powierzchnię ziemi wywiera 

realizacja napowietrznych linii, z wykorzystaniem słupów linii elektroenergetycznych. Przy zastosowaniu 

linii kablowych mogą być wykorzystane metody tradycyjne (układanie linii w wykopach) i bezwykopowe 

(np. metoda przewiertu), w których w znacznym stopniu jest ograniczony wpływ prac budowlanych na 

przypowierzchniowe warstwy powierzchni ziemi i roślinność. W związku z powyższym oddziaływanie to  

w dużej mierze będzie zależeć od przyjętych metod realizacji inwestycji.  

Prace budowlane zawsze są związane z możliwością awarii sprzętu budowlanego, co powoduje ryzy-

ko zanieczyszczenia środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi. Ryzyko wystąpienia awarii 

jest jednak niewielkie, a przy zachowaniu odpowiednich środków zapobiegawczych z praktycznego punktu 

widzenia, można je całkowicie wykluczyć. W celu ograniczenia oddziaływania na powierzchnię ziemi i gle-

by należy unikać wkraczania ciężkiego sprzętu na tereny naturalne i nieprzekształcone. Po zakończeniu 

prac budowlanych należy grunt uporządkować.  

Racjonalna gospodarka oraz prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów stanie się przyczyną poprawy 

jakości środowiska, a szczególności powierzchni ziemi. Istotnym zadaniem, uwzględnionym w projekcie 

Studium, jest bezpieczne usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Działania w tym zakresie 

wpłyną pozytywnie na stan środowiska w gminie.  

Na etapie funkcjonowania ustaleń Studium nie będą powstawać znaczące przekształcenia po-

wierzchni ziemi. Główne związane będą z rozwojem obsługi komunikacyjnej. Kontynuacja rolniczego użyt-

kowania powodować będzie przede wszystkim: przekształcenia właściwości fizykochemicznych gleb, po-

tencjalnie są możliwe procesy erozyjne – erozja wietrzna i erozja wodna. Realizacja ustaleń wpłynie pozy-

tywnie na powtrzymanie erozji wietrznej, w szczególności poprzez ochronę zadrzewień i zakrzewień śród-

polnych oraz rewaloryzację zadrzewień wzdłuż dróg, o funkcji ochronnej.  

W ustaleniach Studium wskazano tereny powierzchniowej eksploatacji kopalin obejmujące tereny 

udokumentowanych złóż, objętych koncesją na wydobycie. Na obecnym etapie (eksploatacji) tereny te 

nie wymagają określenia wymaganych działań naprawczych powierzchni ziemi (rekultywacji), za wyjąt-

kiem terenu dawnej kopali w Dołach Brzeskich. Kierunki Studium uwzględniają jej lokalizację oraz koniecz-

ność przeprowadzenia działań rekultywacyjnych.  

7.2.5. Krajobraz kulturowy i zabytki 

Oddziaływanie zainwestowania osadniczego na krajobraz, w tym przedsięwzięć w zakresie rozwoju 

produkcji i usług, będzie w dużej mierze zależne od formy architektonicznej planowanej zabudowy, której 

ocena jest możliwa dopiero na etapie koncepcji budowlanej. Lokalizacja wskazanych terenów nie stanowi 

lokalizacji konfliktowej w odniesieniu do ochrony walorów krajobrazu kulturowego oraz lokalnego dzie-

dzictwa. Tereny te znajdują się poza strefami ochronnymi, w tym widokowymi, co pozwala stwierdzić, że 

wskazana lokalizacja nie jest konfliktowa z celami ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków gminy 

Grabica. Ustalenia Studium nie przewidują nowych bardzo terenochłonnych obszarów rozwoju budownic-
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twa przemysłowego, którego realizacja byłaby niezgodna z rolniczym charakterem gminy. Rozwój struktur 

osadniczych ma następować poprze kontynuację cech środowiska kulturowego. Ustalenia Studium 

uwzględniają obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych w zakresie ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków. W polityce przestrzennej gminy wskazano następujące cele ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków, wymagające uwzględnienia w zagospodarowaniu przestrzennym: 

1. Ochrona obiektów i obszarów architektury, budownictwa i urbanistyki.  

2. Ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez określenie odpowiedniego sposobu i zasad  

zagospodarowania na obszarach jego koncentracji.  

3. Uwzględnienie w rozwoju społeczno-gospodarczym zasobu dziedzictwa kulturowego. 

4. Monitoring stanu dziedzictwa kulturowego  oraz aktualizowanie programu opieki nad zabytkami. 

Ponadto jednym kierunków zagospodarowania przestrzennego jest planowanie inwestycji  

i zagospodarowanie przestrzenne realizowane z uwzględnianiem wpływu na krajobraz, w tym krajobraz 

kulturowy. Polityka krajobrazowa gminy będzie realizowana mając na celu utrzymanie i zachowanie histo-

rycznych elementów zagospodarowania przestrzennego w krajobrazie wiejskim.    

7.2.6. Dobra materialne 

Na dobra materialne występujące na obszarze gminy składają się przede wszystkim obszary zainwe-

stowania osadniczego, gospodarczego, rekreacyjnego, sieci infrastruktury technicznej oraz tereny prze-

strzeni publicznych. Ustalenia projektu Studium zawierają zapisy w zakresie rozwoju zainwestowania ist-

niejących wsi, nowych terenów lokalizacji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, terenów roz-

woju usług turystyki i rekreacji, planowanej infrastruktury technicznej (rozbudowy sieci kanalizacji sanitar-

nej, sieci elektroenergetycznej).  

Oddziaływanie na dobra materialne będzie należeć do oddziaływań pozytywnych, skumulowanych  

i długoterminowych. Zapisy Studium mają na celu zwiększenia jakości życia mieszkańców, w tym poprzez 

ochronę gminnych dóbr materialnych oraz możliwość ich rozwoju.   

Przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym  

W Polsce gospodarka wodna regulowana jest ustawą Prawo wodne. Ustawa wyznacza normy działań 

zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, w szczególności kształtowania i ochrony zasobów wod-

nych, korzystania z wód oraz zarządzania zasobami wodnymi.  

Ochronę przed powodzią należy prowadzić  z wykorzystaniem map zagrożenia powodziowego, map 

ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania. W obszarze gminy Grabica nie zostały wyznaczone  

obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Dla żadnego z cieków, przepływających przez teren gminy - 

do dnia opracowania niniejszego Studium - nie została opracowana żadna dokumentacja, wskazująca na 

zagrożenie powodziowe w obszarze gminy. Dla rzek/cieków w obszarze gminy Regionalny Dyrektor  

Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Regionalny Dyrektor Gospodarki Wodnej w Warszawie nie ma rów-

nież opracowanego Studium ochrony przeciwpowodziowej wyznaczającego granice zasięgu wód o praw-

dopodobieństwie wystąpienia p=1% (raz na 100 lat).  
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W zakresie zagrożenia osuwania się mas ziemnych w gminie Grabica, zgodnie z danymi Państwowego 

Instytutu Geologicznego (baza danych geologicznych SOPO), nie występują osuwiska ani tereny zagrożone 

osuwaniem się mas ziemnych.  

7.3. ODDZIAŁYWANIA WTÓRNE I SKUMULOWANE 

Oddziaływanie wtórne i skumulowane realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju przestrzennego 

gminy będzie obejmować przede wszystkim oddziaływania wymienione w poniższej tabeli (Tab. 9).  

Tab.  3. Oddziaływanie wtórne i skumulowane w podziale na charakter oddziaływania.   

 zamiany w użytkowaniu gruntów – zmniejszenie się gruntów użytkowanych rolniczo, spowodowane rozwo-

jem osadnictwa wiejskiego i zainwestowania rekreacyjnego. Oddziaływanie będzie mało intensywne ze 

względu na niewielką skalę planowanych przekształceń. Większość terenów stanowiących rezerwę budowla-

ną stanowią tereny uzupełnień istniejących struktur osadniczych i tereny dotychczas wskazane w polityce 

przestrzennej jak i w obowiązujących planach miejscowych jako tereny budowlane. Kontynuacja istniejących 

układów przestrzennych wsi jest korzystnym zjawiskiem, w szczególności w zakresie kształtowania ładu prze-

strzennego, wpływającego na jakość żucia mieszkańców w okresie długoterminowym a także ochronę krajo-

brazu oraz ułatwia realizacji zadań infrastrukturalnych w zakresie uzbrojenia terenów.  

 poprawę czystości wód powierzchniowych i podziemnych - w wyniku planowanej rozbudowy sieci kanaliza-

cji sanitarnej, 

 ochronę przed suszami hydrologicznymi i glebowymi - poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki woda-

mi, uwzględniającej działania przyczyniające się do zwiększenia retencji gruntowej,  

 poprawę stanu aerosanitarnego powietrza atmosferycznego - w wyniku działań skierowanych na ogranicze-

nie udziału konwencjonalnych źródeł energii do celów grzewczych i ograniczenia emisji do atmosfery ze źró-

deł ciepła – nowe źródło energii odnawialnej,  

 
zmiany w krajobrazie - poprzez jego dalsze przekształcenia w wyniku rozwoju osadniczego i gospodarczego 

(w tym rozwój przemysłu) oraz poprzez jego ochronę polegającą na wdrożeniu kierunków dotyczących 

ochrony elementów środowisko (nowe formy ochrony przyrody), kształtowanie systemu przyrodniczego (w 

tym powiązań ekologicznych), co spowoduje skumulowane i pozytywne oddziaływanie na krajobraz gminy. 

 

 oddziaływanie negatywne 

 oddziaływanie pozytywne 

 oddziaływanie zmienne (możliwe pozytywne jak i negatywne)  

Źródło: opracowanie własne.  

7.4. WPŁYW REALIZACJI USTALEŃ STUDIUM NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 ORAZ 
INTEGRALNOŚĆ TYCH OBSZARÓW 

Celem utworzenia europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie bioróżnorodności bio-

logicznej Unii Europejskiej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych i dzikiej flory i fauny na jej terytorium. 

Na obszarach tych zabrania się podejmowania działań mogących: 

 w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, 

 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 

 pogorszyć integralność obszaru lub jego powiązania z innymi obszarami.  
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Na obszarze gminy Grabica nie występują tereny objęte ochroną w ramach europejskiej sieci ekolo-

gicznej Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest oddalony o około 8 km na zachód 

obszar NATURA 2000 (obszar siedliskowy) PLH100021 Grabia. 

Nie przewiduje się zmian w sposobie zagospodarowania terenów, które mógłby mieć wpływ na ww. 

obszary. Realizacja ustaleń projektu nie wpłynie w sposób negatywny na obszary chronione, w tym obsza-

ry Natura 2000.  Analiza i ocena projektu zmiany Studium wykazała, że ustalenia zawarte w projekcie: 

 nie zakładają ingerencji w obszar objęty ochroną Natura 2000, 

 nie zakładają podejmowania przedsięwzięć, które mogą bezpośrednio oddziaływać w sposób nega-

tywny na obszar chroniony, 

 nie zakładają działań mogących wpłynąć negatywnie na integralność obszaru Natura 2000 lub jego 

powiązań z innymi obszarami.  

7.5. WPŁYW REALIZACJI USTALEŃ STUDIUM NA OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ PRAWNĄ ORAZ OBSZARY O WY-

SOKICH WALORACH PRZYRODNICZYCH  

W analizowanym projekcie Studium utrzymuje się działania ochronne w odniesieniu do obszarów  

o wysokich wartościach przyrodniczych, które zostały wskazane jako system przyrodniczy gminy, w tym 

lokalny korytarz ekologiczny (dolina Grabi oraz kompleksy leśne w północnej części gminy).   

Obowiązujący w Polsce system obszarów chronionych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz.142 ze zm.) obejmuje 10 rodzajów form 

ochrony przyrody. W gminie Grabica nie występują obszarowe formy ochrony przyrody. Ochrona poprzez 

ustalenie pomników przyrody zostało objętych 5 skupisk drzew, zlokalizowanych w granicach parków.  

Proponowane kierunki zagospodarowania przestrzennego nie będą negatywnie oddziaływać na ce-

le ochrony pomników przyrody.   

Projekt określa system ekologiczny gminy, który tworzy układ dolin cieków, zbiorowiska leśne, za-

drzewienia i zakrzewienia śródpolne, pełniące funkcję lokalnych korytarzy ekologicznych, powiązanych  

z systemem ekologicznym regionu, województwa i kraju. Główny korytarz ekologiczny o znaczeniu lokal-

nym stanowi dolina rzeki Grabi.  

Kierunki Studium uwzględniają pozostałe obszary objęte ochroną prawną: 

 grunty gleb wysokich klas bonitacyjnych - polityka przestrzenna uwzględnia obszary gleb chronio-

nych klas bonitacyjnych, wskazując ich rozmieszczenie w obszarze gminy oraz określając zasady ich 

ochrony, polityka przestrzenna chroni powyższe gleby przed zmianą ich przeznaczenia na cele inne 

niż rolnicze, konieczność zmiany ich przeznaczenia wynika z konieczności rozwoju terenów koncen-

tracji zabudowy - w ich granicach są zlokalizowane gleby klas bonitacyjnych II i III. Część z nich będzie 

wymagać zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze na etapie sporządzania miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego, na etapie którym ostatecznie zostaną wyznaczone tereny inne niż za-

budowy zagrodowej, które będą wymagać przedmiotowej zmiany. 

 grunty pochodzenia organicznego – polityka przestrzenna uwzględnia ww. obszary, wskazując je do 

ochrony przed zmianą sposobu użytkowania;  
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 grunty leśne – polityka przestrzenna uwzględnia tereny lasów, obejmując je ochroną przed zmianą 

sposobu użytkowania, na cele nieleśne, 

 Główny Zbiornik Wód Poziemnych - GZWP nr 401 Niecka Łódzka - polityka przestrzenna uwzględnia 

granice GZWP oraz obowiązujące w jego granicach wymagania w zakresie zagospodarowania prze-

strzennego; 

 udokumentowane złoża kopalin -  polityka przestrzenna uwzględnia udokumentowane złoża kopa-

lin: kopaliny pospolite – kruszywa naturalne (piaski i żwiry), stanowiące surowiec dla budownictwa  

i drogownictwa, oraz surowce ilaste ceramiki budowlanej (glina), mające zastosowanie do produkcji 

wyrobów grubościennych i ceramiki; 

 ujęcia wody i ich strefy ochronne - polityka przestrzenna uwzględnia istniejące ujęcia wody pitnej, 

objęte ochrona na podstawie ustawy prawo wodne - gminne ujęcie wód podziemnych w Ostrowie  

i Szydłowie. Wokół ujęć komunalnych została wyznaczona strefa ochrony bezpośredniej, która swym 

zasięgiem obejmuje bezpośrednio grunty, na których jest usytuowane ujęcie oraz obiekty budowlane 

i urządzenia związane bezpośrednio z poborem wody, a także część terenu przylegająca do tych 

obiektów.  

Podsumowując ustalenia Studium nie będą negatywnie oddziaływać na obszary objęte ochroną 

prawną. Ustalenia mają charakter pozytywny, bezpośredni, wtórny i skumulowany, oddziałowujący  

w okresie zarówno krótko jak i długoterminowym na wskazany powyżej przedmiot ochrony.  

8. MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO  

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanych 

przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, 

sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. Specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje zlokalizo-

wane blisko granic, oraz te realizowane dalej i charakteryzujące się znaczącym zasięgiem oddziaływania. 

Gmina Grabica nie jest położona w obszarze przygranicznym a kierunki rozwoju przyjęte przez samorząd 

lokalny nie tworzą skutków środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgranicz-

ne. Na etapie niniejszej prognozy nie wskazuje się na możliwość negatywnego transgranicznego oddziały-

wania na środowisko realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabica.   

9. REKOMENDACJE DLA PROJEKTU  

9.1. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE  

Przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie 

dotyczy tylko terenów, na których w efekcie realizacji zapisów ustaleń dokumentu planistycznego wystąpi 

znaczące negatywne oddziaływanie, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru.  
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Prognoza nie wykazała możliwości wystąpienia znacząco negatywnych oddziaływań. Projekt nie 

wymaga określenia rozwiązań alternatywnych, zarówno w zakresie zmiany proponowanej funkcji zago-

spodarowania terenu, lokalizacji przebiegu urządzeń infrastruktury czy ustaleń zaproponowanych ogól-

nych i szczegółowych zawartych w projekcie. W związku z powyższym nie jest wymagane przedstawienie 

rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych od-

działywań na środowisko, mogących być rezultatem projektowanego dokumentu.  

Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Grabica mają znaczący pozytywny wpływ na śro-

dowisko, stanowią działania systemowe, uwzględniające konieczność ochrony zasobów środowiska, opie-

rają się w swoich założeniach rozwojowych o zasoby środowiska gminy. Dla analizowanego dokumentu 

proponowanie rozwiązań alternatywnych nie jest konieczne i uzasadnione. Ponadto dokument stanowi 

politykę przestrzenną stanowiącą ogólne propozycje przedsięwzięć co uniemożliwia precyzyjne określenie 

działań alternatywnych dla wskazanych kierunków i założeń.  

9.2. PROPOZYCJE METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ JEJ 

PRZEPROWADZANIA  

W celu określenia zmian jakie zachodzą w środowisku wskutek realizacji ustaleń dokumentu plani-

stycznego prognoza oddziaływania na środowiska powinna zawierać propozycje metod analizy tych zmian 

oraz określać częstotliwość jej przeprowadzenia.  

W celu określenia zmian jakie zachodzą w środowisku wskutek realizacji ustaleń dokumentu plani-

stycznego prognoza oddziaływania na środowiska powinna zawierać propozycje metod analizy tych zmian 

oraz określać częstotliwość jej przeprowadzenia. Analiza tych zmian powinna nastąpić w ramach monito-

ringu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-

cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-

wania na środowisko, w szczególności w zakresie: analiz klimaty akustycznego, powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnego. Najczęściej stosowaną metodą jest metoda wskaźnikowa. Wskaźniki powinny zostać tak 

dobrane, by miały charakter danych ogólnodostępnych, możliwie zobiektywizowanych, wykonywanych tą 

samą metodyką (możliwość określenia trendu zmian). Wskaźniki, które można zastosować do analizy 

skutków realizacji ustaleń dokumentów planistycznych dzieli się na trzy grupy.  

Tab. 4. Przykładowe wskaźniki analizy skutków realizacji ustaleń projektu.  

Rodzaj Przykładowe wskaźniki 

1 dotyczące zmian powierzchni zaję-

tej przez określoną formę zago-

spodarowania 

 powierzchni gminy objęta planami miejscowymi, 

 powierzchnia zabudowy nowo powstałych terenów mieszkaniowych, 

 długość wybudowanych dróg, 

 liczba wydanych pozwoleń na budowę.  

2 dotyczące postępów w skuteczno-

ści działań z zakresu ochrony śro-

dowiska 

 zużycie wody na 1 mieszkańca w ciągu roku, 

 procent mieszkań z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej, 

 ilość odpadówo wytworzonych przez 1 mieszkańca w ciągu roku, 

 udział odpadów przekazanych na składowiska w ogólnej masie odpa-

dów, 

 liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas. 
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3 zmian stanu biotycznych składo-

wych środowiska, szczególnie na 

obszarach chronionych 

 powierzchnia występowania określonego siedliska przyrodniczego, 

 liczebność populacji gatunku chronionego. 

Profesjonalne  monitoringi środowiska, prowadzone są przez odpowiednie jednostki: 

 Państwowy Monitoring Środowiska, będący jednolitym system pomiarów, ocen i prognoz stanu śro-

dowiska, wspomaga działania na rzecz ochrony środowiska, poprzez systematyczne informowanie or-

ganów administracji i społeczeństwa o jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standar-

dów jakości środowiska określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych stan-

dardów. 

 W zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są jednostki admini-

stracyjne i instytucje związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, a w zakresie ochrony przyrody Re-

gionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Lasy Państwo-

we oraz jednostki wspomagające, zatrudniające ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska (IMGW, 

RZGW). Monitoring środowiska prezentowany jest też corocznie w raportach WIOŚ.  

Natomiast obowiązek prowadzenia monitoringu zagospodarowania przestrzennego to obowiązek 

administracji samorządowej. Analizę zgodności wykorzystywania przestrzeni wskazane jest dokonać me-

todami GIS, wykorzystując w tym celu najbardziej aktualne mapy zasadnicze i zdjęcia lotnicze. Umożliwi to 

sprawne zarządzanie zasobami gminy z zachowaniem zasad ochrony środowiska.   

10. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy ooś prognoza oddziaływania na środowisko zawiera 

streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. Celem streszczenia sporządzonego w języku nie-

specjalistycznym „jest zapewnienie ogółowi społeczeństwa oraz osobom odpowiedzialnym za podejmo-

wanie decyzji dostępu do kluczowych kwestii i wniosków zawartych w sprawozdaniu dotyczącym środo-

wiska (prognozie oddziaływania na środowisko) oraz łatwego ich zrozumienia”. Streszczenie powinno 

zwierać najistotniejsze informacje zawarte w poszczególnych rozdziałach / częściach prognozy.  

METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY  

 W ramach niniejszej oceny (strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) zostały przyjęte me-

tody prognozy stanowiące model oparty jest na brytyjskich doświadczeniach z oceną polityk (policy 

appraisal) ponieważ prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy dokumentu określającego  

politykę przestrzenną, wskazującego kierunki rozwoju w zakresie zagospodarowania przestrzenne-

go gminy. Podstawą modelu jest wyznaczenie celów samego dokumentu i ocena ich realizacji, nie 

zaś bezpośredniego oddziaływania poszczególnych inwestycji na środowisko. 

ANALIZA I OCENA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU  

 Niniejszy dokument stanowi zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Grabica, przyjętego Uchwałą nr XIV/108/2000 Rady Gminy Grabica z dnia 24 lipca  
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2000 r., wraz z częściowymi zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr VIII/55/2003 Rady Gminy Grabi-

ca z dnia 30 października 2003 r. oraz Uchwałą nr VI/39/2015 Rady Gminy Grabica z dnia 13 kwiet-

nia 2015 r. 

 Polityka przestrzenna gminy Grabica w celu zapewnienia zintegrowanego, zrównoważonego  

rozwoju przestrzennego oraz społeczno-gospodarczego będzie kształtować efektywną i czytelną 

strukturę przestrzenną gminy, przy optymalnym wykorzystaniu zróżnicowania swojego terytorium. 

Realizacja ładu przestrzennego, w warunkach zrównoważonego rozwoju, realizowana będzie po-

przez osiągnięcie celów ogólnych (założeń programowych struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz 

celów operacyjnych (kierunków zagospodarowania), określonych w poszczególnych dziedzinach 

planowania przestrzennego, przy uwzględnieniu obiektów i obszarów podlegających ochronie, na 

podstawie przepisów odrębnych i zasad ich zagospodarowania, wynikających z konieczność realiza-

cji celów ich ochrony. 

OKREŚLENIA, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU  

MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTO-

WANEGO DOKUMENTU ORAZ SPOSÓB W JAKI ZOSTAŁY ONE UWZGLĘDNIONE  

 Do głównych dokumentów określających cele ochrony środowiska, z punktu widzenia projektowa-

nego dokumentu należą: 

 Polityka ekologiczna Unii Europejskiej oraz Polityka ekologiczna państwa; 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły - Rozporządzenie Rady Ministrów  

z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły;  

 Program ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim - Uchwała nr XXXV/690/13 

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r.; 

 Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem 

działań na lata 2014-2020; 

 Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem 

lat 2023-2028; 

 Studium gminy Grabica uwzględnia cele ochrony środowiska, ustanowione w analizowanych doku-

mentach, dokument zachowuje zgodność z polityką ochrony środowiska państwa i województwa 

łódzkiego, w zakresie ochrony poszczególnych komponentów środowiska, jak i kształtowania sys-

temu jego ochrony.  

ANALIZA I OCENA STANU OCHRONY ŚRODOWISKA OBSZARU OBJĘTEGO USTALENIAMI STUDIUM  

 Stan ochrony środowiska w gminie został określony jako dobry, gmina charakteryzuje się niskim 

stopniem przekształceń środowiska, stanowi gminę typowo rolniczą.  

 Do głównych zagrożeń i problemów ochrony środowiska zaliczono zagrożenia dotyczące: 

 degradacji gleb i powierzchni ziemi (naturalne zagrożenia jak i zagrożenia wynikające z nieod-

powiedniej gospodarki rolnej), 

 wód powierzchniowych i podziemnych (konieczność uporządkowania gospodarki wodno-

ściekowej, spływ powierzchniowy z terenów rolniczych), 
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 powietrza atmosferycznego (niska emisja), 

 zasobów przyrodniczych (zmiany zagospodarowania terenów rolniczych), 

 hałas (głównie komunikacyjny).  

POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTOWA-

NEGO DOKUMENTU: 

 Określenie zmian w środowisku w przypadku odstąpienia od  przyjęcia projektu Studium jest zna-

cząco ograniczone, gdyż środowisko podlega nieustającym zmianom, w tym atropopresji.  

 Polityka przestrzenna gminy w znaczącym stopniu wskazuje na działania w zakresie ochrony środo-

wiska i jego poszczególnych elementów. 

 Odstąpienie od jego przyjęcia dokumentu miałoby skutki negatywne dla środowiska - projekt Stu-

dium zawiera ustalenia pozytywne w zakresie ochrony wód, gleby, powietrza atmosferycznego, 

ograniczenia zanieczyszczeń i hałasu, organizacji gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpa-

dami w gminie.  

OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANEGO ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA NA POSZCZEGÓLNE 

KOMPONENTY ŚRODOWISKA, W TYM NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 ORAZ 

INTEGRALNOŚĆ TYCH OBSZARÓW  

 Analiza wykazała, że realizacja ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Grabica nie przyczyni się do powstania nowych zagrożeń dla środowiska – zna-

czących negatywnych oddziaływań.  

 Gmina Grabica przewiduje umiarkowany rozwój przestrzenny dostosowany do potrzeb i możliwości 

rozwoju gminy, w tym uwzględnia konieczność tworzenia przestrzeni publicznej dla mieszkańców.  

 Studium ujawnia poszczególne formy zagospodarowania mogące mieć negatywny wpływ na śro-

dowisko lub budzić konflikty społeczne i określa dla nich zasady zagospodarowania, minimalizujące 

możliwe negatywne skutki ich funkcjonowania m.in. linie wysokiego napięcia, istniejące elektrownie 

wiatrowe czy obiekty produkcji w gospodarstwach rolnych.  

 Polityka przestrzenna dotyczy rozwoju obszarów przemysłowych - obiektów produkcyjnych, skła-

dów i magazynów, jednak lokalizacja wskazanych obszarów nie powinna mieć znaczącego nega-

tywnego oddziaływania na środowisko, ich lokalizacja ma za zadanie rozwój gospodarczy gminy, 

wpływający na jakość zamieszkania w gminie.  

 Polityka przestrzenna dopuszcza lokalizację zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej w obszarze obrębu Wola Bykowska - obecnie częściowo zagospoda-

rowanym pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Polityka ogranicza możliwość lokalizacji tych 

zakładów uszczegóławiając jakiego typu zakłady mogą być lokalizowane - składy i magazyny, w któ-

rych ilość magazynowanych materiałów, kwalifikuje je do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzy-

ku wystąpienia poważnej awarii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 Prawidłowa realizacja założeń polityki przestrzennej przyniesie efekt pozytywny ponieważ działania 

środowiskowe są bezpośrednio zawarte w analizowanych dokumencie. 
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MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO  

 Nie wskazuje się negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko realizacji kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Grabica - oddziaływania .na tereny poza granicami Polski.    

REKOMENDACJE DLA PROJEKTU  

 Nie jest wymagane przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

projektowanego dokumentu. 

 Polityka przestrzenna gminy, z punktu widzenia wpływu na środowisko, została opracowana po-

prawnie i nie wymaga wprowadzenia zmian. Zawiera wszelkie elementy wymagane do uwzględnie-

nia w tego typu dokumencie.  

 Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Grabica będą mieć pozytywny wpływ na środo-

wisko, stanowią uwzględniają konieczność ochrony poszczególnych elementów środowiska, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  
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