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1. PODSTAWA PRAWNA 

Obowiązek przeprowadzenia postępowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

dokumentów planistycznych, w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego nakłada art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). W zakres 

postępowania strategicznego wchodzi opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko skutków 

realizacji dokumentu planistycznego. Szczegółowy zakres prognozy określa art. 51 ww. ustawy o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko.  

Ze względu na to, iż obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Zatory przyjęte Uchwałą Nr 155/XXIII/01 Rady Gminy Zatory z dnia 28 

czerwca 2001 r. nie posiada prognozy oddziaływania na środowisko (w okresie jego opracowywania 

prognoza nie była wymagana), sporządzana prognoza projektu zmiany studium dotyczyć będzie nie 

tylko wyznaczonych nowych obszarów funkcjonalnych ale całości rozwiązań przyjętych w projekcie 

studium.  

 

Zakres terytorialny określa Uchwała Nr 60/XI/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 3 października 

2011 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, która jednocześnie rozpoczęła procedurę opracowania 

niniejszej prognozy. 
 

2. PRZEDMIOT, CEL, ZAKRES OPRACOWANIA 

Obszar opracowania obejmuje gminę Zatory w granicach administracyjnych (pow. ok. 120 km
2
) 

położoną w północnej części województwa mazowieckiego, w powiecie pułtuskim. Jest to gmina 

wiejska, składająca się z 26 sołectw. Obszar gminy Zatory sąsiaduje z gminami: Pokrzywnica od 

zachodu, Pułtusk od północnego-zachodu, Obryte od północy, Rząśnik od północnego-wschodu, 

Somianka od południowego-wschodu oraz Serock od południa.  

Sieć osadniczą gminy tworzą 34 wsie. Rolę ośrodka dominującego, w którym koncentrują się 

funkcje handlowo-usługowe, produkcyjne oraz administracyjne pełnią Zatory. Zatory są gminą o 

dominującej funkcji rolniczej. Funkcją uzupełniającą jest turystyka. Jej rozwojowi sprzyja położenie 

gminy nad Narwią oraz stosunkowo bogate zasoby leśne. 
 

Istotą prognozy jest naukowe przewidywanie możliwych zagrożeń
1
 dla środowiska i ograniczanie 

ich rozmiaru już na etapie planowania. Celem zaś jest optymalizacja procesu podejmowania decyzji 

zezwalającej na dane przeznaczenie i użytkowanie terenu, a więc pośrednio na realizację danego 

przedsięwzięcia. Tak więc, prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: 

1) oceni czy i jak zapisane w projekcie studium kierunki zagospodarowania przestrzennego 

gminy wpłyną na środowisko oraz czy i w jakim stopniu naruszą zasady prawidłowej 

gospodarki zasobami naturalnymi, 

2) zweryfikuje projektowane ustalenia studium pod względem uwarunkowań przyrodniczych 

oraz zgodności projektu z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz aktami i dokumentami 

wyższego szczebla, 

3) określi skutki wdrożenia dokumentu. 

Prognoza nie jest więc dokumentem rozstrzygającym o słuszności realizacji zamierzeń 

inwestycyjnych przewidzianych projektowanymi ustaleniami studium, a jedynie opracowaniem 

przedstawiającym prawdopodobne skutki jakie niesie za sobą realizacja ustaleń studium na 

                                                 
1 Prognozowanie zmian środowiska przyrodniczego możliwe jest także dla obszarów naturalnych czy półnaturalnych. 

Rozumiane może być wtedy jako czaso-przestrzenna i strukturalno-dynamiczna transformacja geokompleksów zachodząca 

pod wpływem czynników przyrodniczych, jak i  gospodarczych (Richling A.,1992 za Nikołajew W.A., 1997). Jak zauważa 

Richling (1992) za innymi naukowcami, większość prognoz zmierza do określenia antropogenicznego przekształcenia 

środowiska, co wynika z faktu, iż działalność człowieka stanowi podstawowe źródło zmian przyrody [i środowiska (autor)]. 
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poszczególne komponenty środowiska w ich wzajemnym powiązaniu, w szczególności na 

ekosystemy, krajobraz, ludzi, dobra materialne i dobra kultury. 
 

Niniejszą prognozę sporządzono w oparciu o wymogi art. 51 ust 2. ustawy 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwzględniając 

jednocześnie wnioski Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego do opracowywanej prognozy, skierowane pismami, 

odpowiednio: 

1) z dnia 01 lutego 2012 roku, znak WOOŚ-I.411.005.2012.JD, 

2) z dnia 20 stycznia 2012 roku, znak ZNZ-7112-1/12. 
 

Zgodnie z określonymi wymogami prawnymi, niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko: 

1) zawiera: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 

z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

2) określa, analizuje i ocenia: 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 

krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te 

cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 

tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 

 różnorodność biologiczną, 

 ludzi, 

 zwierzęta, 

 rośliny, 

 wodę, 

 powietrze, 

 powierzchnię ziemi, 

 krajobraz, 

 klimat, 

 zasoby naturalne, 

 zabytki, 

 dobra materialne 

 z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy; 

3) przedstawia: 

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru, 



PROGNOZA ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

dotycząca projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory 

 - 6 - 

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań 

zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod 

dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 

alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków 

techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 

Integralną częścią opracowania jest załącznik graficzny.  
 

3. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

Podstawą do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko jest projekt studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory. Prognoza 

dostosowana jest do rodzaju i skali dokumentu jakim jest projekt studium – do skali dostosowano 

stopień szczegółowości analiz oraz opis stanu środowiska. 
Części opisowa i graficzna prognozy są więc wynikiem analiz i ocen potencjalnych skutków jakie 

mogłaby spowodować realizacja projektu zmiany studium w stosunku do: 

1) studium obecnie obowiązującego, 

2) obecnego stanu środowiska obszaru gminy i jej otoczenia.  

Szczegółowe oceny dotyczyły przede wszystkim zagadnień z zakresu stanu i funkcjonowania 

środowiska, jego zagrożeń, odporności i zdolności do regeneracji, rozwiązań funkcjonalno-

przestrzennych i innych ustaleń zawartych w projekcie studium, zagrożeń środowiska oraz możliwości 

rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko. 

Rozdział „Oceny i analizy” składa się z dwóch zasadniczych części: części pierwszej określającej 

aktualny stan środowiska zgodnie z zapisami studium, opracowania ekofizjograficznego i danymi 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz części drugiej - prognozy oddziaływania na 

środowisko. Prognoza oddziaływania na środowisko obejmuje wszystkie tereny objęte planem, które 

po ich generalizacji pod względami ocenianymi w tym opracowaniu zostały poddane ocenie. 

Poszczególne kategorie obszarów poddano analizie możliwego znaczącego oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, 

powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne oraz 

zależności między wymienionymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy - 

zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 lit e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). W opisie uwzględniono 

przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 

krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, pozytywne i negatywne. 

Ze względu na duży obszar opracowania oraz złożoność badanej problematyki (zarówno 

środowiskowej jak i urbanistycznej), a co za tym idzie dużą ilość ocen cząstkowych, w pracach nad 

prognozą niezbędne było wykorzystanie technik GIS, które są nieocenione do analizowania i 

modelowania zmian przestrzennych. Oceny cząstkowe (szczegółowe) złożyły się na ocenę 

kompleksową wpływu ustaleń zmiany studium na środowisko przyrodnicze, która stanowi 

podstawową treść map w części kartograficznej.  
 

Podstawowymi materiałami źródłowymi do opracowania prognozy były:  
 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zatory na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019; 

 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zatory na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019; 

 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zatory na lata 2004-2013; 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, 2002 r.; 

 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego; 

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2004-2011; 

 Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Pułtuskiego, 2003 r.; 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, 2004 r.; 

 Opracowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie:  

 Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2010 roku, WIOŚ, Warszawa 2011; 
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 Program państwowego monitoringu środowiska województwa mazowieckiego na lata 2010-2012, 

WIOŚ, Warszawa 2009; 

 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, Raport za rok 2010, WIOŚ, Warszawa 

2011; 

 Wstępna ocena zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 w województwie mazowieckim WIOŚ, 

Warszawa 2011; 

 Monitoring rzek w 2008 roku, WIOŚ; 

 Monitoring jakości wód podziemnych w województwie mazowieckim w 2010 r., WIOŚ; 

 Monitoring hałasu komunikacyjnego w 2010 r., WIOŚ; 

 Monitoring chemizmu gleb ornych Polski w latach 2005-2007; 

 Plan Urządzania Lasu na okres od 01.01.2004 do 31.12.2013 r., Nadleśnictwo Pułtusk, Obręb Lemany, 

Pułtusk i Różan; 

 Prognoza oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Pułtusk na okres 2011-

2013; 

 Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Pułtusk, Założenia do sporządzenia 

projektu Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Pułtusk na lata 2014-2023 wraz z programem ochrony 

przyrody i prognozą oddziaływania tego planu na środowisko; 

 Studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, Obszary Zagrożenia 

powodziowego – rzeka Narew, 2004 r. 

 Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej, etap I, uzupełnienie do Studium dla obszarów 

nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, Gmina Zatory, 2006 r. 

 Kondracki J., 2000. Geografia fizyczna Polski, PWN;  

 Matuszkiewicz J., 2008.  Potencjalna roślinność naturalna i geobotaniczna regionalizacja Polski;  

 Okołowicz 1976. Regiony klimatyczne Polski. IG PAN, Ossolineum;  

 Andrzejewski R., Weigle A. (red) 1993. Polskie studium różnorodności biologicznej, NFOŚ Warszawa; 

 Dyduch-Falniowska A., Połczynska-Konior G., 1996. Cele i metody programu CORINE biotopes. (W: 

CORINE biotopes w integracji danych przyrodniczych w Polsce). Instytut Ochrony Przyrody PAN. 

Kraków; 

 Dyduch-Falniowska, A., Kažmierczakowa, R., Makomaska-Juchiewicz, M., Perzanowska-Sucharska, J., 

Zajac, K.: Ostoje przyrody w Polsce. Natural sites in Poland. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia 

Nauk, Kraków, 1999, 244 pp. (PL and EN); 

 Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., Perzanowska-Sucharska J., Tworek S., 

Kaźmierczakowa R. 2000. Ocena stanu zagrożenia wybranych gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną 

gatunkową, postanowieniami konwencji międzynarodowych oraz dyrektywami Unii Europejskiej. Raport. 

MSK. Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków.; 

 Głowaciński Z. (red) 2001. Polska czerwona księga zwierząt - kręgowce, PWRiL, Warszawa 

 Gromadzki M. et al. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. Gdańsk; 

 Kazimierczakowa R., Zarzycki K (red) 2001 Polska czerwona księga roślin. PAN: Instytut Botaniki im 

Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków; 

 Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000. Europejska sieć ekologiczna. MOŚZNiL, Warszawa; 

 Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J., Zając K. 2001. Dyrektywa siedliskowa – występujące w 

Polsce gatunki ważne dla Wspólnoty Europejskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz.; 

 

 Mapa glebowo-rolnicza, IUNG Puławy; 

 Mapa geologiczno-gospodarcza Polski, Arkusz 411 Pułtusk, Arkusz 450 Serock, Arkusz 412 Rząśnik, 

Arkusz 451 Wyszków, skala 1:50000 wraz z objaśnieniami; 

 Mapa hydrogeologiczna Polski, Arkusz 411 Pułtusk, Arkusz 450 Serock, Arkusz 412 Rząśnik, Arkusz 451 

Wyszków, skala 1:50000 wraz z objaśnieniami; 

 Szczegółowa mapa geologiczna Polski, Arkusz 411 Pułtusk, Arkusz 450 Serock, Arkusz 412 Rząśnik, 

Arkusz 451 Wyszków, skala 1:50000 wraz z objaśnieniami; 

 Geoportal.gov.pl, www.geoportal.gov.pl; 

 Geoportal Państwowego Instytutu Geologicznego IKAR, http://ikar2.pgi.gov.pl; 

 Geoportal System Mapy Geośrodowiskowej Polski, http://emgsp.pgi.gov.pl; 

 Portal Centralnej Bazy Danych Geologicznych, http://geoportal.pgi.gov.pl; 

 Portal Europejskiej Sieci ekologicznej Natura 2000, http://natura2000.gdos.gov.pl; 

 Portal Głównego Urzędu Statystycznego, Baza Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl; 

 Portal Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 

www.kzgw.gov.pl; 

 Portal Państwowego Instytutu Geologicznego, www. pgi.gov.pl; 

 Portal Państwowej Służby Hydrogeologicznej, www.psh.gov.pl; 

http://www.geoportal.gov.pl/
http://ikar2.pgi.gov.pl/
http://emgsp.pgi.gov.pl/
http://geoportal.pgi.gov.pl/
http://natura2000.gdos.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.kzgw.gov.pl/
http://www.psh.gov.pl/
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 Portal Rejestracji i inwentaryzacji naturalnych zagrożeń geologicznych na terenie całego kraju, 

www.geozagrozenia.agh.edu.pl; 

 Portal Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie: http://www.wios.warszawa.pl; 

 Portal Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie: http://www.rzgw.warszawa.pl; 

 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Terenowy Inspektorat w Pułtusku; 

  

oraz następujące akty prawne: 
 Ustawa z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 

199 poz. 1227 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U. Nr 25, poz. 

150 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 

późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. 

zm.),  

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 

121, poz. 1266 z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 1991 r. Nr 101 poz. 444, z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 39, poz. 251),  

 Ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity – Dz.U. z 2005 r. Nr 

228, poz. 1947 z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r., Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 Nr 162, poz. 

1568 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony 

ptaków NATURA 2000 (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2313); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 

roślin objętych ochroną (Dz.U. Z 2004 Nr 168, poz. 1764); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 

zwierząt objętych ochroną (Dz.U. z 2004 Nr 220, poz. 2237); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony 

ptaków (Dz.U. z 2011, Nr 25, poz. 133); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 sierpnia 2001r w sprawie określenia rodzajów siedlisk 

przyrodniczych podlegających ochronie (Dz.U. z 2001 r. Nr 92 poz.1029); 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. 

Nr 112, poz. 1206).  

 Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie Nadbużańskiego 

Parku Krajobrazowego (Dz.U. z 2005 r. Nr 66, poz. 1701); 

 Rozporządzenie Nr 58 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (Dz.U. z 2005 r. Nr 136, poz. 4208); 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geozagrozenia.agh.edu.pl/
http://www.rzgw.warszawa.pl/
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4. INFORMACJA O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTU 

STUDIUM, JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 

4.1.  ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU 

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, 

zwany dalej „projektem studium” jest sporządzany w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), zaś 

jego zawartość jest zgodna z zakresem przedmiotowym określonym w art. 10 ust. 1 i 2 powołanej 

wyżej ustawy oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy (Dz.U. z 2004 r., Nr 

118, poz. 1233).  

Na treść dokumentu przedłożonego do oceny składają się dwie główne części:  

 Uwarunkowania, składające się z części tekstowej oraz załącznika graficznego w skali 1:10 000; 

 Kierunki i polityka przestrzenna, składające się z części tekstowej oraz załącznika graficznego w 

skali 1:10 000. 

 

4.2. GŁÓWNE CELE PROJEKTU STUDIUM ORAZ CELE POLITYKI 

PRZESTRZENNEJ  

Jak stanowi Art. 9 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), podstawowym celem 

projektu studium jest określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad 

zagospodarowania przestrzennego. Studium jest także narzędziem implementacji planowania 

wyższych poziomów tj. planowania regionalnego i pośrednio krajowego (Art. 9 pkt 2), a także 

narzędziem koordynowania strategicznych zamierzeń gminy i planowania przestrzennego na szczeblu 

lokalnym (Art. 9 pkt. 4) . Studium mimo, że nie jest aktem prawa miejscowego (Art. 9 pkt 5) ma moc 

wiążącą dla opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W związku z powyższym kierunki zagospodarowania przestrzennego przedstawiono w projekcie 

studium w sposób powszechnie zrozumiały w środowisku planistów i branżystów. Większość 

standardów, a w szczególności oznaczeń graficznych i literowych poszczególnych terenów przyjęto 

wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na chęć zachowania łatwości 

w przekładaniu kierunków rozwoju zawartych w studium na ustalenia sporządzanych planów 

miejscowych, w projekcie studium zastosowano oznaczenia zbliżone do standardów określonych dla 

projektów planów miejscowych. Nie mniej jednak nie mogą i nie powinny być one interpretowane tak 

samo, jak dla ustaleń planów miejscowych. 

Celem studium nie jest jednoznaczne określenie granic pomiędzy terenami funkcjonalnymi, 

pomimo, że granice te wyznaczone zostały poprzez zróżnicowane oznaczenia graficzne dla 

poszczególnych funkcji terenów. Dlatego najważniejszą zasadą w interpretacji treści rysunku studium 

jest zasada dopuszczalności przenikania się funkcji w obszarach bezpośredniego wzajemnego 

sąsiedztwa (tzn. wspólnej granicy) w ramach tzw. stref buforowych. Za „strefę buforową” uznaje się 

również sąsiedztwo różnych funkcji rozgraniczone drogą, linią kolejową, ciekiem wodnym itp. stałym 

elementem zagospodarowania przestrzennego bez względu na jego pochodzenie, naturalne lub 

antropogeniczne. O zasięgu „strefy buforowej” decydują indywidualne warunki zagospodarowania 

terenu jakie będą występowały na etapie opracowania planu miejscowego.  

Zdefiniowana w projekcie studium funkcja wiodąca (kierunkowa), powinna być traktowana w 

planie miejscowym jako funkcja podstawowa, która może, a nawet powinna na poziomie planu 

miejscowego zostać wzbogacona o funkcje uzupełniające, niezbędne dla pełnej realizacji kierunku 

zagospodarowania wyznaczonego w studium (…).  
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4.3.  POWIĄZANIA PROJEKTU STUDIUM Z INNYMI DOKUMENTAMI 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem 

planistycznym, określającym politykę przestrzenną gminy oraz lokalne zasady zagospodarowania 

przestrzennego, przy uwzględnieniu uwarunkowań, celów i kierunków polityki przestrzennej państwa 

oraz województwa. 

W związku z powyższym, poddawany projekt studium uwzględnia uwarunkowania wynikające z 

dokumentów: 

1) szczebla krajowego: 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030; 

 Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013; 

2) szczebla wojewódzkiego: 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego , 2004 r.; 

 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 r. (aktualizacja), 2006; 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z 

uwzględnieniem perspektywy do 2018 r., 2011 r.; 

 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 

2012-2015 (aktualizacja), 2007 r.; 

 Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015, 2012 r.; 

3) szczebla lokalnego 

 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zatory na lata 2004-2013; 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zatory na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-

2019; 

 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zatory na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-

2019; 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, 2001 r.; 

 Plan Urządzania Lasu na okres od 01.01.2004 do 31.12.2013 r., Nadleśnictwo Pułtusk, Obręb 

Lemany, Pułtusk i Różan; 

 Studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, Obszary 

Zagrożenia powodziowego – rzeka Narew, 2004 r. 

 Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej, etap I, uzupełnienie do Studium dla obszarów 

nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, Gmina Zatory, 2006 r. 

i inne nie wymienione … 

 

5. CHARAKTERYSTYKA, ANALIZY I OCENY ISTNIEJĄCEGO STANU 

ŚRODOWISKA 

5.1.  CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

Szczegółowy opis podstawowych komponentów środowiska przyrodniczego obszaru opracowania 

przedstawiony został w opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym dla gminy Zatory. Również 

projekt studium w części zawierającej uwarunkowania zawiera bardzo szerokie i dobrze 

zweryfikowane informacje dotyczące środowiska przyrodniczego. 

W prognozie, w celu uniknięcia powtórzeń zastosowano skrócony opis środowiska, ze 

szczególnym podkreśleniem elementów ważnych dla przeprowadzanych ocen i analiz. 

5.1.1. Charakterystyka warunków abiotycznych 

5.1.1.1. Budowa geologiczna, geomorfologia 

Obszar gminy Zatory położony jest na południowo-zachodnim skłonie starej, prekambryjskiej 

platformy przykrytej w tym rejonie osadami paleozoicznymi, mezozoicznymi i kenozoicznymi niecki 

warszawskiej, obejmującej swym zasięgiem środkową, najgłębszą część niecki brzeżnej. W 

trzeciorzędzie powstała tu rozległa depresja (niecka mazowiecka) z centrum w okolicach Warszawy, 

wypełniona osadami detrytycznymi od eocenu do pliocenu.  
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Osady trzeciorzędu reprezentowane są tu przez utwory zaliczane do oligocenu, miocenu i pliocenu. 

Osady oligocenu występują na całym terenie gminy warstwą o miąższości ponad 30 m. Wykształcone 

są one w postaci piasków pylastych z glaukonitem oraz zielonych mułków i iłów. Miocen 

reprezentowany jest przez iły i piaski z węglem brunatnym, które nie tworzą wychodni na terenie 

gminy. Iły, mułki i pisaki, zaliczane do pliocenu, stanowią podłoże podczwartorzędowe na całym 

omawianym obszarze. Ich strop wykazuje silne urzeźbienie, powstałe w wyniku erozji i działalności 

lodowca. Miąższość tych utworów ocenia się na ponad sto metrów. 

Osady czwartorzędowe pokrywają na ogół cały obszar opracowania zwartym płaszczem. 

Miąższość ich wynosi od kilku do 80 m – najczęściej kilkadziesiąt metrów. Najstarszymi utworami 

czwartorzędowymi są osady zlodowacenia południowopolskiego wykształcone jako piaski 

zastoiskowe i żwiry z piaskami przykryte warstwą gliny zwałowej o miąższości do 9 m, na której leżą 

piaski wodnolodowcowe o niewielkiej miąższości kończące serię osadów z tego okresu. Najmłodsze 

utwory stanowią gliny zwałowe pokrywające ciągłym płaszczem obszar wyżyny lodowcowej oraz 

utwory powstałe z wietrzenia glin zwałowych oraz akumulacji piasków i żwirów rzecznych tarasu 

wydmowego Narwi.  

W późnym plejstocenie i holocenie uformowały się liczne wydmy i pola piasków eolicznych. W 

holocenie nastąpiło wypełnienie doliny Narwi osadami do poziomu dzisiejszego tarasu 

nadzalewowego. W dolinie rzecznej i starorzeczach powstały osady namułów torfowych i torfów, 

których miąższość wynosi zwykle 0,5-1,4 m. 

W gminie Zatory wierzchnią warstwę osadów stanowią w zdecydowanej większości piaski, w tym 

piaski luźne (głównie w dolinie Narwi oraz rzeki Prut), słabogliniaste (cały obszar gminy), gliniaste 

lekkie (wysoczyzna), gliniaste lekkie pylaste (Gładczyn oraz południowa część wysoczyzny). Na 

znacznie mniejszej powierzchni wykształciły się gliny, głównie gliny lekkie (w północnej części 

wysoczyzny) oraz torfy (w dolinie Narwi). Znikomą powierzchnię zajmują żwiry oraz pyły. 

Powierzchniowa budowa geologiczna ważna jest z punktu widzenia posadowienia obiektów 

budowlanych. 

5.1.1.2.  Rzeźba terenu 

Pod względem morfologicznym obszar gminy podzielić można na dwie główne jednostki: wyżynę 

lodowcową i dolinę Narwi. Wyżyna lodowcowa jest dominującą formą geomorfologiczną i obejmuje 

centralną oraz wschodnią część gminy. Dolina Narwi biegnie południkowo wzdłuż zachodniej granicy 

gminy. W zależności od ukształtowania terenu można wyróżnić w obrębie wyżyny lodowcowej płaską 

i denudowaną wyżynę gliny zwałowej o deniwelacjach terenu nie przekraczających 2 m.  

Średnie wysokości wyżyny denudowanej mieszczą się w granicach od 98 do 115 m n.p.m. Wyżyna 

posiada spadki zróżnicowane o nachyleniu północno-zachodnim i zachodnim. Wysoczyzna od doliny 

rzecznej oddzielona jest krawędzią o wysokości 8-12 m. Są to krawędzie dawno nie podmywane przez 

wody płynące o nachyleniu zboczy od 20 do 30
o
. Na północ od Kępy Zatorskiej krawędź wyżyny 

dodatkowo zamaskowana jest przez piaski wydmowe. W dolinie Narwi średnie wysokości mieszczą 

się w granicach od 76 do 81 m n.p.m. Ogólne nachylenie terenu w obrębie doliny jest zgodne z 

kierunkiem przepływu rzeki, czyli z północy na południe. Szerokość doliny Narwi dochodzi do 6,5 

km. W obrębie doliny wyróżnić można trzy poziomy tarasów akumulacyjnych: taras wydmowy, taras 

nadzalewowy i taras zalewowoy. 

Taras wydmowy położony bezpośrednio przy wyżynie lodowcowej osiąga wysokość względną od 

6 do 9 m nad średni poziom Narwi i nachylenie od krawędzi wyżyny do rzeki. Na jego powierzchni 

występują liczne wały wydm o przebiegu północ-południe. Taras nadzalewowy o wysokości od 3,5 do 

5 m pad poziom Narwi oddzielony jest krawędziami o wysokości 1,5-3 m od tarasu wydmowego i 

zalewowego i zajmuje dużą powierzchnię. Na tym terenie znajdują się liczne ślady meandrów i niskie 

wydmy. Taras zalewowy położony jest na średniej wysokości od 2 do 3 m nad średni poziom rzeki, 

zajmuje szerokość od 1 do 3 km. Pochylony jest w kierunku krawędzi tarasu nadzalewowego, a nie w  

kierunku rzeki. Na powierzchni wszystkich tarasów występują wydmy i ślady dawnych meandrów. 

Wydmy starsze, w formie wałów, osiągają wysokości względne do 10 m, wydmy młodsze mają od 3 

do 6 m wysokości względnej. W dolinie Narwi występują liczne starorzecza o długości od 0,3 do 1 
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km, mające najczęściej połączenia z rzeką (starorzecza zlokalizowane są głównie poza obszarem 

gminy, w jej bezpośrednim sąsiedztwie). 

5.1.1.3. Surowce mineralne 

Z budową geologiczną ściśle związane jest występowanie surowców mineralnych. Na obszarze 

gminy występują jedynie kopaliny pospolite związane z osadami czwartorzędu. Dotychczas zostały 

udokumentowane dwa złoża o zasobach bilansowych – jedno kopaliny ilastej dla ceramiki budowlanej 

oraz jedno kruszywa naturalnego-stanowiącego surowiec dla budownictwa i drogownictwa. 

W złożu „Drwały” udokumentowane zostały iły warwowe czwartorzędu. Złoże jest eksploatowane 

od 1997 roku. Miąższość złoża wynosi od 2,15 do 3,1 m, średnia grubość nakładu wynosi 0,34 m, 

głębokość spągu od 3,4 do 4,2 m. Na złoże została wydana koncesja 10/95 dotycząca poszukiwania, 

rozpoznawania i wydobywania iłów ceramicznych ze złoża Drwały. Szczegółowe warunki 

wydobywania ustala dec. OS.II.7512-22/97 z dn. 1997.07.10 - UW Ostrołęka uzupełniająca koncesję z 

1995 r. CAG 950/97. Koncesja jest ważna do 31 grudnia 2012 r. Dla złoża „Drwały” wyznaczony 

został obszar i teren górniczy. Powierzchnia wyznaczonego obszaru górniczego wynosi 9020 m2 i 

mieści się w granicach własności gruntowej przedsiębiorcy.  

Złoże „Kruczy Borek” występuje w obrębie piaszczystych osadów tarasowych Narwi, zostało 

udokumentowane w kategorii C2. Kruszywo (w przewadze drobne) charakteryzuje się następującymi 

parametrami, określającymi jakość kopaliny: zawartość ziarn poniżej 2 mm waha się od 59 do 89%, a 

zawartość pyłów mineralnych od 0,4 do 6,4%. Złoże ma formę pokładową, o średniej miąższości 

12,1 m, jest zawodnione. Grubość nakładu złoża waha się od 0 do 8 m, głębokość spągu od 8,9 do 

16,8 m. Kruszywo z tego złoża stanowi surowiec dla celów ogólnobudowlanych i drogowych.  

Ponadto na obszarze gminy w wielu punktach prowadzona była niekontrolowana eksploatacja 

piasków i żwirów wykorzystywanych w budownictwie indywidualnym, do napraw i budowy dróg 

oraz na różnorodne potrzeby gospodarskie. Eksploatacja miała miejsce głównie w rejonie Drwał i 

Zator. 

Torfy na omawianym terenie nie są obecnie eksploatowane (eksploatacja na niewielką skalę była 

prowadzona w latach pięćdziesiątych). 

Teren gminy objęty został koncesją nr 57/2009 z dnia 25 września 2009 r. na poszukiwanie i 

rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze „Legionowo”. 

Na obszarze gminy wyznaczonych zostało pięć obszarów perspektywicznych występowania 

kopalin pospolitych i torfów, w tym dwa surowca ilastego oraz trzy torfów. 

5.1.1.4. Obszary osuwisk 

Zgodnie z rejestracją i inwentaryzacją naturalnych zagrożeń geologicznych na terenie całego kraju, 

ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych 

(http://www.geozagrozenia.agh.edu.pl/) na terenie gminy Zatory nie występują osuwiska aktywne.  

 Państwowy Instytut Geologiczny w ramach realizacji Projektu SOPO przygotował wstępne 

informacje dotyczące problematyki ruchów masowych na obszarze Polski pozakarpackiej. Na mapach 

poszczególnych województw zostały przedstawione zasięgi obszarów predysponowanych do 

występowania ruchów masowych oraz dotychczas udokumentowane osuwiska. W ten sposób zostały 

wskazane rejony, gdzie nie wyklucza się możliwości rozwoju ruchów masowych. Zgodnie z tym 

opracowaniem w południowej części gminy w obrębie Zatory wyznaczony został obszar 

predysponowany do występowania ruchów masowych. 

5.1.1.5. Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich 

O warunkach geologiczno – inżynierskich decydują: skład litologiczny skał i gruntów, 

ukształtowanie powierzchni terenu, a także położenie zwierciadła wód gruntowych i ewentualne 

zagrożenie procesami geodynamicznymi. Uwzględniając te kryteria na terenie gminy wydzielono 

rejony korzystne i niekorzystne (utrudniające) dla budownictwa, gdzie planowanie obiektów 

budowlanych wiązałoby się z nadmiernym wzrostem kosztów inwestycji. Z analizy wyłączono 
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obszary kompleksów leśnych, gleb chronionych, łąk na gruntach organicznych, obszary 

udokumentowanych złóż kopalin oraz tereny zwartej zabudowy. 

Obszary występowania gruntów spoistych zwartych, półzwartych, twardoplastycznych, gruntów 

sypkich średniozagęszczonych, w obrębie których zwierciadło wód gruntowych leży poniżej 2 m p.p.t. 

zakwalifikować można do rejonów o korzystnych warunkach budowlanych. Tereny takie znajdują się 

w centralnej i wschodniej części gminy. Rejony o warunkach geologiczno-inżynierskich 

niekorzystnych dla budownictwa związane są przede wszystkim z występowaniem gruntów 

słabonośnych, gruntów antropogenicznych, obszarów podmokłych, zabagnionych, narażonych na 

zalewanie, a także obszarów, na których poziom wód gruntowych występuje nie głębiej niż 2 m od 

powierzchni terenu. Zlokalizować je można głównie wzdłuż doliny Narwi. 

5.1.1.6. Gleby 

Zmienność podłoża skalnego i ukształtowanie powierzchni, a co za tym idzie zróżnicowanie 

lokalnych warunków hydrologicznych, klimatycznych i roślinnych zdeterminowały przebieg 

procesów glebotwórczych. Skałami macierzystymi gleb są głównie piaski wodnolodowcowe luźne lub 

słabo gliniaste, rzadziej piaski wydmowe Najmłodszymi utworami, z których wykształciły się gleby są 

głównie torfy, mursze, mady.  

Na terenie gminy dominują gleby brunatne wytworzone na glinach i piaskach (ok. 55% gleb o 

wykształconym profilu). Gleby brunatne charakteryzują się dobrymi właściwościami chemicznymi i 

fizycznymi oraz wysoką przydatnością rolniczą. Występują dużymi płatami na całym obszarze gminy. 

Znaczne powierzchnie (ok. 20% gleb o wykształconym profilu), szczególnie w północnej części 

gminy, zajmują gleby bielicowe i pseudobielicowe wytworzone z luźnych piasków i żwirów, glin, 

piasków i utworów pyłowych, wymagające poprawy struktury i warunków wodnych. Dna dolin 

rzecznych i tarasy zalewowe pokryte są madami (przeważają mady piaszczyste) oraz glebami 

murszowo-mineralnymi i murszowatymi (ok. 13% gleb o wykształconym profilu). Gleby te w 

okresach opadów są zwykle nadmiernie uwilgotnione. Na obszarze gminy są często wykorzystywane 

pod trwałe użytki zielone. Pozostałe typy gleb zajmują nieznaczne powierzchnie, rozproszone po 

całym obszarze gminy. 

Wyrazem wartości użytkowej gleb jest ich wartość bonitacyjna. Gleby na obszarze gminy 

przedstawiają stosunkowo wysoką wartość użytkową. Gleby dobrych klas bonitacyjnych (II-IV) 

zajmują 45% gruntów ornych tj. 22% powierzchni gminy. W gminie nie występują gleby I klasy 

bonitacyjnej, a II klasy zlokalizowane są jedynie w okolicach Gładczyna. Klasa III zajmuje ok. 4,5% 

gruntów ornych, występuje niewielkimi, rozproszonymi płatami głównie z rejonie Gładczyna 

Rządowego, Lutobrok Folwark oraz Zator. Jednak największe obszary zlokalizowane są w Gładczynie 

(ponad 100 ha). Gleby klasy IV zajmują ponad 40% gruntów ornych. Występują na całym obszarze 

gminy, poza doliną Narwi, z największą koncentracją w rejonie Zator i Wólki Zatorskiej. Największy 

udział pośród gruntów ornych w gminie mają gleby klas V (ok. 28% gruntów ornych) oraz IV (ok. 

27% gruntów ornych). Gleby te rozproszone są po całej gminie. 

5.1.1.7. Wody podziemne  

Zgodnie z regionalnym podziałem zwykłych wód podziemnych przyjętym w Atlasie 

Hydrogeologicznym Polski gmina Zatory znajduje się w obrębie regionu mazowieckiego. Użytkowe 

poziomy wodonośne na omawianym terenie związane są z piaszczysto-żwirowymi osadami 

czwartorzędu i piaszczysto-mułkowymi osadami trzeciorzędu. 

W utworach czwartorzędowych użytkowe poziomy wodonośne występują w dwóch różniących się 

genezą jednostkach geomorfologicznych-dolinie rzecznej i wysoczyźnie polodowcowej. W dolinie 

Narwi w osadach aluwialnych powstałych w okresie zlodowacenia bałtyckiego i holocenie występuje 

jedne poziom wodonośny, który jest głównym poziomem użytkowym w granicach doliny. Miąższość 

utworów wodonośnych na tym obszarze jest zmienna. Wzdłuż brzegu Narwi wynosi 10-20 m i 

zwiększa się do 20-40 m przy krawędzi z wysoczyzną lodowcową. Zwierciadło wody ma charakter 

swobodny i jednocześnie określa głębokość stropu poziomu wodonośnego. Występuje na głębokości 

od 1,5 do 4,8 m. Drenujący charakter Narwi determinuje kierunki spływu wód podziemnych. Spadki 

hydrauliczne są małe.  
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W północnej części doliny Narwi wyróżniono drugi poziom wodonośny w utworach 

czwartorzędowych o podrzędnym znaczeniu. Związany jest prawdopodobnie z piaskami interglacjału 

mazowieckiego. Występuje on pod serią mułków z iłami oddzielających go od głównego poziomu 

wodonośnego. Jego strop występuje na rzędnej ok. 55 m n.p.m. 

Na podstawie obecnego rozpoznania w obrębie wysoczyzny polodowcowej wyróżnić można w 

utworach czwartorzędowych jeden poziom wodonośny związany z międzymorenowymi piaskami 

fluwioglacjalnymi i rzecznymi zlodowacenia środkowopolskiego. Miąższość poziomu zawiera się w 

przedziale 10-20 m, średnio ok. 15 m, wydajności potencjalne wahają się w przedziale 20-35 m3. 

Izolacja głównego poziomu przez gliny zwałowe w tym rejonie wynosi 20-35 m. Poziom wodonośny 

w obrębie wysoczyzny jest w kontakcie hydraulicznym z poziomem w dolinie Narwi, jest również 

drenowany jest przez tą rzekę. Pobór wód podziemnych odbywa się wyłącznie z piętra 

czwartorzędowego.  

W północno-wschodniej części gminy brak jest poziomu użytkowego w utworach czwartorzędu. 

Związane jest to ze strefą zaburzeń glacitektonicznych i wypiętrzeniem iłów plioceńskich. W tym 

rejonie wyznaczono obszar pozbawiony użytkowego piętra wodonośnego.  

Główne zbiorniki wód podziemnych 

Cały obszar gminy znajduje się w obrębie trzeciorzędowego zbiornika wód podziemnych – 

Subniecka Warszawska (zbiornik GZWP 215A) w jej części centralnej. Jest to zbiornik porowy o 

szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 145 tys. m3/dobę. Stopień rozpoznania trzeciorzędowego 

poziomu wodonośnego w tym rejonie jest słaby. Z tego względu nie został on wyróżniony jako 

użytkowy. Według opracować regionalnych poziom użytkowy występuje dopiero na głębokości 

poniżej  150 m. Jakość wód tego poziomu określono jako średnią. 

Na terenie gminy Zatory nie występują obszary najwyższej ochrony (ONO), ani obszary wysokiej 

ochrony (OWO). 

5.1.1.8. Wody powierzchniowe 

W skład wód powierzchniowych wchodzi sieć rzeczna (rzeki, kanały, rowy) oraz zbiorniki wód 

stojących. 

Obszar gminy położony jest w dorzeczu rzeki Narwi (dział wodny II rzędu), prawobrzeżny dopływ 

Wisły. Mimo, że Narew nie przepływa bezpośrednio przez teren gminy, graniczy z gminą od zachodu, 

to wywiera kluczowy wpływ na stosunki wodne panujące na jej obszarze. Narew jest piątą co do 

długości rzeką w Polsce. Teren gminy odwadnia lewostronny dopływ Narwi-rzeka Prut. Zlewnię tej 

rzeki oddzielają działy wodne III rzędu. 

Wody płynące 

Narew - początek swój bierze na Białorusi. Jest rzeką nizinną, tworzy rozległe powierzchnie 

bagien, błot i torfowisk. Jest jedynym w Europie i jednym z trzech na świecie przykładem rzeki 

anastomozującej, czasami zwanej rzeką warkoczową (płynie siecią rozgałęziających i łączących się 

koryt). Długość rzeki wynosi 484 km, z czego większość płynie w Polsce (448 km), powierzchnia 

zlewni wynosi 75175,2 km2. Odcinek Narwi graniczący z gminą pośrednio lub bezpośrednio rozciąga 

się na długości ok. 10 km. Szerokość doliny Narwi dochodzi tu do 6,5 km. Na omawianym odcinku 

rzeka płynie z północy na południe. W tym obszarze zaznacza się wpływ piętrzenia wód. Stany wód i 

przepływy są regulowane na zaporze w Dębem (Zalew Zegrzyński).  

Prut – jest lewobrzeżnym dopływem Narwi o długości ok. 20 km. Wypływa z okolic wsi Ochudno 

w gminie Rząśnik i płynie na południowy zachód. Rzeka wpada do Narwi w okolicach wsi Kruczy 

Borek. Wynosi u ujścia ok. 6-7 m szerokości oraz od 1,5 do 2 m głębokości. Największymi 

dopływami rzeki Prut na terenie gminy są: lewobrzeżne-Dopływ z Łosinna (z Dopływem z 

Mierzęcina), prawobrzeżne-Dopływ z Gładczyna Rządowego (z Dopływem z Topolnicy) oraz Dopływ 

z Sadykierza. 

Poza rzeką Prut przez teren gminy przepływają liczne cieki bez nazwy.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bagno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Torfowisko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeka_anastomozuj%C4%85ca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeka_anastomozuj%C4%85ca
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85browa_%28powiat_wyszkowski%29
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Południowy obszar gminy, poniżej rzeki Prut jest niemal całkowicie pozbawiony odpływu 

powierzchniowego. 

Wody stojące 

Na terenie gminy nie występują większe zbiorniki wodne, zarówno naturalne jak i sztuczne. Należy 

jednak zwrócić uwagę przede wszystkim na istniejące wykopane na tarasie zalewowym Narwi stawy 

w okolicach Stawinogi. Kompleks stawowy  powstał w latach dwudziestych XX w. i obejmował 

102 ha powierzchni. W wyniku budowy Zalewu Zegrzyńskiego w latach 60-tych nastąpiło 

uszczuplenie powierzchni kompleksu, a wskutek zalania pasa łąk kompleks stawowy graniczy 

bezpośrednio z Narwią. Składał się z dwóch dużych (ok. 20 ha i 35 ha) oraz czterech mniejszych 

stawów. Stawy obejmowały 74 ha powierzchni ogroblowanej. Ze względu na stale postępujące 

zarastanie trzcinami powierzchnia lustra wody była ciągle ograniczana. Dzisiaj stawy są zaniedbane, 

utraciły regulację wód, ponieważ śluzy i inne urządzenia melioracyjne uległy dewastacji. Obiekt został 

objęty ochroną rezerwatową.  

Należy również wspomnieć o starorzeczach występujących w dolinie rzeki Narwi. Starorzecza 

zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie gminy, czasami wkraczają na teren gminy, np. w 

okolicach Stawinogi. 

5.1.1.9. Sieć melioracyjna – urządzenia melioracji 

Na terenie gminy Zatory znajdują się urządzenia melioracji wodnych podstawowych, do których 

należy zaliczyć rzekę Prut oraz nieliczne rowy w dolinie Narwi w obrębach Borsuki Kolonia oraz 

Śliski, a także urządzenia melioracji wodnych szczegółowych rozmieszczone głównie w dolinie rzeki 

Narew oraz w obrębach przez które przepływa rzeka Prut. Na terenie gminy występują również tereny 

wyposażone w podziemną sieć drenarską w miejscowości Gładczyn, Gładczyn Rządowy oraz 

niewielkie fragmenty w obrębie Stawinoga oraz PGR Zatory. Tereny zdrenowane zajmują 3,5% 

powierzchni gminy. 

5.1.1.10. Klimat 

Według podziału klimatycznego Polski gmina Zatory położona jest w rejonie mazowiecko-

podlaskim. Obszar znajduje się pod wpływem zachodniej cyrkulacji atmosferycznej i dominujących w 

ciągu roku mas powietrza polarnego. Klimat charakteryzuje się:  

 średnią roczną sumą opadów atmosferycznych: 550 mm,  

 długością okresu wegetacyjnego:  210 dni,  

 średnią roczną temperaturą powietrza: +7,5-8 
o
C,  

 średnią temperaturą półrocza letniego (V-X): +14,5-15 
o
C, 

 średnią temperaturą półrocza zimowego (XI-IV): 1,5-1 
o
C,  

 średnim rocznym parowaniem: 480-500 mm,  

 średnim okresem trwania pokrywy śnieżnej: 60-70 dni,  

 dominują wiatry zachodnie, północno-zachodnie ze średnią prędkością 3,4 m/s. 

Mikroklimat 

Najważniejszym czynnikiem klimatotwórczym jest dość duża lesistość gminy. Rozległe kompleksy 

leśne, przeważnie sosnowe czynią klimat łagodnym i zdrowym oraz dodatnio wpływają na klimat 

przyległych terenów. Tereny te charakteryzują się dużą czystością powietrza i bakteriobójczym 

działaniem fitoncydów co kwalifikuje je jako tereny rekreacyjne. Stosunkowo najlepsze warunki 

termiczne występują we wschodniej części gminy. Są to tereny otwarte charakteryzujące się dobrym 

przewietrzeniem, nasłonecznieniem oraz głębokim zaleganiem zwierciadła wód podziemnych. 

Niekorzystne warunki termiczne występują natomiast w dolinach rzek i obniżeniach terenowych, 

gdzie obserwuje się wysokie dobowe wahania temperatury w okresie lata i znaczne spadki 

temperatury w okresie zimy oraz częstsze przymrozki. Są to obszary inwersyjne, narażone na 

zaleganie chłodnego i wilgotnego powietrza. Cechuje je podwyższona wilgotność, gorsze 

nasłonecznienie i powstawanie mgieł. 
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5.1.2. Charakterystyka warunków biotycznych 

5.1.2.1. Flora 

Według geobotanicznej regionalizacji Polski (J. M. Matuszkiewicz) gmina Zatory leży na 

pograniczu dwóch okręgów geobotanicznych: Okręg Doliny Dolnej Narwi (podokręg Popowski) 

wzdłuż doliny Narwi oraz Okręg Puszczy Białej (podokręg Pniewski na północy oraz podokręg 

Zatorski na południu) na wschód od doliny Narwi. Okręgi te należą do Działu Mazowiecko-

Poleskiego, Podziału Mazowieckiego, Krainy Północnomazowiecko-Kurpiowskiej, Podkrainy 

Kurpiowskiej. 

Mapa potencjalnej roślinności naturalnej Polski (J. M. Matuszkiewicz)
2
 wyznacza na terenie gminy 

następujące typy potencjalnych zbiorowisk roślinnych: wzdłuż rzeki Narwi - nadrzeczne łęgi 

wierzbowo-topolowe, w dolinie Narwi oraz rzeki Prut niżowy łęg jesionowo-olszowy, w dalszej 

odległości kontynentalne bory mieszane sosnowo-dębowe, dodatkowo wzdłuż doliny Narwi 

kontynentalne bory sosnowe, odmiana sarmacka, na wysoczyźnie, we wschodniej części gminy - 

świetlista dąbrowa, postać niżowa oraz grąd subkontynetalny, odmiana środkowopolska, seria uboga, 

w okolicach Stawinogi mała enklawa olsu środkowoeuropejskiego.  

Największe bogactwo świata roślinnego na obszarze gminy występuje na terenach leśnych. Lasy 

zajmują 33,75% powierzchni gminy i odsetek ten rośnie z powodu zaprzestania użytkowania 

rolniczego najsłabszych gruntów i spontanicznych zalesień. Tereny leśne to przeważnie siedliska typu: 

bory świeże sosnowe, bory mieszane świeże, lasy mieszane świeże dębowo-sosnowe oraz lasy świeże.  

Około 60% powierzchni gminy zajmuje obszar Natura 2000 Puszcza Biała. Lasy Puszczy Białej 

mają charakter gospodarczy i przeważającą ich część, około 90%, stanowią monokultury sosnowe, 

które występują na siedliskach boru mieszanego i boru świeżego. Inne typy lasów zajmują niewielką 

powierzchnię, a spośród nich jedynie lasy mieszane świeże stanowią znaczącą, dziesiątą część 

powierzchni lasów. Pozostałe drzewostany liściaste: łęgi czy olsy, występują tylko na symbolicznej 

części Puszczy. W podszycie znajdziemy tu przede wszystkim jałowiec, a runo tworzą borówki, 

wrzosy, mchy, widłaki i paproć orlica. Należy podkreślić, że rośnie tu ponad 30 gatunków roślin 

chronionych, a dalszych 15 podlega ochronie częściowej. Do najciekawszych zalicza się: brzozę niską, 

lepnice dwudzielną, lilie złotogłów, skalnicę trójpalczastą i orlika pospolitego. 

Cennym miejscem na terenie gminy pod względem florystycznym jest rezerwat Wielgolas. Jest 

jednym z najstarszych fragmentów Puszczy Białej o dwupiętrowym drzewostanie z sosną w górnym 

i grabem w dolnym piętrze, bogatym podszytem i bogatym nie zniekształconym runem. 

Zbiorowiskiem panującym w rezerwacie jest grąd Tillo-Carpinetum, w którego runie występuje rzadki 

gatunek turzycy orzęsionej (Carex pilosa). 

Teren doliny Narwi, a w szczególności obszar rezerwatu Stawinoga charakteryzują się bogactwem 

i różnorodnością florystyczną. Znajdują się tu siedliska wierzbowo-topolowych łęgów, związanych z 

madami wykształcającymi się w dolinach rzek. Rzadsze są tu łęgi wiązowo-topolowe porastające 

czarnoziemy o mniejszym stopniu nawodnienia oraz olsy przywiązane do najniżej położonych stale 

podtopionych torfowisk niskich. Pozostałością leśnej roślinności naturalnej są pojedyncze stare 

wierzby, topole czarne i kępy dorodnych olszy. Częste są tu niewielkie powierzchniowo płaty, gdzie 

występują kadłubowe zbiorowiska roślinne, będące pierwszymi etapami sukcesji nawiązującymi do 

naturalnych zespołów roślinnych. Naturalna sukcesja zaznacza się wkraczaniem olszy do wszystkich 

prawie zbiorowisk szuwarowych. Towarzyszą jej często agregacje pokrzywy, rdestów i sadźca 

konopiastego. Na rozmieszczenie zespołów szuwarowych wpływa przede wszystkim głębokość wody, 

wiek zbiorowisk roślinnych, związany ze stopniem zaawansowania rozwoju pokrywy roślinnej i 

stopień eutrofizacji. Zonacyjny układ zespołów roślinnych nawodnych, błotnych i ziołoroślowych 

związany ze zmiennym uwilgoceniem starorzeczy Narwi tworzy atrakcyjny obiekt przyrodniczy. Na 

terenie rezerwatu Stawinoga występuje wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin. Są to m.in: 

                                                 
2 Pod pojęciem potencjalnej roślinności naturalnej rozumie się hipotetyczny stan roślinności, opisany fitosocjologicznymi 

jednostkami zbiorowisk roślinnych, jaki mógłby być osiągnięty na drodze naturalnej sukcesji pierwotnej lub wtórnej, gdyby 

oddziaływania człowieka zostały wyeliminowane a właściwa dla danego regionu roślinność mogła w pełni wykorzystać 

możliwości stwarzane przez zróżnicowane siedliska. 
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listera jajowata (Listera ovata), pierwiosnka lekarska (Primula officinalis), narecznica grzebieniasta 

(Dryopteris cristata), groszek błotny (Lathyrus paluster), czerniec gronkowy (Actea spicata), 

gruszyczka okrągłolistna (Pirola rotundifolia). 

Łąki zajmują powierzchnię 4,81%, pastwiska 4,17% i zlokalizowane są głównie z dolinie rzeki 

Narew oraz rzeki Prut. Półnaturalne zbiorowiska otwarte, jakimi są łąki i pastwiska należą do 

niedocenianych siedlisk przyrodniczych. Wbrew temu poglądowi są miejscem występowania wielu 

rzadkich i chronionych gatunków roślin. 

Tereny otwarte pól, występujące głównie w centralnej i wschodniej części gminy, ze względu na 

prowadzoną produkcję rolną charakteryzują się możliwością występowania roślinności segetalnej, 

towarzyszącej uprawom polowym. 

5.1.2.2. Fauna 

Pod względem faunistycznym teren gminy Zatory jest dość zróżnicowany. Najbogatsze w gatunki 

zwierząt są zbiorowiska leśne i wodne. 

Duże kompleksy leśne oraz cała północno-wschodnia część gminy objęta została obszarem Natura 

2000 Puszcza Biała. Największym bogactwem tej ostoi jest świat ptaków. Duże obszary leśne 

zapewniają odpowiednie warunki bytowania m.in. dla tak płochliwego i nielicznego ptaka jakim jest 

bocian czarny. Z ciekawszych ptaków drapieżnych, w sezonie lęgowym, można tu spotkać 

trzmielojada zwanego także pszczołojadem, czy tez orlika krzykliwego. Wielką ciekawostką jest 

gnieżdżąca się tutaj para największej naszej sowy – puchacza. Spotkać można tu również lelka. Na 

otwartych, suchych terenach utrzymuje się jeszcze niewielka populacja ginącego cietrzewia. Z kolei 

na bardziej podmokłych terenach - łąkach sąsiadujących z rzekami, bytuje cały wachlarz 

charakterystycznych ptaków. Wśród nich wyróżnia się gabarytami kulik wielki, rzadkością – dublet, 

sylwetką - rycyk, a upierzeniem - batalion. Puszcza Biała jest też domem dla kraski. Corocznie do 10 

par tych ptaków zakłada tutaj swe gniazda, co czyni z Puszczy jedno z najważniejszych lęgowisk tego 

gatunku w Polsce. 

Z innych przedstawicieli fauny na szczególną uwagę zasługują samce żaby moczarowej, które w 

kwietniu można znaleźć w ciepłych kałużach wody. A z ssaków z kolei spotkać można m.in. łosia i 

wilka. 

Jednym z najcenniejszych pod względem faunistycznym obszarów jest rezerwat Stawinoga. Na 

terenie rezerwatu miejsce gniazdowania mają 43 chronione gatunki ptaków, na szczególną uwagę 

zasługuje: rybołów, żuraw i bocian czarny. Równie bogata jest awifauna rezerwatu w okresie 

przelotów. Zaobserwowano tu znaczne skupienia kaczek, wśród których dominowały krzyżówka, 

gągoł i tracz nurogęś. W okresie jesiennym na badanych stawach zatrzymywały się stada gęsi, 

należące do trzech gatunków: gęgawa, gęś białoczelna  i gęś zbożowa. 

Dodatkowo podczas inwentaryzacji
3
 odnotowano tu następujące gatunki płazów: traszka 

zwyczajna, ropucha szara, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, rzekotka, żaba trawna, żaba 

moczarowa, żaba śmieszka, żaba jeziorowa oraz żaba wodna. Ssaki reprezentowane są przez takie 

gatunki jak: dzik, jeleń, sarna, łoś, borsuk, piżmak, tchórz. Z gadów występują: jaszczurka zwinka, 

zaskroniec i padalec.  

Na terenie Nadleśnictwa Pułtusk zinwentaryzowano następujące gatunki zwierząt łownych: łosie, 

jelenie, sarny, dziki, borsuki, lisy, kuny, tchórze, jenoty, norki amerykańskie, zające, kuropatwy, 

bażanty, dzikie kaczki, dzikie gęsi, grzywacze, czaple, łyski i piżmaki. Najliczniej występują: zające, 

kuropatwy, sarny, bażanty, lisy i dziki.  
 
 
 
 

                                                 
3 Inwentaryzację przeprowadzono w okresie od 15 III do 15 X 1994 roku 
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5.2. CHARAKTERYSTYKA POWIĄZAŃ PRZYRODNICZYCH, SYSTEM 

PRZYRODNICZY GMINY 

Powiązania przyrodnicze z otoczeniem 

W ramach europejskiego programu międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody opracowano 

w 1995 roku koncepcję krajowej sieci ekologicznej ECONET . Składa się ona z 78 obszarów 

węzłowych połączonych siecią korytarzy ekologicznych i obejmuje 46% powierzchni kraju. Blisko 

połowa obszaru gminy leży w obszarze korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym 

Obszar Puszczy Kurpiowskiej (22M) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru węzłowego o 

znaczeniu międzynarodowym Doliny Dolnego Bugu (24M). 

W 2005 r. na zlecenie Ministra Środowiska opracowano kompleksowy projekt korytarzy 

ekologicznych łączących europejską sieć Natura 2000 w Polsce. Wyróżniono dwa podsystemy 

korytarzy: 

 korytarze tworzone przez główne rzeki i ich doliny, 

 lądowe korytarze migracyjne. 

Do pierwszej grupy zaliczyć należy korytarz wyznaczony wzdłuż osi rzeki Narwi – tworzony przez 

jej dolinę o randze międzynarodowej. Korytarz ten w bezpośrednim sąsiedztwie gminy jest częściowo 

objęty ochroną prawną w formie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowanego wzdłuż 

rzeki Narew. Korytarz łączy obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi (wyznaczony na północ od 

Pułtuska) z Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu (wyznaczonym na południe od 

Serocka). Drugą grupę tworzą korytarze oparte na zwartych kompleksach leśnych o randze krajowej. 

Na terenie gminy zwarte kompleksy leśne objęte zostały obszarem Natura 2000 Puszcza Biała, który 

łączy się na wschodzie z Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym oraz obszarem Natura 2000 Dolina 

Dolnego Bugu oraz Ostoja Nadbużańska. 

Na terenie gminy wskazać należy również lokalne korytarze ekologiczne w dolinach rzeki Prut 

oraz jej dopływach. Korytarze te łącząc się z doliną rzeki Narwi tworzą jeden spójny system 

przyrodniczy. 

Teren gminy położony jest w obszarze funkcjonalnym Zielone Płuca Polski. 

Struktura przyrodnicza gminy 

System przyrodniczy gminy składa się z obszarów węzłowych i węzłów (czyli źródeł zasilania) 

oraz korytarzy i sięgaczy (czyli dróg zasilania), powiązanych ze sobą oraz z regionalnym systemem 

przyrodniczym procesami wymiany materialno-energetycznej. Głównymi elementami systemu są: 

 Obszary węzłowe - podstawowe elementy źródłowe systemu, mające znaczenie klimatyczne, 

hydrologiczne i/lub biologiczne dla całej gminy. 

 Węzły - wspomagające elementy źródłowe, mające znaczenie klimatyczne, hydrologiczne lub 

biologiczne tylko dla części gminy. 

 Korytarze - podstawowe elementy tranzytowe (łącznikowe) systemu, łączące obszary 

węzłowe i węzły oraz regionalny system przyrodniczy w funkcjonalną całość. 

 Sięgacze - wspomagające elementy tranzytowe systemu, które wychodząc z obszarów 

węzłowych, węzłów i korytarzy, zwiększają ich oddziaływanie na tereny otaczające. 

Zgodnie z podaną definicją system przyrodniczy gminy jest swoistą kombinacją obszarów 

węzłowych i węzłów, które pełnią rolę źródeł zasilania oraz korytarzy i sięgaczy, które są drogami 

zasilania, przy czym dla źródeł zasilania głównym kryterium różnicującym jest ich zasięg i siła 

oddziaływania, natomiast w przypadku dróg zasilania podstawowe znaczenie ma kryterium ciągłości. 

Kształtowanie systemu przyrodniczego gminy musi uwzględniać dwa powiązane ze sobą cele: 

 utrzymanie bądź ukształtowanie pożądanego stanu środowiska przyrodniczego z punktu 

widzenia funkcjonowania przyrody na danym obszarze oraz 

 utrzymanie bądź ukształtowanie pożądanego stanu środowiska przyrodniczego z punktu 

widzenia potrzeb mieszkańców. (Szulczewska, Kaftan - red. 1996). 

Analiza komponentów środowiska oraz ich znaczenie i rozmieszczenie przestrzenne wskazuje, że 

system przyrodniczy gminy Zatory oparty jest przede wszystkim na: 
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 dolinie rzeki Narwi, która przebiega południkowo wzdłuż zachodniej części gminy, 

jednocześnie południowo-zachodni fragment objęty jest ochroną w formie rezerwatu; 

 zwartych kompleksach leśnych nadleśnictwa Pułtusk, rozmieszczonych południkowo wzdłuż 

doliny Narwi oraz równoleżnikowo wzdłuż doliny rzeki Prut, objętych ochroną w ramach 

obszaru Natura 2000 Puszcza Biała; 

 dolinie prawobrzeżnego dopływu Narwi, rzece Prut, która przecina równoleżnikowo teren 

gminy. 

Bariery ekologiczne 

Należy również zwrócić uwagę na występujące na obszarze gminy bariery ekologiczne dla ciągów 

przyrodniczych. Są to przede wszystkim bariery liniowe – drogi o znacznej szerokości przekroju 

poprzecznego i równocześnie dużym natężeniu ruchu. Dla ptaków ważną barierą jest występowanie 

napowietrznych linii energetycznych. Inną barierą jest zabudowa, szczególnie duże skupiska oraz 

rozmieszczone liniowo wzdłuż dróg miejscowości, które utrudniają przemieszczanie się głównie 

małych ssaków. Rzeka Narew oraz inne cieki wodne, pomimo, iż pełnią funkcję korytarzy 

ekologicznych tworzą również naturalną barierę dla niektórych zwierząt oraz roślin. 
 

5.3. CHARAKTERYSTYKA STANU OCHRONY - ZASOBY PRZYRODNICZE, 

KRAJOBRAZOWE I KULTUROWE ORAZ ICH OCHRONA PRAWNA 

5.3.1. Obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody  

Prawnie ustanowionymi formami ochrony przyrody na obszarze gminy Zatory są: 

 rezerwaty przyrody (2), 

 obszar Natura 2000 (1), 

 pomniki przyrody (17). 

5.3.1.1. Istniejące 

Rezerwaty Przyrody 

Rezerwaty ustanowione zostały Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 

grudnia 1981 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Obowiązującym aktem prawnym jest 

Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia 

wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i 

utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. 

Stawinoga – znajduje się w południowo-zachodniej części gminy, w dolinie Narwi. Zajmuje 

powierzchnię 146,51 ha. W skład rezerwatu wchodzi obszar lasu o powierzchni 31,24 ha w Leśnictwie 

Zatory, obszar stawów, lasu i nieużytków o łącznej powierzchni 112,27 ha oraz obszar łąk o 

powierzchni 3 ha stanowiące własność Państwa. Celem ochronny jest zachowanie miejsc lęgowych 

licznych gatunków ptaków związanych ze środowiskiem wodno-błotnym i leśnym oraz miejsc 

odpoczynku i żerowisk ptaków przelotnych. Jak wspomniano wcześniej rezerwat jest ostoją dla wielu 

cennych gatunków ptaków, w tym wielu gatunków chronionych. Na terenie rezerwatu miejsce 

gniazdowania mają 43 chronione gatunki ptaków, na szczególną uwagę zasługuje: rybołów, żuraw 

i bocian czarny. Występuje tu również wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin. Są to m.in.: 

listera jajowata, pierwiosnka lekarska, narecznica grzebieniasta, groszek błotny, czerniec gronkowy, 

gruszyczka okrągłolistna. Ssaki reprezentowane są przez takie gatunki jak: dzik, jeleń, sarna, łoś, 

borsuk, piżmak, tchórz. Z gadów występują: jaszczurka zwinka, zaskroniec i padalec, natomiast 

z płazów żaby: moczarowa, trawna, wodna, jeziorkowa oraz ropucha zielona, kumak nizinny 

i rzekotka drzewna.Rezerwat jest w części wschodniej objęty ochroną w zakresie prawa 

międzynarodowego, gdyż jest położony na obszarze Natura 2000 Puszcza Biała PLB140007. 

Wielgolas – znajduje się w północnej części gminy, obrębie ewidencyjnym Gładczyn Rządowy. 

Zajmuje powierzchnię 6,73 ha. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu starodrzewu o cechach 

zespołu naturalnego. Przedmiotem ochrony jest ponad 120-letni drzewostan sosnowy, z dużym 

udziałem gatunków liściastych, głównie lipy i grabu. Jest to jeden z najstarszych fragmentów Puszczy 

Białej. Obejmuje małą część uroczyska Wielgolas o cechach zespołu naturalnego. Jest to dwupiętrowy 

drzewostan z sosną w górnym i grabem w dolnym piętrze, bogatym podszytem i bogatym nie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sosna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lipa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grab
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zniekształconym runem. Zbiorowiskiem panującym w rezerwacie jest grąd, w którego runie występuje 

rzadki gatunek turzycy orzęsionej. Na terenie rezerwatu udokumentowano występowanie dzięcioła 

zielonego, dzięciura pstrego, dzięcioła dużego, dzięcioła czarnego, dzięciołka, krętogłowa, pełzacza 

leśnego, kowalika, mysikrólika, puszczyka i innych. Rezerwat w całości jest objęty ochroną w 

zakresie prawa międzynarodowego, gdyż jest położony na obszarze Natura 2000 Puszcza Biała 

PLB140007. 

Obszar Natura 2000 

Do sieci Natura 2000 włączono teren ostoi ptasiej o randze europejskiej – obszar specjalnej 

ochrony (OSO) – PLB140007 „Puszcza Biała” (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 

stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków, Dz. U. Nr 25, poz. 133).  

Obszar stanowi jeden z największych kompleksów leśnych na Mazowszu, usytuowany między 

Bugiem a Narwią. Lasy w postaci kilku kompleksów, o różnym zwarciu, pokrywają większość 

obszaru ostoi. Obecnie posiadają one jedynie znaczenie gospodarcze. Teren zdominowany jest przez 

suche siedliska porośnięte sośninami w średnim wieku, a lokalnie występują drzewostany dębowo-

grabowe, jesionowo-olszowe i olszowe. Niektóre fragmenty zbiorowisk leśnych mają zachowany 

prawie naturalny charakter. Na obszarze ostoi w dolinach potoków występują również łąki i zarośla 

wierzbowe oraz dwa małe kompleksy stawów rybnych. 

Obszar jest ostoją ptasią o randze europejskiej E 49. Przedmiotem ochrony obszaru są występujące 

na tym terenie gatunki ptaków (29) z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej: batalion, bączek, bąk, błotniak 

łąkowy, błotniak stawowy, bocian biały, bocian czarny, derkacz, dubelt, dzięcioł czarny, dzięcioł 

średni, gąsiorek, jarząbek, kania czarna, kraska, kropiatka, lelek, lerka, orlik krzykliwy, podróżniczek, 

pokrzewka jarzębata (jarzębiatka), puchacz, rybitwa białoczelna, rybitwa czarna, rybitwa zwyczajna 

(rzeczna), trzmielojad, zielonka, zimorodek i żuraw. Liczebność 4 gatunków spełnia kryteria 

wyznaczania ostoi ptaków wprowadzonych przez BirdLife International. Należą do nich: derkacz, 

lelek, kraska, świergotek polny. Na obszarze tym zlokalizowano 13 gatunków z Polskiej Czerwonej 

Księgi. Puszcza Biała jest jedną z 10 najważniejszych w Polsce ostoi lelka, kraski i świergotka polnego. 

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C6) następujących gatunków: 

bocian czarny, kraska i lelek. 

W zasięgu obszaru Natura 2000 znajduje się centralna i północno-wschodnia część gminy o 

powierzchni 7328,9 ha co stanowi ok. 61,1% powierzchni gminy i równocześnie ok. 8,75% 

powierzchni całego Obszaru (83779,7 ha). 

Pomniki przyrody 

Na obszarze gminy Zatory znajduje się 17 obiekty objęte ochroną w formie pomników przyrody. 

Tą formą ochrony przyrody zostały objęte drzewa występujące pojedynczo bądź w zwartych grupach. 

Tabela 1: Wykaz pomników przyrody 

Lp. Nazwa 
Data 

utworzenia 

Obowiązują
ca 

podstawa 
prawna 

Opis pomnika 
przyrody 

Obwód na 
wysokości  

1,3 m 
 [cm] 

Wys. 
[m] 

Miejsco- 
wość 

Opis 
lokalizacji 

1 
Lipa 

drobnolistna 
30.12.1982 

Orzeczenie 
Woj. Ostr. 
Nr 9/82 z 

30.12.1982 
r. 

Lipa 
drobnolistna o 
obwodzie 410 

cm, korona 
gęsta i 

rozłożysta 

410 32 Gładczyn 

Rośnie w 
parku 

podworskim 
w 

Gładczynie 
blisko 

dworku 

2 
Jesion 

wyniosły 
30.12.1982 

Orzeczenie 
Woj. Ostr. 
Nr 10/82 z 
30.12.1982 

r. 

Jesion wyniosły 
o obwodzie 378 

cm, gałęzie 
grube 

sterczące do 
góry 

378 35 Gładczyn 

Rośnie w 
parku 

podworskim 
w 

Gładczynie 
blisko 

dworku 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%85d
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Turzyca_orz%C4%99siona&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzi%C4%99cio%C5%82_zielony
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzi%C4%99cio%C5%82_zielony
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dzi%C4%99ciur_pstry&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzi%C4%99cio%C5%82_du%C5%BCy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzi%C4%99cio%C5%82_czarny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzi%C4%99cio%C5%82ek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C4%99tog%C5%82%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%82zacz_le%C5%9Bny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%82zacz_le%C5%9Bny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kowalik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mysikr%C3%B3lik_zwyczajny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Puszczyk_zwyczajny
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3 
Dąb 

szypułkowy 
10.04.1974 

Orzeczenie 
UW w 

Warszawie 
Nr 439 z 

10.04.1974 
r. 

Dąb 
szypułkowy o 
obwodzie 476 
duży, grube 

konary 

476 28 
Gładczyn 
Rządowy 

Rośnie w 
„Rezerwacie 
Wielgolas” 

4 
Dąb 

szypułkowy 
10.04.1974 

Orzeczenie 
UW w 

Warszawie 
Nr 440 z 

10.04.1974 
r. 

Dąb 
szypułkowy o 
obwodzie 470 
„Krzywulec” 
rozłożysta 

korona 

470 25 
Gładczyn 
Rządowy 

Rośnie w 
„Rezerwacie 
Wielgolas” 

5 
Dąb 

szypułkowy 
01.04.1974 

Orzeczenie 
UW w 

Warszawie 
Nr 641 z 

01.04.1974 
r. 

Dąb 
szypułkowy, 

obw. 3410 cm, 
bardzo duże, 
konary bardzo 
rozgałęzione 

410 20 Stawinoga 

Rośnie przy 
drodze 
gminnej 
Zatory – 

Stawinoga 
nr 47 obok 
zabudowań 
PZW-stawy 

rybne 

6 
Klon 

zwyczajny 
10.04.1974 

Orzeczenie 
Nr 3/82 z 

dnia 30-12-
82 r. Urząd 

Woj. 
Ostrołęka, 

Klon 
zwyczajny, 

obwód 320 cm; 
wys. Korona 
rozłożysta 

320 24 Zatory 
Rośnie 

„Rezerwat 
Wielgolas” 

7 
Dęby 

szypułkowe 
10.04.1974 

Orzeczenie 
UW  

Warszawa 
Nr 435 z 

dnia 
10.04.1974 

r. 

Dęby 
szypułkowe  o 
obwodzie 317; 

343 cm, w 
zeszłym roku 

przeprowadzon
o pielęgnację, 

usunięte 
zostały suche 

konary i gałęzie 

317;343 20 Zatory 

Rośnie na 
cmentarzu 

grzebalnym, 
przy drodze 

gminnej 
Zatory-
Burlaki 

8 
Jesion, 
cyprysik 

25.03.1975 

Orzeczenie  
UE 

Warszawa 
nr 632  z 25-

03-1975 

Jesion 
wyniosły: 

obwód 300 cm; 
wys. Ca 20 m, 

gałęzie 
sterczące w 

górę                                
cyprysik sp o 
obwodzie 166 

cm, korona 
wąska 

spiczasta 

300; 166 24; 15 Zatory 

Rośnie w 
parku 

podworskim 
przy ul. Jana 
Pawła II, 07-
217 Zatory 

9 
Wiąz 

szypułkowy 
30.12.1982 

Orzeczenie 
Woj. Ostr. 
Nr 2/82 z 

30.12.1982 
r. 

Wiąz 
szypułkowy o 
obwodzie 260 
cm, szeroka 

korona 

260 22 Zatory 

Rośnie w 
parku 

podworskim 
przy ul. Jana 
Pawła II, 07-
217 Zatory 

10 
Sosna 
czarna 

30.12.1982 

Orzeczenie 
Woj. Ostr. 
Nr 5/82 z 

30.12.1982 
r. 

Sosna czarna o 
obwodzie 
240cm, 

stożkowata, 
smukła korona 

240 20 Zatory 

Rośnie w 
parku 

podworskim 
przy ul. Jana 
Pawła II, 07-
217 Zatory 
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11 Klon 30.12.1982 

Orzeczenie 
Woj. Ostr. 
Nr 8/82 z 

30.12.1982 
r. 

Klon pospolity: 
obwód 292 cm; 
kulista korona 

292 20 Zatory 

Rośnie w 
parku 

podworskim 
przy ul. Jana 
Pawła II, 07-
217 Zatory 

12 Klon 30.12.1982 

Orzeczenie 
Woj. Ostr. 
Nr 4/82 z 

30.12.1982 
r. 

Klon pospolity, 
obwód 242 cm; 

korona 
rozłożysta 

242 15 Zatory 

Rośnie w 
parku 

podworskim 
przy ul. Jana 
Pawła II, 07-
217 Zatory 

13 Jesion 30.12.1982 

Orzeczenie 
Woj. Ostr. 
Nr 6/82 z 

30.12.1982 
r. 

Jesion wyniosły 
o obwodzie 378 

cm, gałęzie 
grube 

sterczące do 
góry 

313 20 Zatory 

Rośnie w 
parku 

podworskim 
przy ul. Jana 
Pawła II, 07-
217 Zatory 

14 Klon 30.12.1982 

Orzeczenie 
Woj. Ostr. 
Nr 7/82 z 

30.12.1982 
r. 

Klon pospolity: 
obwód 237 cm; 
równomierna 

korona 

237 20 Zatory 

Rośnie w 
parku 

podworskim 
przy ul. Jana 
Pawła II, 07-
217 Zatory 

15 Klon 14.04.1974 

Orzeczenie  
UE 

Warszawa 
nr 434  z 

14.04.1974 
r. 

Klon pospolity, 
obwód 285 cm; 
smukła korona 

285 20 Zatory 

Rośnie w 
parku 

podworskim 
przy ul. Jana 
Pawła II, 07-
217 Zatory 

16 Dąb 10.04.1974 

Orzeczenie  
UE 

Warszawa 
nr 437  z 

10.04.1974 
r. 

Dąb 
szypułkowy o 
obwodach: 

420;335;360.34
0 : duże o 

dużych 
ilościach 
konarów 

420; 335; 
360; 340 

23 Wielgolas 

Rośnie w 
„Rezerwacie 
Wielgolas”, 
Leśnictwo 
Wielgolas 

17 
Dąb 

„Kopernik” 
10.04.1974 

Orzeczenie  
UE 

Warszawa 
nr 4378 z 

10.04.1974 
r. 

Dąb 
szypułkowy o 
obwodzie 380 
cm, szeroka 

korona 

380 30 Zatory 

Rośnie w 
lesie, 

Leśnictwo 
Zatory, przy 

drodze 
gminnej 
Zatory-
Pułtusk 

Źródło: Dane z  UG Zatory, RDOS Warszawa 

 

5.3.1.2. Planowane 

Na terenie gminy Zatory, zgodnie z Planem Ochrony Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego 

planowane jest jego powiększenie. Należy jednak zaznaczyć, ze Plan Ochrony NPK – Operat 

Generalny (2005) przedstawia jedynie założenia oraz proponowane warianty powiększenia Parku. W 

rozdziale 12.3 „Korekta granic NPK i proponowane powiększenie obszaru NPK” II etap (I wariant) 

rozważa się możliwość włączenia w granice NPK Doliny Dolnej Narwi i Puszczy Białej w granicach 

Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Biała (PLB140007). Za przyjęciem tego wariantu 

przemawia m.in. argument, iż Puszcza Biała stanowi naturalny korytarz ekologiczny między główną 

częścią NPK i enklawą narwiańską. 

Operat Generalny rozważa również w przypadku niezrealizowania koncepcji powiększenia NPK 

utworzenie odrębnego parku krajobrazowego w granicach enklawy narwiańskiej, przy uwzględnieniu:  

 funkcjonowanie w obecnych granicach NPK dwóch odrębnych układów przyrodniczych, 



PROGNOZA ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

dotycząca projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory 

 - 23 - 

 odrębne uwarunkowania społeczno-gospodarcze i problemy ochrony enklawy nadbużańskiej i 

nadnarwiańskiej Parku, 

 potrzebę większej identyfikacji mieszkańców i władz z problemami ochrony enklawy 

nadnarwiańskiej 

Ponadto zgodnie z Protokołem z posiedzenia Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Pułtusk z 

dnia 20 września 2011 r., części B – Założenia do planu urządzenia lasu obecnie trwają prace mające 

na celu utworzenie otuliny dla rezerwatu Stawinoga. Nie została jednak określona granica planowanej 

otuliny rezerwatu. 

Objęcie ochroną prawną planowanych form ochrony wymaga przeprowadzenia procedury 

określonej przepisami odrębnymi. Uchwała Sejmiku Województwa lub zarządzenie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska o ustanowieniu danej formy ochrony przyrody określi ograniczenia, 

zakazy i nakazy dotyczące danego obiektu lub sposobu gospodarowania i użytkowania na danym 

obszarze.  

Gmina Zatory nie planuje powołania żadnych form ochrony przyrody, które pozostają w jej 

kompetencji. Nie wskazuje się do objęcia ochroną również pozostałych planowanych form., tj. otuliny 

rezerwatu i powiększenia Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego ze względu na brak stosownych 

kompetencji rady gminy do powoływania tych obszarów. Należy również zaznaczyć, że organy 

właściwe do utworzenia ww. form ochrony przyrody nie złożyły w tym zakresie żadnych wniosków 

do projektu zmiany studium. Aktualnie nie istnieje również dokumentacja przyrodnicza świadcząca o 

zamiarze ich powołania. 

5.3.2. Obiekty i obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków 

Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków zawiera poniższa tabela. 

Tabela 2: Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa mazowieckiego 

Lp. Miejscowość Obiekt Nr rejestru Data wpisu 

1 CIEŃSZA Wiatrak z XIX wieku 346 - A 20.12.1961 

2 GŁADCZYN 
Dworek murowany, XIX/XX w. 
Park z XVIII/XIX w. 

348 - A 24.11.1978 

3 GŁADCZYN Park wiejski z XIX w. 348 - A 20.01.1976 

4 PNIEWO Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła z k. XIX w. 347 - A 20.12.1961 

5 ZATORY Kościół parafialny p.w. Św. Małgorzaty z 1915 r. 349 - A 15.06.1984 

6 ZATORY Dwór wraz z przyległym parkiem z XIX wieku 350 -A 19.03.1962 

7 ZATORY 

Zespół przestrzenny zabudowań folwarcznych 
z XIX w. : 

 gorzelnia, 

 młyn, 

 magazyn spirytusowy, 

 spichlerz, 

 wozownia i stajnie 

350 - A 17.03.1992 

8 ZATORY Park otaczający pałac o pow. 22 ha 350 - A 10.12.1978 

9 ZATORY 
Najstarsza część cmentarza parafialnego 
rzymskokatolickiego 

351 – A 30.01.1986 

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Rejestr Zabytków Nieruchomych 

 Na terenie gminy Zatory jedno stanowisko archeologiczne zostało wpisane do rejestru zabytków. 

Tabela 3: Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków 

Lp. Miejscowość Obiekt Nr rejestru Data wpisu 

1 CIEŃSZA Cmentarzysko ciałopalne z okresu lateńskiego 795/291 16.12.1968 

Źródło: UG Zatory, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Ciechanowie 
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5.3.3. Obszary i obiekty chronione na podstawie innych niż powyższe przepisów 

odrębnych 

5.3.3.1. Obszary chronione na podstawie przepisów o lasach 

Lasy ochronne 

Część lasów na terenie gminy Zatory pełni funkcje lasów ochronnych. Lasy ochronne znajdujące 

się na terenie gminy Zatory łącznie zajmują 1318,28 ha. Warunki, jakie muszą spełniać lasy by 

uzyskać charakter lasów ochronnych, określają przepisy odrębne. W Nadleśnictwie Pułtusk powołane 

zostały one na mocy Decyzji Ministra Środowiska w sprawie uznania za lasy ochronne Lasów Skarbu 

Państwa w Nadleśnictwie Pułtusk z dnia 25 lutego 2004 r. Zgodnie z decyzją na terenie gminy Zatory 

wyróżnić można:   
 lasy wodochronne, zajmują powierzchnię 482,15 ha. Zostały wyznaczone na siedliskach 

wilgotnych i bagiennych, głównie wzdłuż cieków wodnych i w otoczeniu zbiorników. Ich 

zadaniem jest ochrona właściwości retencyjnych zlewni, utrzymanie stałego poziomu wód 

gruntowych, ochrona rzek i zbiorników przed zanieczyszczeniem i eutrofizacją.  

 lasy glebochronne występują na powierzchni 836,13 ha. Ich głównym zadaniem jest ochrona 

gleb przed erozją. Występują na stromych stokach, wydmach, a także na glebach słabych i 

suchych.  

Lasy w pełni odpowiadają warunkom określonym w Ustawie o lasach z dnia 28 września 1991 r. w 

Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 

1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych 

zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej. 

Warunki i tryb przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne określają przepisy odrębne. 

5.3.3.2. Obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych 

Grunty rolne wysokich klas bonitacyjnych 

Ochroną przed przeznaczeniem gruntów na cele nierolnicze są objęte grunty II i III klasy 

bonitacyjnej. Na obszarze gminy Zatory stanowią ok. 2,5% powierzchni gminy (w tym grunty II klasy 

zajmują zaledwie 5,42 ha w obrębie Gładczyn). Występują w rejonie Gładczyna, Gładczyna 

Rządowego, Lutobrok Folwark oraz Zator. Zmiana przeznaczenia gruntów tych klas na cele 

nierolnicze wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa. 

Gleby pochodzenia organicznego 

Gleby organiczne szczególnie chronione (tzn. gleby torfowe oraz murszowe) znajdują się w 

dolinie rzeki Narew oraz rzeki Prut (mały fragment w obrębie Cieńsza) zajmując powierzchnię 234,29 

ha, co stanowi blisko 1% całkowitej powierzchni gminy.  

5.3.3.3. Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie wód 

Obszary ochrony wód podziemnych 

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 

2019 z późn. zm.) w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody 

wysokiej jakości, a także ze względu na ochronę zasobów wodnych, mogą być ustanawiane strefy 

ochronne ujęć wody. 

Na terenie gminy istnieją 2 ujęcia wód podziemnych: Zatory oraz Dębiny-Wiktoryn służące do 

zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę pitną i na potrzeby gospodarstw domowych. Dla 

przedmiotowych ujęć wody ustanowiono strefy ochrony sanitarnej bezpośredniej w odległości 10 m 

od obudowy każdej studni, które mogą stanowić ogrodzenie stacji uzdatniania wody. Zgodnie z 

pozwoleniem wodnoprawnym strefy ochrony pośredniej nie są wymagane. 
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Obszary zmeliorowane 

Na terenie gminy Zatory znajdują się urządzenia melioracji wodnych podstawowych, do których 

należy zaliczyć rzekę Prut oraz nieliczne rowy w dolinie Narwi w obrębach Borsuki Kolonia oraz 

Śliski, a także urządzenia melioracji wodnych szczegółowych rozmieszczone głównie w dolinie rzeki 

Narew oraz w obrębach przez które przepływa rzeka Prut. Na terenie gminy występują również tereny 

wyposażone w podziemną sieć drenarską w miejscowości Gładczyn, Gładczyn Rządowy oraz 

niewielkie fragmenty w obrębie Stawinoga oraz PGR Zatory. Tereny zdrenowane zajmują 3,5% 

powierzchni gminy.  

Tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi 

W 2006 r. na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wykonano 

Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej – etap I dla rzeki Narew, będące uzupełnieniem do 

Studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – etap I 

(z 2004 r.). W powyższym opracowaniu określono miedzy innymi obszary, na których istnieje ryzyko 

wystąpienia powodzi raz na 20, 100 i raz na 200 lat (prawdopodobieństwo p = 5%, p = 1% oraz p = 

0,5%). Dodatkowo wyznaczono obszary potencjalnego zagrożenia powodzią dla wody o 

prawdopodobieństwie pojawienia się p = 1% oraz obszary o szczególnym znaczeniu społecznym, 

gospodarczym i kulturowym.  

Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią (prawdopodobieństwo p = 5%, p = 1% oraz 

p=0,5%) występują w bezpośrednim sąsiedztwie gminy. Na terenie gminy wyznaczony został obszar 

potencjalnego zagrożenia powodzią o powierzchni 972,45 ha, co stanowi ponad 8% powierzchni 

gminy. Obszar ten wyznaczony został w obrębach Borsuki Kolonia, Łęcino, Kruczy Borek, Śliski, 

Buraki, Zatory, PGR Zatory, Stawinoga.  

Obszary potencjalnego zagrożenia powodzią, obejmują tereny narażone na zalanie w przypadku: 

przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów 

przeciwpowodziowych lub zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych 

pasa technicznego. Studium wyznaczyło również obszary o szczególnym znaczeniu społecznym, 

gospodarczym i kulturowym w obrębach Stawinoga, Buraki oraz Kruczy Borek. 

Na wskazanych terenach obowiązują ograniczenia w ich zagospodarowaniu wynikające 

z przepisów odrębnych. 

Rzeka Narew od strony gminy Zatory (wschodniej) na całej długości jest obwałowana. 
 

5.4. NAJWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE 

ŹRÓDŁA UCIĄŻLIWOŚCI 

5.4.1. Stan środowiska – jakość, zagrożenia i sposoby przeciwdziałania 

5.4.1.1. Powietrze atmosferyczne 

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2010 r. dla zanieczyszczeń mających określone 

poziomy dopuszczalne w obrębie strefy mazowieckiej (do której została zaliczona gmina Zatory) 

zidentyfikowano obszary przekroczenia standardów imisyjnych dla pyłu PM10 wg kryteriów ochrony 

zdrowia. Wobec powyższego strefa ta została zakwalifikowana do klasy C, dla której istnieje 

ustawowy wymóg opracowania Programów Ochrony Powietrza. Wartości stężeń średniorocznych dla 

pyłu PM2.5 mieściły się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym 

powiększonym o margines tolerancji, stąd strefa otrzymała klasę B. Dla pozostałych zanieczyszczeń 

(SO2, CO, benzen i ołów) standardy imisyjne na terenie strefy były dotrzymane. 

Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza można podzielić ogólnie na: 

 punktowe – duże zakłady pracy,  

 powierzchniowe – składowiska odpadów, rozproszone małe źródła punktowe tzw. niska 

emisja (kotłownie lokalne, zakłady rzemieślnicze, paleniska domowe), 

 liniowe – ciągi komunikacyjne. 
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Podstawowymi, lokalnymi źródłami zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Zatory są przede 

wszystkim obiekty komunalne i gospodarstwa indywidualne, wyposażone w lokalne kotłownie (ponad 

90% opalanych jest paliwem stałym), wykorzystujące jako źródło opału głównie węgiel kamienny, 

koks (ok. 80%) i biomasę (ok. 10%), małe obiekty produkcyjno – usługowe, instytucje użyteczności 

publicznej oraz źródła komunikacyjne. Wielkość tej emisji jest stosunkowo niewielka, lecz staje się 

problematyczna ze względu na liczebność źródeł zlokalizowanych blisko siebie, niskie gatunki opałów 

stosowanych w paleniskach oraz fakt, że często spalane są tu różnego rodzaju odpady. 

Zanieczyszczenia pochodzące z niskiej emisji są trudne do oszacowania i zbilansowania. 

Na terenie gminy brak jest większych obiektów przemysłowych, które mogłyby w istotny sposób 

wpływać na pogorszenie stanu czystości powietrza. 

W wyniku skumulowania emisji z palenisk gospodarstw domowych okresowo wokół wsi 

zlokalizowanych na terenach niżej położonych (inwersyjnych) może wystąpić pogorszenie warunków 

aerosanitarnych. Wśród głównych substancji zanieczyszczających, trafiających do powietrza 

atmosferycznego na terenie gminy wymienić należy: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NxOy), 

tlenek węgla (CO) oraz pyły. Specyficzny typ zanieczyszczenia powietrza stanowią odory, których 

źródłem są obiekty inwentarskie. 

Kolejnym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza na obszarze gminy jest transport wytwarzający 

tlenki węgla, węglowodany aromatyczne i alifatyczne, związki ołowiu i tlenki azotu. Przyczynia się do 

tego przede wszystkim intensywny rozwój komunikacji i nie nadążająca za nim poprawa stanu jakości 

dróg. Rozmieszczenie przestrzenne emisji związane jest z obciążeniem transportowym 

poszczególnych dróg. 

Samo rolnictwo ma niewielki udział w zanieczyszczeniu powietrza. Jednak należy zwrócić uwagę 

na niekontrolowany proces fermentacji odpadów rolniczych, wylewiska gnojowicy, wiosenne 

wypalanie traw, spalanie resztek środków chemicznych i opakowań po nich w domowych paleniskach. 

Stan sanitarny powierza atmosferycznego na terenie gminy jest dobry. Problem wysokiej emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery jest minimalny i nie odgrywa większej roli. Głównym czynnikiem 

degradującym jest niska emisja z palenisk domowych i lokalne zanieczyszczenia transportowe. 

5.4.1.2. Gleby 

Instytut Upraw i Nawożenia Gleb w Puławach w ramach umowy zawartej z Marszałkiem 

Województwa Mazowieckiego opracował szereg map obrazujących stan gleb na terenie Województwa 

Mazowieckiego. W ramach zlecenia opracowana została m.in. mapa zanieczyszczenia gleb metalami 

ciężkimi. Badanie zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi we wszystkich punktach pomiarowych na 

terenie gminy nie wykazały stężenia metali ciężkich przekraczających wartości naturalne. 

W ramach wyżej wymienionego opracowania sporządzono również mapę zakwaszenia gleb. 

Badania wykazały, iż na obszarze powiatu jak i na terenie gminy dominują gleby o odczynie bardzo 

kwaśnym i kwaśnym. 

Zagrożeniami dla gleb mogą być: 

 intensyfikacja i chemizacja produkcji rolnej (wzrost nawożenia, stosowanie pestycydów), 

 wprowadzanie monokultur uprawowych, 

 zanik lokalnych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt hodowlanych, 

 wzmożone procesy erozyjne, 

 wprowadzanie do gleb ścieków komunalnych i przemysłowych, 

 powstawanie dzikich wysypisk odpadów komunalnych, 

 emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, 

 posypywanie nawierzchni dróg solami powodujące nadmierne zasolenie gleb wzdłuż dróg.  

5.4.1.3. Wody powierzchniowe i podziemne 

Badanie wód rzeki Narew prowadzone był ostatnio w 2009 r. Najbliższy punkt pomiarowo-

kontrolny zlokalizowany był w gminie Różana ppk Dyszobaba
4
. Elementy biologiczne 

                                                 
4
 JCW – Narew od Omulwi do zbiornika Dębe 
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zakwalifikowane zostały do klasy I, co oznacza bardzo dobry stan biologicznego wskaźnika jakości 

wód. Niestety stan elementów fizykochemicznych oceniono poniżej dobrego, głównie ze względu na 

wskaźnik BZT5. Ogólny stan/potencjał ekologiczny zakwalifikowany został do umiarkowanego. 

Bliżej zlokalizowane punkty pomiarowo-kontrolne na rzece Narew obejmował monitoring w 

2007 r. Rzeka badan była w ppk Pułtusk oraz Wierzbica powyżej ujścia Bugu. Według danych 

monitoringu wody cieku należały do IV klasy czystości. Sześć wskaźników pomiarowych znajdowało 

się w IV klasie czystości (2 wskaźniki w V klasie czystości). Wody rzeki Narew (w ppk Dyszobaba 

oraz Nowy Dwór poniżej ujścia do Wisły) poddane zostały również ocenie pod kątem bytowania ryb 

w warunkach naturalnych. Ocena wykazała nieprzydatność wód rzeki w obydwu punktach 

pomiarowo-kontrolnych do bytowania ryb karpiowatych w warunkach naturalnych. Stwierdzono 

przekroczenia dopuszczalnych stężeń azotu amonowego, niezjonizowanego amoniaku, azotynów i 

fosforu ogólnego, a także chloru. 

W ostatnich latach nie był prowadzony monitoring wód na rzece Prut. Ostatnie dostępne badania 

jakości wód rzeki Prut pochodzą z lat 1999-2000. w tym okresie wody rzeki zaliczone zostały do III i 

IV klasy jakości. 

Ostatnie badania wód podziemnych przeprowadzono w 2010 r. przez Państwowy Instytut 

Geologiczny dla potrzeb WIOŚ. Na terenie gminy Zatory nie zlokalizowano żadnego punktu 

pomiarowo-kontrolnego, najbliższy punkt znajdował się w Pułtusku. Na podstawie badania 

stwierdzono wody klasy III – wody zadawalające jakości. W porównaniu z badaniami z 2007 r. jakość 

wód uległa poprawie. W 2007 r. stwierdzono wody IV klasy – wody niezadowalającej jakości, 

głównie ze względu na amoniak oraz żelazo odpowiadające wodnie o niskiej jakości. 

Jednym z istotnych źródeł presji na środowisko wodne jest niewystarczająca sanitacja obszarów 

zainwestowanych. Niezsynchronizowanie budowy sieci wodociągowych z budową sieci 

kanalizacyjnych może doprowadzić do powstawania dużej ilości ścieków, które w stanie surowym 

trafiają do środowiska. Najczęściej spotykanym sposobem magazynowania ścieków z gospodarstw 

wiejskich są zbiorniki bezodpływowe, które w dużej części są nieszczelne, a w krańcowych sytuacjach 

nie posiadają dna. Ścieki bytowe z tych zbiorników niejednokrotnie wywożone są do lasów, cieków 

wodnych lub na pola. 

Kolejnym źródłem zanieczyszczeń wód jest spływ powierzchniowy pochodzenia rolniczego. 

Rolnictwo dostarcza do wód 50-60% ogólnej ilości azotu oraz 30-40% ogólnej ilości fosforu. Główną 

przyczyną tego zjawiska jest m.in. nadmierne w stosunku do potrzeb nawożenie upraw, łąk i pastwisk, 

nawożenie w niewłaściwych terminach, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, 

niewłaściwe zabiegi agrotechniczne oraz niewłaściwe gospodarowanie gnojowicą. 

Innym źródłem zanieczyszczeń wód mogą być dzikie wysypiska zlokalizowane w sąsiedztwie 

osiedli mieszkaniowych, w lasach oraz  w okolicach rzek i jezior. Odpady tam gromadzone mogą 

zawierać odpady niebezpieczne. Wpływ na jakość wód moją również wody opadowe pochodzące z 

powierzchni utwardzonych, np. obiektów produkcyjnych, parkingów, tras komunikacyjnych. 

Obszar opracowania w większości pokryty warstwą skał przepuszczalnych podatny jest na infiltrację 

zanieczyszczeń do wód podziemnych, szczególnie w dolinach rzek i obniżeniach, tam gdzie płytko 

zalegają warstwy wodonośne. Szczególną ochroną powinny zostać objęte również tereny źródliskowe 

cieków biorących swój początek na obszarze opracowania. 

Zagrożeniami dla wód mogą być: 

 odprowadzane do nich ścieki nieoczyszczone lub niedostatecznie oczyszczone (głównie 

komunalne), 

 spływy powierzchniowe z terenów rolniczych obciążone związkami biogennymi oraz 

toksycznymi pozostałościami po środkach ochrony roślin. 

5.4.1.4. Gospodarka ściekowa 

Na terenie gminy Zatory funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków – jedna stanowiąca własność 

Gminy Zatory, zlokalizowana w Zatorach (odprowadzająca oczyszczone ścieki do rzeki Prut), druga – 

stanowiąca własność Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gładczynie (odprowadzająca 

oczyszczone ścieki do pobliskiego rowu melioracyjnego). W 2010 r. długość czynnej sieci 
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kanalizacyjnej na terenie gminy wynosiła 11,8 km. Do sieci kanalizacyjnej było podłączonych 

399 budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania (w tym 536 mieszkań w tych budynkach). 

W 2010 r. z sieci kanalizacyjnej korzystało 1630 osób, co stanowiło 34% ludności gminy. Obecnie 

dostęp do sieci kanalizacyjnej posiadają mieszkańcy Zator oraz osiedla zabudowy wielorodzinnej 

w Gładczynie. 

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczone ścieki z mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków w Zatorach odprowadzane są do rzeki Prut, natomiast z oczyszczalni ścieków w 

Gładczynie do rowu melioracyjnego.  Wokół oczyszczalni ścieków nie wyznaczono strefy izolacji 

sanitarnej, która wykraczałaby poza obręb działki, na której jest posadowiona. 

Ścieki socjalno – bytowe z obszarów położonych poza zasięgiem sieci kanalizacyjnej, gromadzone 

są w zbiornikach bezodpływowych (592 zbiorniki na terenie gminy), a następnie wywożone taborem 

asenizacyjnym do gminnej oczyszczalni ścieków. Obowiązek posiadania umów na wywóz 

nieczystości płynnych reguluje „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zatory”. 

Nie jest znana ilość ścieków odprowadzanych do gruntu oraz wód powierzchniowych wskutek nie 

respektowania zasad wymienionych w regulaminie. 

Obowiązujący Program Ochrony Środowiska dla gminy Zatory wśród priorytetowych działań 

własnych przewidzianych do realizacji na terenie gminy Zatory w latach 2012 – 2019, wymienia 

m.in.: 

 budowę kanalizacji sanitarnej w Pniewie (2010 – 2014), 

 rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zatorach (2010 – 2014). 

5.4.1.5. Gospodarka odpadami 

Gmina Zatory nie posiada własnego czynnego składowiska odpadów komunalnych. Do 31 grudnia 

2008 r. odpady z terenu gminy przyjmowane były przez gminne składowisko odpadów zlokalizowane 

we wsi Biele. Zgodnie z decyzją Starosty Pułtuskiego RLO.6237.5.2011 z dnia 5 lipca 2011 r. 

rekultywacja zamkniętego składowiska miała zakończyć się w grudniu 2011 r. Gmina Zatory 

prowadzi monitoring zamkniętego składowiska odpadów. 

Ok. 85% mieszkańców gminy Zatory jest objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. 

Ogólne zasady zbierania odpadów komunalnych przez mieszkańców określa „Regulamin utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Zatory”. Na terenie gminy Zatory nie jest prowadzona 

zorganizowana, selektywna zbiórka odpadów komunalnych. 

Obszar gminy Zatory wchodzi w skład ciechanowskiego regionalnego obszaru gospodarki 

odpadami, który przewidziany jest do obsługi przez składowisko odpadów komunalnych w Woli 

Pawłowskiej, gmina Ciechanów. 

5.4.1.6. Przekształcenia powierzchni ziemi 

Degradacja powierzchni ziemi następuje wskutek zjawisk i działań naturogenicznych. Zagrożenia 

powierzchni ziemi związane są z jej warunkami morfologicznymi (tereny narażone na erozję 

powierzchniową – o spadkach powyżej 5% oraz obszary pozostające pod wpływem zalewów 

powodziowych), jak również działalnością człowieka i postępującymi procesami urbanizacyjnymi. 

Wiąże się to z rozwojem terenów zainwestowanych i wynikających z tego innych niż rolnicze lub 

leśne wykorzystaniem gatunków, prowadzeniem wszelkich prac ziemnych, w tym powierzchniową 

eksploatacją surowców oraz różnymi zabiegami technicznymi np. melioracjami. 

Największe zmiany w powierzchni ziemi powoduje działalność górnicza. Na obszarze gminy 

znajdują się 2 udokumentowane złoża surowców mineralnych, o łącznej powierzchni złoża ok. 25 ha, 

w tym 1 eksploatowane. Złoże „Drwały” jest eksploatowane od 1997 roku. Wyznaczony został dla 

niego obszar oraz teren górniczy o powierzchni ok. 1 ha. Podczas eksploatacji surowców kopalnianych 

zniszczeniu mechanicznemu i zmianom chemicznym ulegają pokrywy glebowe. Silnym zaburzeniom 

ulegają stosunki hydrogeologiczne (obniżenie poziomów wodonośnych, przemiany sieci 

hydrograficznej, zanik cieków, przerwanie więzi hydraulicznych między wodami powierzchniowymi 

i podziemnymi). 
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Na terenach stokowych, szczególnie o większym stopniu nachylenia, następuje przyspieszenie 

procesów zmywania warstwy glebowej. Obszary te narażone są również na osuwanie się mas 

ziemnych. Zgodnie z opracowaniem Państwowego Instytutu Geologicznego w ramach realizacji 

Projektu SOPO w południowej części gminy w obrębie Zatory wyznaczony został obszar 

predysponowany do występowania ruchów masowych. 

Zmiany ukształtowania powierzchni spowodowane są także przez budownictwo osiedli ludzkich oraz 

budownictwo komunikacyjne. Podczas powstawania nowej zabudowy stosowane są różne zabiegi 

polegające m.in. na wyrównaniu terenu, tworzeniu nasypów w celu izolacji budynków od podłoża, 

prowadzenie przekopów pod uzbrojenie terenu, jak również osuszanie terenu budowy. Wprowadzanie 

nowej zabudowy szczególnie na terenach podmokłych może prowadzić do negatywnych zmian w 

siedlisku. 

5.4.1.7. Przekształcenie szaty roślinnej 

Flora gminy Zatory systematycznie poddawana jest antropopresji, prowadzącej do wymierania 

poszczególnych gatunków, a w konsekwencji do ubożenia ekosystemów i zmniejszenia lokalnej 

bioróżnorodności. Głównym zagrożeniem dla gatunków roślin jest zmiana charakteru ich siedlisk. 

W przebiegu procesów zachodzących w lasach wchodzących w skład obszaru opracowania 

zaznaczają się niekorzystne tendencje zmian, głównie wyrażające się degradacją cennych fitocenoz. 

Prowadzi to do zanikania ważnych przyrodniczo zbiorowisk, bądź ich zubażania i przekształcania 

w formy degeneracyjne. Przyczyny należy doszukiwać się w działaniach i zjawiskach powstających na 

obszarze lasów, bądź poza ich granicami. Można je sprowadzić do pięciu podstawowych grup 

szkodliwych oddziaływań na ekosystemy leśne. Są to: 

 przeszła gospodarka leśna, 

 działalność gospodarcza, 

 urbanizacja, komunikacja i związana z tym znaczna antropopresja we wszystkich postaciach 

oddziaływania (zagrożenia antropogeniczne), 

 czynniki abiotyczne. 

5.4.1.8. Przekształcenie świata zwierzęcego 

Największym zagrożeniem dla świata zwierząt są zmiany środowiskowe wywołane gospodarczą 

działalnością człowieka, zmierzającą do coraz lepszego wykorzystania gruntów. Wiąże się to często 

ze zmianą charakteru siedlisk, a co ma istotny wpływ na liczbę gatunków i stan liczebny populacji 

zwierząt. 

Dużym problemem dla zachowania fauny jest nasilająca się w ostatnich latach presja budowlana 

wynikająca z atrakcyjności terenów nadnarwiańskich. Na terenach leśnych, obrzeżach lasów, 

krawędziach wysoczyzn i w dolinie rzeki Narwi powstaje zabudowa rekreacyjna. Obszary te, wobec 

nierozwiązanej gospodarki ściekowej, stanowią źródło degradacji środowiska, zwłaszcza wód. 

Szczególnie niebezpieczna jest zabudowa krawędzi dolin, która może mieć wpływ na zmianę tras 

migracyjnych zwierząt, bądź może tworzyć niebezpieczne dla życia zwierząt pułapki. 

Zagrożeniem dla świata zwierząt jest ograniczanie naturalnych siedlisk. Proces fragmentacji 

naturalnego środowiska prowadzi do wzrostu izolacji obszarów naturalnych, a to pociąga za sobą 

szereg negatywnych skutków. Zmniejszanie powierzchni prowadzi do spadku liczby gatunków 

zwierząt. Wzrastanie izolacji obszarów naturalnych lub zbliżonych do naturalnych przyczynia się 

także do spadku różnorodności biologicznej.  

Kolejnym zagrożeniem jest wprowadzanie barier ekologicznych. Szlaki komunikacyjne wpływają 

na rozmieszczenie roślin i zwierząt, a także wprowadzają nowe - liniowe ukształtowanie pewnych 

procesów.  

Byt wielu gatunków zwierząt jest zagrożony poprzez intensyfikację produkcji rolnej i leśnej. 

Ulepszanie metod upraw roli, stosowanie pestycydów prowadzi do ubożenia fauny. 

Istotnym zagrożeniem jest również penetracja ludzka terenów leśnych, szczególnie w okresie 

letnio-wiosennym. Zwierzyna, przebywająca w naturalnych ostojach jest bezustannie niepokojona 

i przepędzana z mateczników. 
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5.4.1.9. Klimat akustyczny 

Na terenie gminy w ostatnich latach nie prowadzone były badania hałasu komunikacyjnego. 

Za główne źródła hałasu na terenie gminy należy uznać szlaki komunikacyjne (drogi, w dalszej 

kolejności zakłady produkcyjne i lokalne źródła hałasu w postaci zakładów usługowych 

i produkcyjnych).  

Głównym czynnikiem degradującym klimat akustyczny terenu opracowania jest hałas 

komunikacyjny, emitowany przez środki transportu drogowego. Największy hałas występuje przy 

głównych drogach przelotowych, których ranga (droga wojewódzka) jest adekwatna do obciążenia 

transportowego. 

Drugim czynnikiem wpływającym na ogólny poziom klimatu akustycznego jest hałas 

przemysłowy. Problem, choć rozpatrywany w lokalnej skali, stwarzają małe zakłady przetwórcze, 

rzemieślnicze, takie jak: tartaki, stolarnie, ślusarskie, blacharstwo samochodowe i inne zlokalizowane 

w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. 

5.4.1.10. Pole elektromagnetyczne 

Źródłem pół elektromagnetycznych występujący na omawianym terenie są linie energetyczne, 

urządzenia elektroenergetyczne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej. W przypadku stacji 

bazowych emitowane pola elektromagnetyczne znajdują się na wysokości ponad 30 m n.p.t., nie 

stwarzając zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. 
 

5.5. ANALIZA I OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN STANU ŚRODOWISKA W 

PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU STUDIUM (…) 

 

Analiza uwarunkowań przyrodniczych wskazuje, że na terenie objętym opracowaniem występują 

elementy systemu przyrodniczego, stanowiące obszary cenne ze względu na zachowanie powiązań 

przyrodniczych w skali krajowej, a nawet międzynarodowej (wg opracowań ECONET blisko połowa 

obszaru gminy leży w obszarze korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym Obszar 

Puszczy Kurpiowskiej (22M) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru węzłowego o znaczeniu 

międzynarodowym Doliny Dolnego Bugu (24M)), wraz z występowaniem obszarów i terenów 

chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody – szerzej patrz rozdziały 5.2 i 5.3.  

Część terenów gminy została objęta ochroną zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody. 

Ma to głównie przyczynić się do zachowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych.  

Działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej obejmują również sektor rolnictwa. 

Wspieranie form rolnictwa stosującego metody produkcji nienaruszające równowagi przyrodniczej 

(przede wszystkim rolnictwa ekologicznego) jest jednym z celów stawianych przez II Politykę 

Ekologiczną Państwa w zakresie różnorodności biologicznej i ochrony przyrody.  
 

W przypadku braku realizacji przedstawionego do oceny projektu zmiany studium, dalsza polityka 

przestrzenna gminy prowadzona będzie w oparciu o aktualnie obowiązujące studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, które Rada Gminy w Zatorach uchwaliła 

28 czerwca 2001 r. (Uchwała Nr 155/XXIII/01 Rady Gminy w Zatorach).  

Studium to składa się z części graficznej oraz tekstowej. Część tekstowa zawiera krótki lakoniczny 

opis uwarunkowań rozwoju, pobieżną ocenę stanu zagospodarowania oraz kierunki rozwoju gminy. 

Wyznaczone kierunki jedynie wprowadzają podział terenu gminy na dwie strefy: strefę ograniczeń 

oraz strefę rozwoju. Strefa ograniczeń obejmuje tereny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego wraz 

z jego otuliną oraz dwa rezerwaty przyrody: Stawinoga i Wielgolas. Zgodnie z aktualnymi 

informacjami z Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, obszar w granicach administracyjnych gminy 

Zatory nie jest ani nie był położony w obrębie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz jego 

otuliny. Wobec powyższego wyznaczona w Studium strefa ograniczeń na tym obszarze jest 

bezzasadna. Ponadto dla wyznaczonej strefy ograniczeń Studium w swych zapisach nie określa 
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żadnych ograniczeń szczegółowych ani ogólnych. Wobec czego można uznać, iż wyznaczenie tej 

strefy było bezprzedmiotowe. Wyznaczona w Studium strefa rozwoju została podzielona na trzy strefy 

urbanistycznego rozwoju. Strefa I obejmuje ośrodek gminny w skład, którego wchodzą wieś gminna 

Zatory oraz przyległe do niej tereny wsi: Drwały, Kępa Zatorska, Przyłubie i Wólka Zatorska. Strefa II 

tj. strefa usług i produkcji wymagająca dostępu do zewnętrznego układu komunikacyjnego obejmuje 

wsie: Lutobrok, Lutobrok Folwark, Cieńsza, Gładczyn Szlachecki i Lemany. Strefa III tj. strefa 

rekreacji turystyki obejmuje wsie położone wzdłuż Narwi: Borsuki Kolonia, Nowe Borsuki, Łęcino, 

Kruczy Borek, Śliski, Burlaki i Stawinoga. Pozostałe tereny wsi nie objęte wskazanymi strefami 

zostały uznane jako „obszary zrównoważonego rozwoju urbanistycznego”. Dla stref urbanistycznego 

rozwoju Studium również nie wprowadza żadnych ustaleń. Taki stan rzeczy umożliwia dowolne 

kształtowanie polityki zagospodarowania przestrzennego przez zapisy planów miejscowych w ramach 

obowiązującego prawa. Studium wskazuje koniczność opracowania planów miejscowych dla całego 

obszaru gminy, w pierwszej kolejności dla obszarów stref urbanistycznego rozwoju. 

Opracowane załączniki graficzne stanowiące integralną część analizowanego Studium, zostały 

sporządzone w skalach 1:35 000 (plansza podstawowa) oraz 1:50 000 (plansze: uwarunkowania 

zewnętrzne, środowisko kulturowe, infrastruktura techniczna). 

Brak wyznaczenia w Studium terenów funkcjonalnych uniemożliwiło przeprowadzenie analiz 

przestrzennych, których wynikiem byłoby określenie dotychczasowego stopnia zainwestowania 

wyznaczonych terenów. 

Dotychczas obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania 

przestrzennego gminy Zatory nie spełniało jego podstawowej funkcji jaką jest koordynowanie 

planowania przestrzennego na szczeblu lokalnym. 

Wstępne analizy wykazały konieczność wprowadzenia zasadniczych zmian merytorycznych. 

Opracowując zmianę Studium uznano, że zmiany nie mogą dotyczyć poszczególnych ustaleń. Mają 

one uwzględniać zmieniające się potrzeby i możliwości rozwojowe gminy, jak również obejmować 

pełny zakres i formę Studium określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

z dnia 27 marca 2003 r. ((Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) oraz w rozporządzeniu w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w 

części tekstowej i graficznej (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2004 r. Dz. U. Nr 

118, poz. 1233). 

W czerwcu 2010 r. została sporządzona analiza aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory. We wnioskach przeprowadzonej analizy 

została zapisana konieczność aktualizacji obowiązującego Studium. Wśród powodów konieczności 

zmiany Studium wymieniono: presję inwestycyjną wyrażoną liczbą wniosków o zmianę przeznaczenia 

terenu w Studium, wprowadzenie na obszarze gminy nowej formy ochrony przyrody tj. Natury 2000, 

brak zasad wprowadzania zabudowy zagrodowej na terenach rolnych, konieczność zmiany 

obowiązującego planu z uwagi na jego niską czytelność, niejednoznaczność zapisów oraz 

nieaktualność. 

W konsekwencji opisanego stanu faktycznego obowiązujący dokument nie jest w stanie właściwie 

chronić środowiska przyrodniczego, ani - w konsekwencji przyjętej tam polityki - stworzyć podstawy 

do instrumentalizacji celów ochrony tj. uchwalenia dobrych planów miejscowych. W konsekwencji 

tego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, brak uchwalenia projektowanego dokumentu 

poddanego tu analizie, może powodować m.in.: 

 niekontrolowany rozwój zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym wzrost powierzchni 

zabudowanej (sukcesywny zanik powierzchni biologicznie czynnej) oraz ekspansję na tereny 

wolne od zainwestowania; 

 brak wystarczającego uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną; 

 zanik lub uszczuplanie terenów cennych przyrodniczo,  

a w konsekwencji tego wpływ na wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego. 
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6. CHARAKTERYSTYKA, ANALIZA I OCENA USTALEŃ PROJEKTU 

STUDIUM (…) 

 

6.1. USTALENIA OGÓLNE STUDIUM I ICH PRZEWIDYWANY WPŁYW NA 

ŚRODOWISKO 

6.1.1 Informacje ogólne 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest kontynuacją polityki 

przestrzennej przyjętej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

uchwalonym w 2001 r. Pozostaje w zgodzie z przyjętymi kierunkami zmian, jednocześnie aktualizując 

je i dostosowując do obecnych potrzeb i wymagań. 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jej polityka przestrzenna uwzględniają 

zasadę zrównoważonego rozwoju, wedle której: zachowanie trwałości podstawowych procesów 

przyrodniczych i równowagi przyrodniczej, zintegrowane z procesami rozwoju społeczno-

gospodarczego, dają równoważne szanse dostępu do środowiska obecnym, jak i przyszłym 

pokoleniom. 

Podstawową zasadą dla kierunków zmian w przeznaczaniu terenów jest tworzenie 

wielofunkcyjnych struktur przestrzennych miejscowości, z priorytetem dla: 

 uporządkowania funkcjonalno - przestrzennego i estetycznego terenów,  

 wskazania terenów rozwojowych gminy,  

 przekształcenia i rozbudowy infrastruktury technicznej w tym układu drogowego, 

przy jednoczesnym uwzględnieniu racjonalnego wykorzystania terenów otwartych jak również 

ekonomicznych skutków realizacji polityki przestrzennej. 

Tereny funkcjonalne wydzielono, uwzględniając istniejące zainwestowanie w zakresie 

mieszkalnictwa, usług publicznych i komercyjnych, turystyki i rekreacji, rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej oraz uwarunkowań wynikających z przepisów odrębnych, przy czym: 

 obszary zainwestowania uwzględniają istniejący stan zagospodarowania, dyspozycje 

obowiązujących planów miejscowych oraz prognozowane potrzeby. Zasięgi wydzieleń 

terenów (np. MU, AG) stanowią wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, mogą być korygowane w trybie ich opracowywania i nie wymagają 

przeprowadzania zmiany studium. 

 obszary otwarte ze względu na walory środowiska przyrodniczego, nie są wyznaczone jako 

tereny planowanego zainwestowania gminy. Możliwe jest jednak ograniczone wykorzystanie 

tych obszarów dla funkcji rekreacyjnej oraz zabudowy dopuszczonej na podstawie przepisów 

odrębnych, zgodnie z pozostałymi ustaleniami studium. 

6.1.2 Charakterystyka i ocena ustaleń mających największy wpływ na oddziaływanie 

projektu zmiany studium na środowisko oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru  

Jak stanowi projekt zmiany studium, do głównych celów polityki zagospodarowania 

przestrzennego gminy w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów należą: 

 ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

 ochrona jakości powietrza atmosferycznego; 

 zapobieganie przekształcaniu i degradacji powierzchni ziemi; 

 ochrona przed hałasem komunikacyjnym i przemysłowym; 

 wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami; 

 ochrona walorów środowiska, przyrody i krajobrazu;  

 współdziałanie w kształtowaniu systemu przyrodniczego gminy i ochrona obszarów 

chronionych; 

 przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska na skutek wystąpienia awarii przemysłowych oraz 

awarii wynikających z transportu materiałów niebezpiecznych. 
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Określone w projekcie zamiany studium cele (przywołane powyżej) są w nim realizowane 

wielotorowo, mianowicie poprzez ustalenia kierunków:  

 utrzymanie ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej obszarów o szczególnych wartościach 

przyrodniczych i krajobrazowych, które w strukturze gminy stanowią system przyrodniczy, 

obejmując także fragmenty ciągów przyrodniczych o randze regionalnej; 

 wyeksponowanie w strukturze gminy obszarów o dużych wartościach przyrodniczych i 

krajobrazowych; 

 ochrona istniejącej oraz wprowadzanie nowych terenów zieleni urządzonej; 

 poprawa jakości środowiska; 

 wzrost bezpieczeństwa ekologicznego. 

Poniżej odniesiono się do wszystkich ustaleń z zakresu wskazanego powyżej, mających największe 

znaczenie dla ochrony środowiska, w tym wpływ na oddziaływanie projektu zmiany studium na 

środowisko oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. 

6.1.2.1. Ustalenia dotyczące funkcji terenów (tereny funkcjonalne) oraz istotnych 

parametrów i wskaźników  

Zakres przekształceń i kierunków zmian w strukturze przestrzennej dla obszarów gminy 

sformułowano w odniesieniu do wyodrębnionych jednostek strukturalno – funkcjonalnych (tereny 

funkcjonalne) z podziałem na obszary funkcjonalne. Tereny funkcjonalne, jako najbardziej 

szczegółowe niosą za sobą najdokładniejszą informację o możliwym przyszłym wykorzystaniu terenu, 

a co za tym idzie możliwych skutkach ich wpływu na środowisko i obszary Natura 2000.  

Podana poniżej klasyfikacja wyodrębnionych terenów funkcjonalnych jest jednorodna i ciągła dla 

całego obszaru gminy.  

Ze względu na charakter i funkcje zabudowy i zagospodarowania terenów w obszarach 

zainwestowanych i rozwojowych gminy wyróżniono następujące tereny funkcjonalne: 

 M – Tereny o dominującym udziale zabudowy zagrodowej; 

 Mz – Tereny zabudowy zagrodowej położone na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi; 

 MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 MW – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

 MU – Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 

 ML – Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej; 

 MLz – Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej położone na obszarach narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi; 

 UP – Tereny usług publicznych; 

 AG – Tereny aktywności gospodarczej; 

 PE – Tereny powierzchniowej eksploatacji surowców; 

 IT – Tereny infrastruktury technicznej; 

 ZC – Tereny cmentarzy; 

 ZP – Tereny zieleni urządzonej; 

 ZN – Tereny zieleni nieurządzonej; 

 R – Tereny rolne; 

 Rf – Tereny rolne z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń elektrowni fotowoltaicznych; 

 Re – Tereny rolne z wysokim udziałem trwałych użytków zielonych; 

 ZL – Tereny lasów i dolesień; 

 W - Tereny wód powierzchniowych. 
 

W rozdziale 6.2 zamieszczono tabelę syntetycznie charakteryzującą projektowane kierunki 

przeznaczenia terenu, z uwzględnieniem danych mających wpływ na potencjalne oddziaływanie na 

środowisko oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. 

Zebrane w tej tabeli ustalenia są tzw. ustaleniami szczegółowymi projektu zmiany studium, ponieważ 

odnoszą się do konkretnych terenów zlokalizowanych w ściśle wskazanym obszarze gminy. Ich ocena, 
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ze względu na przedmiot niniejszego rozdziału (analiza i ocena ustaleń ogólnych) też została zawarta 

w rozdziale 6.2. 
 

Należy zauważyć, że dla zdecydowanej większości obszaru opracowania projekt zmiany studium 

ustala dotychczasowe przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu bądź respektuje funkcję 

nadaną w obowiązującym studium lub miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego czy 

wydanych decyzjach o warunkach zabudowy, decyzjach celu publicznego, zgodnie z którymi 

rozpoczęto już proces inwestycyjny.  

6.1.2.2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony obiektów i obszarów objętych ochroną na 

podstawie przepisów odrębnych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów i 

obszarów powołanych na mocy ustawy o ochronie przyrody 

Projekt zmiany studium respektuje ustalenia dotyczące obszarów i obiektów objętych formami 

ochrony przyrody oraz innych trenów cennych przyrodniczo, ustalając dla nich takie formy i zasady 

gospodarowania, które pozwolą na zachowanie ich ekosystemów w czasie. Również zasady 

zagospodarowania terenów sąsiednich nie naruszają ich wartości przyrodniczej. 

Jak stanowi tekst projektu studium (rozdział II.3.2): 

 Wszelkie zagospodarowanie i gospodarowanie w obrębie obszarów objętych ochroną regulują 

przepisy odrębne w tej mierze. 

 Na terenach położonych w granicach obszarów NATURA 2000 Puszcza Biała (PLB140007) 

obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności z ustawy o 

ochronie przyrody.  
 

Zapisy takie są właściwe, ze względu na możliwe zmiany w przepisach odrębnych i aktach 

powołujących istniejące formy ochrony, których wprowadzone w literalnym brzmieniu, mogłyby w 

późniejszym okresie pozostawać w sprzeczności z dokumentami wyższego rzędu. Również wyrok 

NSA II S.A./Wr 1179/98 orzeczenie - OSS 2000/1/17, potwierdza, że uchwała rady gminy nie może 

powtarzać jeszcze raz tego co jest zawarte w obowiązującym prawie.  

 

Proponowanymi obszarami do objęcia ochroną przyrody na terenie gminy Zatory są: 

 Powiększenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego; 

 Utworzenie otuliny dla rezerwatu Stawinoga. 

Objęcie ochroną prawną planowanych form ochrony wymaga przeprowadzenia procedury 

określonej przepisami odrębnymi. Uchwała Sejmiku Województwa lub zarządzenie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska o ustanowieniu danej formy ochrony przyrody określi ograniczenia, 

zakazy i nakazy dotyczące danego obiektu lub sposobu gospodarowania i użytkowania na danym 

obszarze.  

Zgodnie z przepisami odrębnymi Rada Gminy może ustanowić następujące formy ochrony 

przyrody: pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne oraz zespoły 

przyrodniczo – krajobrazowe. W tym celu zasadnym jest opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji 

przyrodniczej gminy wraz z wyłonieniem obszarów proponowanych do objęcia ochroną na mocy 

przepisów odrębnych. Objęcie ochroną prawną nowych obiektów (pomników przyrody, stanowisk 

dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo – krajobrazowych) wymaga 

przeprowadzenia procedury określonej przepisami odrębnymi. Uchwała rady gminy o ustanowieniu 

danej formy ochrony przyrody określi wówczas ograniczenia, zakazy i nakazy dotyczące danego 

obiektu lub sposobu gospodarowania i użytkowania na danym obszarze.  

Projekt studium respektuje również ustalenia dotyczące obszarów i obiektów objętych ochroną na 

mocy pozostałych przepisów, w tym w szczególności: 

 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – rozdział II.4; 

 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych – rozdział II.11 

 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – rozdział II.11 

 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne – rozdział II.12 

 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i górnicze – rozdział II.13 
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6.1.2.3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, w szczególności systemu 

przyrodniczego oraz ochrony jakości komponentów przyrody 

Rozwój gminy Zatory musi zachodzić na zasadach rozwoju zrównoważonego (rozwój społeczny, 

gospodarczy i przestrzenny z jednoczesną ochroną środowiska przyrodniczego i poszanowaniem jego 

elementów). Oznacza to konieczność określenia zasad zagospodarowania pozwalających na 

zachowanie zasobów środowiska przyrodniczego, w tym poprzez ochronę jego cennych zasobów, przy 

jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniu jego walorów. 

Główne kierunki ochrony środowiska i kształtowania funkcji przyrodniczych: 

 utrzymanie ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej obszarów o szczególnych wartościach 

przyrodniczych i krajobrazowych, które w strukturze gminy stanowią system przyrodniczy, 

obejmując także fragmenty ciągów przyrodniczych o randze regionalnej; 

 wyeksponowanie w strukturze gminy obszarów o dużych wartościach przyrodniczych i 

krajobrazowych; 

 ochrona istniejącej oraz wprowadzanie nowych terenów zieleni urządzonej; 

 poprawa jakości środowiska; 

 wzrost bezpieczeństwa ekologicznego. 

Wskazania projektu studium w sposób właściwy wymuszają ochronę systemu przyrodniczego, 

poprzez przestrzenne rozmieszczenie terenów przewidzianych do pełnienia funkcji ekologicznych 

(załącznik graficzny nr 2 – Kierunki i polityka przestrzenna) oraz dodatkowo zestaw zasad jego 

kształtowania i ochrony (rozdział 3). Zapisy te ograniczają do minimum ingerencję w cenne 

zbiorowiska terenów podmokłych, ciągi zadrzewień i zakrzewień. Zakazują wprowadzania inwestycji, 

powodujących naruszenie walorów krajobrazowych, wykonywania prac ziemnych trwale 

zniekształcających naturalne formy rzeźby terenu oraz dokonywania trwałych zmian stosunków 

wodnych. Przyczyni się to do zachowania równowagi przyrodniczej, w tym właściwego 

funkcjonowania korytarzy ekologicznych oraz ochrony elementów krajobrazu (ważnych nie tylko z 

przyczyn estetycznych ale przede wszystkim z racji pełnienia przez nie ważnych funkcji 

ekologicznych).  

Projekt studium zakazuje lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko (chyba, że przeprowadzona procedura wykazała brak negatywnego wpływu na 

środowisko), z wyłączeniem obiektów celu publicznego i innych służących obsłudze mieszkańców, w 

szczególności infrastruktury technicznej i dróg. Lokalizację ww. obiektów warunkuje się 

niezbędnością dla funkcji służących nadrzędnym celom publicznym. 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne stanowi instrument ochrony środowiska i jego 

zasobów. Z tego względu w rozdziałach 3.4 do 3.10 Kierunków i polityki przestrzennej zapisano 

szczegółowe zasady ochrony powierzchni ziemi, powietrza atmosferycznego, zasobów wodnych, 

ochrony przed hałasem, ochrony przed polami elektromagnetycznymi, ochrony kopalin, ochrony 

zwierząt i roślin. Zapisy te są bardzo konkretne i szczegółowe, a ich wartość merytoryczna pozwala 

twierdzić, że przyczynią się do zachowania walorów środowiska i ewentualnego przywrócenia jego 

jakości do wymaganego poziomu.  

6.1.2.4. Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej 

Jak określono w projekcie studium, celem generalnym polityki rozwoju transportu, opartej na 

zasadach zrównoważonego rozwoju, jest stworzenie warunków dla sprawnego, bezpiecznego 

i ekonomicznego przemieszczania się osób i towarów, przy ograniczaniu szkodliwego wpływu 

transportu na środowisko i warunki życia. 

Ze względu na strukturę przestrzenną gminy, intensywność i charakter zagospodarowania, za 

właściwe uznaje się umożliwienie pełnej swobody korzystania z samochodu osobowego, towarzyszyć 

temu powinno tworzenie warunków dla rozwoju komunikacji zbiorowej oraz ruchu rowerowego 

i pieszego. 

Przy określaniu kierunków rozwoju układu drogowego, wzięto pod uwagę w szczególności 

podstawowe zasady jego rozwoju ustalone w planach miejscowych, Studium uwarunkowań 
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory (2001 r.) , Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego. 

Układ drogowy gminy będzie tworzył zhierarchizowany system, składający się z: 

 układu podstawowego (drogi główne i zbiorcze), do którego wejdą droga wojewódzka 

i powiatowe, mające znaczenie ponadlokalne oraz lokalne o istotnym znaczeniu dla gminy, 

 układu obsługującego (drogi lokalne i dojazdowe), o znaczeniu lokalnym, tworzony przez 

pozostałe drogi powiatowe oraz gminne. 

Układ podstawowy będzie wypełniał nadrzędne funkcje, wynikające z kierunków rozwoju 

systemu transportowego województwa, służąc powiązaniom regionalnym, a także powiązaniom 

zewnętrznym i ważniejszym wewnętrznym. 

Zadaniem układu obsługującego będzie zapewnienie bezpośredniego dojazdu i obsługa 

zagospodarowania, wyprowadzenie ruchu na układ podstawowy oraz zapewnienie powiązań 

zewnętrznych i wewnętrznych, nie obsługiwanych przez układ podstawowy. 

Najważniejszymi elementami podstawowego układu drogowego będą: 

 droga wojewódzka nr 618 (Gołymin – Pułtusk – Wyszków), klasy drogi głównej (G),   

 drogi powiatowe będące obecnie klasy zbiorczej (Z), którymi są drogi nr nr: 

  3432W (Pułtusk – Grabówiec – Zatory – Zdziebórz), 

  3433W (Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne), 

 drogi obecnie klasy lokalnej, które z uwagi na funkcje i zakres powiązań, postuluje się do 

rozbudowy i przebudowy do dróg klasy zbiorczej (Z), są to drogi nr nr: 

 3421W (Sokołowo – Płusy – Lutobrok – Pniewo – Mystkówiec – Zatory), 

 3422W (Pniewo – Obryte).  

Dla ww. dróg wojewódzkiej i powiatowych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego należy zapewnić możliwości przestrzenne ich budowy, rozbudowy i przebudowy, 

zgodnie z wymaganiami, wynikającymi z ich klas, w szczególności szerokości jezdni i dostępności 

oraz z uwzględnieniem ograniczenia oddziaływania hałasu drogowego i zabezpieczeń akustycznych. 

Duże znaczenie w ograniczeniu negatywnego wpływu transportu na środowisko oraz warunki 

życia mieszkańców odgrywają również zaproponowane w projekcie zmiany studium kierunki rozwoju 

komunikacji zbiorowej oraz ruchu pieszego i rowerowego.  

Trasy autobusów i lokalizacje przystanków powinny zapewniać dojście piesze w granicach 500 - 

1000 m dla większości obszaru gminy. Układ linii autobusowych zależeć będzie od rozwoju układu 

drogowego i będzie ulegał zmianom w miarę jego rozbudowy. Dla potrzeb funkcjonowania 

komunikacji autobusowej, w planach miejscowych oraz projektach budowlanych należy przewidywać 

lokalizację przystanków z zatokami i wiatami oraz w miarę potrzeb i możliwości pętli końcowych. 

Należy uwzględniać potrzeby ruchu pieszego poprzez tworzenie dogodnych, krótkich 

i bezpiecznych powiązań pieszych. Celem rozwoju dróg rowerowych jest zapewnienie każdemu 

chętnemu możliwości korzystania z roweru, poruszania się bezpiecznie w dogodnych warunkach 

środowiskowych,  uczynienie z roweru atrakcyjnego środka lokomocji oraz poprawa walorów 

turystycznych gminy. Przyjęto że, ze względu na bezpieczeństwo rowerzystów, wyposażenia w drogi 

rowerowe (ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe)  wymagać będą drogi układu podstawowego, 

tj. droga wojewódzka i drogi powiatowe klasy zbiorczej (Z). 

Projekt zmiany studium wskazuje jednoznaczne wskaźniki programowania miejsc postojowych 

(rozdział II.5.2.5), co przyczyni się do eliminacji zagospodarowania działek bez prowadzenia 

odpowiedniego programu miejsc postojowych, a w konsekwencji postojów w pasach dróg 

publicznych, zwężeń, przestojów itp. 
 

W zakresie infrastruktury technicznej projekt studium skupia się na zapewnieniu wyprzedzającego 

rozwoju wszystkich jej elementów. 
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Na szczególne podkreślenie zasługują ustalenia dotyczące elementów zaopatrzenia w energię 

elektryczną, ciepło, wodę i odprowadzania ścieków, wskazujące prośrodowiskowe rozwiązania 

przestrzenne i techniczno – organizacyjne, np.: 

 ze względu na zwiększające się zużycie energii elektrycznej, przewiduje się modernizację i 

przebudowę (w tym racjonalną konfigurację) istniejących sieci i urządzeń na terenach 

zurbanizowanych i dostosowanie ich do potrzeb odbiorców w gminie; 

 w zakresie zaspokojenia potrzeb w energię terenów nowozainwestowanych wskazuje się na 

rozwój linii 15 kV oraz lokalizacje stacji transformatorowych 15/0,4 kV; 

 zakłada się, że w miarę możliwości finansowych gestora sieci wszystkie nowo budowane oraz 

przebudowywane linie energetyczne średniego i niskiego napięcia wykonywane będą jako 

linie kablowe podziemne. 

 proponuje się jako alternatywny dla istniejącej sieci elektroenergetycznej rozwój energetyki 

odnawialnej, zwłaszcza energii słońca, bioenergii (biomasa) oraz energii z odpadów 

komunalnych; 

 uciepłowienie obszaru w oparciu o indywidualne systemy ogrzewania gazowego oraz systemy  

wykorzystujące: energię elektryczną, olej niskosiarkowy lub odnawialne źródła energii w tym 

kolektory słoneczne; 

 sukcesywne zastępowanie paliw stałych w kotłowniach i paleniskach indywidualnych 

proekologicznymi systemami ogrzewania, w tym niekonwencjonalnymi i opartymi na 

odnawialnych surowcach energetycznych; zaleca się wykorzystanie do celów grzewczych: 

gazu ziemnego, oleju opałowego oraz ogrzewania elektrycznego; 

 utrzymanie i w miarę potrzeby rozbudowa i przebudowa istniejących ujęć wód podziemnych, 

służących do zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę pitną oraz stacji uzdatniania wody 

zlokalizowanych na obszarze gminy Zatory; 

 utrzymanie i rozbudowa oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej; 

 sukcesywna rozbudowa istniejącego systemu wodociągowego w układzie pierścieniowym - 

planowana rozbudowa na tereny nowoprzeznaczane pod zabudowę przy uwzględnieniu 

potrzeb wyznaczonych przez chłonność inwestycyjną terenów; 

 zapewnienie alternatywnego systemu zaopatrzenia w wodę w sytuacjach kryzysowych 

poprzez lokalizację studni awaryjnych lokalizowanych wyłącznie na terenach 

umożliwiających w razie potrzeby dostęp ogólny; 

 utrzymanie i w miarę potrzeb rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zatorach 

i Gładczynie; 

 utrzymanie i w miarę potrzeb rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej; 

 rozbudowa sieci kanalizacyjnej (zwłaszcza kanalizacji sanitarnej) na terenach inwestycyjnych 

z wysokim poziomem wód gruntowych, ze względu na konieczność ochrony wód 

powierzchniowych i podziemnych; 

 sukcesywna rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-

pompowym (tłocznym) z zastosowaniem sieciowych przepompowni ścieków - zaleca się 

sukcesywną rozbudowę sieci na terenach nowoprzeznaczonych pod zabudowę uwzględniając 

przy tym potrzeby wyznaczone przez chłonność terenów; 

 dla nowych terenów inwestycyjnych (nieskanalizowanych) oraz dla zabudowy rozproszonej, 

gdzie ze względów ekonomicznych budowa kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa, dopuszcza 

się oczyszczalnie przydomowe oraz zbiorniki bezodpływowe, z zastrzeżeniem, że po realizacji 

sieci kanalizacyjnej zbiorniki bezodpływowe będą likwidowane; w strefie z wysokim 

poziomem wód gruntowych powyższe odstępstwo należy ograniczyć do niezbędnego 

minimum;  

 ścieki odzwierzęce powinny być gromadzone w szczelnych, zamkniętych zbiornikach i na 

płytach gnojowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

 odprowadzanie wód opadowych z terenów utwardzonych dróg publicznych, placów, 

parkingów wielostanowiskowych i terenów aktywności gospodarczej - systemem kanalizacji 

deszczowej do odbiorników naturalnych; wody opadowe z pozostałych terenów, mogą być 

odprowadzane do gruntu w granicach działki budowlanej na której są lokalizowane pod 

warunkiem, że ilość wód deszczowych nie przekroczy chłonności gruntu; nadmiar wód 

deszczowych musi być odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej; 
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 zrzuty wód opadowych muszą być podczyszczone do parametrów określonych w przepisach 

odrębnych; 

 obowiązuje składowanie, zagospodarowanie lub utylizacja odpadów, adekwatnie do ich 

charakteru, na właściwym składowisku odpadów przy spełnieniu warunków określonych 

przez gminę i w przepisach odrębnych; 

 zabezpieczenie miejsc lokalizacji pojemników do czasowego gromadzenia odpadów stałych, 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 nie wskazuje się terenów pod lokalizację składowiska odpadów. 

i inne nie wymienione powyżej. 

Powyżej cytowane zapisy, przełożone na plany miejscowe i dalej warunki realizacji 

przedsięwzięć, są zabezpieczeniem przed ewentualnym zagrożeniem pogorszenia jakości 

komponentów środowiska, a w wielu przypadkach spowodują poprawę wielu z nich np. jakości wód, 

jakości powietrza itd. (przy jednoczesnej realizacji pozostałych kierunków rozwoju zawartych w 

niniejszym projekcie). 

 

W celu ochrony zdrowia ludzi projekt studium dodatkowo wprowadza pasy techniczne od 

napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia (0,4 k, 15kV) w odległości: 

 6 m (po 3 m w obie strony od osi linii) dla istniejących i projektowanych linii 0,4 kV, 

 15 m (po 7,5 m w obie strony od osi linii) dla istniejących i projektowanych linii 15 kV; 

W obszarze pasów technicznych: nie należy lokalizować budynków mieszkalnych lub innych 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi (w indywidualnych przypadkach odstępstwa od tej zasady może 

udzielić właściciel linii na określonych przez siebie warunkach), nie należy sadzić roślinności 

wysokiej (zalesienia terenów rolnych w pasie technicznym linii mogą być przeprowadzane w 

uzgodnieniu z właścicielem linii, który określi maksymalną wysokość sadzonych drzew i krzewów); 

lokalizacja obiektów budowlanych lub zmiana zagospodarowania terenu w pasie technicznym 

napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV może nastąpić w uzgodnieniu i na warunkach 

gestora sieci. 
 

W zakresie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i regulacji stosunków wodnych 

wyrazem polityki przestrzennej określonej w projekcie studium jest: 

 utrzymanie i konserwacja wałów przeciwpowodziowych; 

 utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej tj. sieci drenarskiej oraz rowów, z 

obowiązkiem ich przebudowy – w razie wystąpienia kolizji z planowanym 

zagospodarowaniem – w sposób umożliwiający prawidłowe działanie systemu na terenach 

sąsiednich; 

 realizację rozbudowy obiektów małej retencji. 

 

6.2. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE STUDIUM I ICH PRZEWIDYWANY WPŁYW NA 

ŚRODOWISKO; ODDZIAŁYWANIE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII 

TERENÓW, W TYM ODDZIAŁYWANIE ZNACZĄCE (JEŻELI TAKIE BĘDZIE 

PRAWDOPODOBNE) 

 

Określone w ustaleniach szczegółowych kierunki i standardy zagospodarowywania terenu i 

zabudowy mają bardzo istotne znaczenie dla funkcjonowania przyrodniczego (ochrona środowiska) 

oraz wyglądu estetycznego (ochrona krajobrazowa) terenu opracowania. Najistotniejszy wpływ będą 

wywierać następujące ustalenia: 

 powierzchnia działki oraz powierzchnia biologicznie czynna - istotny wpływ na 

funkcjonowanie klimatyczne, hydrologiczne oraz biologiczne, 

 wysokość budynków – istotny wpływ na funkcjonowanie klimatyczne. 

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego określa minimalną powierzchnię pokrytą roślinnością 

bądź wodą powierzchniową na terenie działki oraz dodatkowo 50% sumy nawierzchni tarasów i 

stropodachów urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki, zapewniające swobodną wegetację 
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roślin. Przeprowadzona analiza tego wskaźnika w powiązaniu ze wskazaną w projekcie studium 

powierzchnią działki pozwala ocenić stopień zagrożenia utraty walorów środowiska przyrodniczego. 

Dotyczy to przede wszystkim wartości wizualnych krajobrazu, ale w dużym stopniu określa warunki 

funkcjonowania środowiska (sposób obiegu wody, bilans wodny, mikroklimat) oraz warunki życia 

mieszkańców. 

Zaproponowany wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na powierzchniach 

działek waha się od 30 do 100%. Wskaźnik stuprocentowy oznacza brak jakiejkolwiek zabudowy, 

całkowite pokrycie obszaru roślinnością z jednoczesną nieograniczoną realizacją procesów 

naturalnych. Wskaźnik 30% oznacza, że 90% obszaru działki może być pozbawione pokrywy 

roślinnej. Takie niskie wskaźniki utrudniają funkcjonowanie roślinności i znacznie ograniczają 

przebieg procesów przyrodniczych. Mieszkańcy takiego obszaru również odczuwają pewien 

dyskomfort związany z występowaniem ubogiej roślinności lub jej brakiem. Niska wartość tego 

wskaźnika może być w pewien sposób niwelowana innym standardem określonym w studium i dalej 

planie tj. minimalną powierzchnią działki budowlanej. Obszar podzielony na kilka dużych działek 

budowlanych (2000-3000 m2) w porównaniu z obszarem z działkami małymi (400-600 m2) o tym 

samym wskaźniku minimalnej powierzchni biologicznie czynnej pomimo teoretycznie takiej samej 

powierzchni zieleni odznacza się jej lepszą strukturą przestrzenną. Na takim obszarze występują 

znacznie częściej duże zwarte płaty roślinności. Zapewnia to lepsze warunki funkcjonowania 

środowiska przyrodniczego i mam duży wpływ na wzrost różnorodności biologicznej.  

Stwierdza się, że istniejący stan środowiska i jego naturalne cechy odpornościowe przyjmą nową 

zabudowę (chodzi o zabudowę inną niż wynika to z aktualnego studium, obowiązujących mpzp oraz 

decyzji administracyjnych, której ocena jest mocno ograniczona ze względu na brak celowości takich 

analiz), nie powodując przy tym degradacji istniejącego środowiska, w tym pogorszenia warunków 

życia mieszkańców. Należy przy tym zauważyć, że, przy obecnej sytuacji ekonomiczno – 

gospodarczej, prognozowanym spadku ludności na terenie gminy oraz ilości niezagospodarowanych 

jeszcze terenów inwestycyjnych prognozowany wzrost intensywności zagospodarowania będzie w 

rzeczywistości znacznie mniejszy i rozłożony na dziesiątki lat. 

Pod względem wysokości budynków na przeważającej części terenów proponuje się nawiązanie w 

tym zakresie do obiektów już istniejących na danym terenie funkcjonalnym lub na terenie 

funkcjonalnym sąsiadującym, co zapewnia utrzymanie funkcjonowania klimatycznego tych terenów 

na obecnym poziomie lub w najgorszym przypadku ich pogorszenie w stopniu nieznacznym. Miejsca 

lokalizacji dominant wysokościowych należy rozpatrywać w ramach prac przedplanistycznych, które 

pozwolą na analizę wpływu zabudowy wysokościowej na kompozycję przestrzenną panoramy gminy, 

oraz wpływ takiej zabudowy na najbliższe otoczenie. 

Nasilenie i rodzaj oddziaływań na poszczególne komponenty zależy od rodzaju i intensywności 

zagospodarowania terenu w poszczególnych obszarach funkcjonalnych określonych w projekcie 

studium. Skutki środowiskowe takiej działalności zależą też od rodzaju występujących komponentów 

ich wrażliwości i odporności na zakłócenia. W tym celu przeanalizowano cechy poszczególnych 

komponentów środowiska i nałożono na nie informacje na temat intensywności i rodzaju 

zagospodarowania, wyrażonego we współczynnikach: minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, 

minimalnej powierzchni działki oraz wysokości zabudowy. Przeanalizowano także obecne 

występowanie zabudowy i stopień zainwestowania, odległość budynków od dróg i kolei, 

uwarunkowania gruntowo-wodne. W prognozie wzięto także pod uwagę odległość poszczególnych 

form zagospodarowania od zlokalizowanych stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz 

od form ochrony przyrody.  
 

Art. 51 ust.1 pkt 2 lit. e Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) wśród ocen i analiz nakazuje 

określenie przewidywanego znaczącego oddziaływania na środowisko ustaleń analizowanego 

dokumentu (w tym przypadku studium), w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, 

zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, 

dobra materialne oraz zależności między wymienionymi elementami środowiska i między 
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oddziaływaniami na te elementy. Wpływ na wymienione komponenty środowiska ma różnego rodzaju 

oddziaływanie, związane głównie z formą zagospodarowania terenu. 

Ocena wpływu na środowisko oparta jest na metodzie listy sprawdzającej, polegającej na 

zestawieniu możliwych oddziaływań z elementami środowiska przyrodniczego podlegającymi 

oddziaływaniom (patrz: schemat poniżej). 

Tabela 4: Matryca oddziaływań 

elementy podlegające 

 oddziaływaniu 
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Wprowadzenie gazów i pyłów do 
powietrza 

 X X X X X  X   X  X X 

Wytwarzanie odpadów X    X X X  X      

Wprowadzenie ścieków do wody i do 
ziemi 

X  X X X X X        

Wykorzystanie zasobów środowiska X  X X   X   X  X   

Zanieczyszczenie gleby i ziemi    X X X X  X      

Zmiany rzeźby     X X   X X  X   

Emitowanie hałasu X X X X           

Emitowanie pól elektromagnetycznych X X X X           

Ryzyko wystąpienia awarii X X X X X X X X X X    X 

Źródło: Opracowanie własne 

Wpływ jaki wywiera rodzaj i charakter wprowadzanej zabudowy na komponenty środowiska 

wymienione w ustawie oraz uwarunkowania wynikające z przeprowadzonej analizy, określono dla 

poszczególnych grup obszarów o jednakowej kategorii przeznaczenia terenu. 

Poniżej zamieszczono tabelę, w której na podstawie przeprowadzonych analiz szczegółowych 

ustaleń tekstu projektu studium, wyłoniono kilkanaście głównych typów projektowanych terenów. 

Następnie waloryzowano ich oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska 

przyrodniczego. 
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Tabela 5: Syntetyczna charakterystyka ustaleń studium mających największy wpływ na oddziaływanie projektu studium na środowisko oraz cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru (część I) oraz waloryzacja oddziaływania na środowisko przyrodnicze terenów o różnym 

przeznaczeniu (część II) 

CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM ODDZIAŁYWANIE TERENÓW 
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funkcja terenu 
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wskaźnik 
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funkcja podstawowa funkcja uzupełniająca 

M 
zabudowa zagrodowa, 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

usługi zapewniające obsługę 
mieszkańców oraz inne usługi 
nieuciążliwe, w tym usługi 
publiczne, zabudowa rekreacji 
indywidualnej, zieleń urządzona, 
tereny sportu i rekreacji oraz 
niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania tych terenów 
urządzenia infrastruktury 
technicznej i komunikacja 

dla zabudowy 
zagrodowej: 
30%, dla 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
jak dla MN 

dla zabudowy 
zagrodowej: 
1000 m², przy 
czym zalecana 
powierzchnia 
działki wynosi 
3000 m, dla 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej: 
jak dla MN 

do 12 m (zaleca się 
aby ostatnią 
kondygnację 
realizować jako 
poddaszową  

2 2 0 2 2 2 1 1 1 

Mz 

zabudowa zagrodowa 
położona na obszarach 
narażonych na 
niebezpieczeństwo 
powodzi 

zieleń urządzona oraz 
niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania tych terenów 
urządzenia infrastruktury 
technicznej i komunikacja 

30% 

1500 m², przy 
czym zalecana 
powierzchnia 
działki wynosi 
3000 m² 

do 12 m (zaleca się 
aby ostatnią 
kondygnację 
realizować jako 
poddaszową) 

1 2 0 2 2 2 2 0 0 

MN 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

usługi zapewniające obsługę 
mieszkańców oraz inne usługi 
nieuciążliwe w tym usługi 
publiczne, zieleń urządzona, 
tereny sportu i rekreacji oraz 
niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania tych terenów 
urządzenia infrastruktury 
technicznej i komunikacja 

50% 

dla zabudowy: 
bliźniaczej – 500 
m², dla 
wolnostojącej 
1000 m²; przy 
czym zalecana 
powierzchnia 
działki wynosi 
2000 m² 

do 12 m (zaleca się 
aby ostatnią 
kondygnację 
realizować jako 
poddaszową) 

2 2 0 2 2 2 1 1 1 

MW 

zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, w tym małe 
domy mieszkalne 
zawierające 4 - 8 lokali 

usługi komercyjne, w 
szczególności usługi handlu i 
gastronomii, usługi publiczne, 
zieleń publiczna, tereny sportu i 
rekreacji oraz niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania 
tych terenów urządzenia 
infrastruktury technicznej i 
komunikacja 

30% nie określa się 
o 15 m (4 
kondygnacje) 

3 3 0 2 2 3 2 1 1 
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CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM ODDZIAŁYWANIE TERENÓW 
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funkcja terenu 

minimalny 
wskaźnik 

powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

minimalna 
powierzchnia 
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dopuszczona 

wysokość 
zabudowy 
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funkcja podstawowa funkcja uzupełniająca 

MU 

zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i/lub 
zagrodowa oraz usługi 
nieuciążliwe komercyjne, 
w szczególności usługi 
handlu i gastronomii 

usługi inne niż funkcji 
podstawowej, w tym usługi 
publiczne, zieleń urządzona (w 
tym publiczna), tereny sportu i 
rekreacji oraz niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania 
tych terenów urządzenia 
infrastruktury technicznej i 
komunikacja oraz inne funkcje 
uzupełniające bez których nie 
jest możliwe właściwe 
zagospodarowanie i 
użytkowanie tych terenów 

40% 

dla zabudowy 
mieszkaniowej i 
mieszkaniowo-
usługowej 800 
m², dla zabudowy 
usługowej 600 m² 

do 12 m (3 
kondygnacje 
naziemne, w tym 
ostatnia zalecana 
jako poddaszowa) 

2 2 0 2 2 2 1 2 1 

ML 
zabudowa rekreacji 
indywidualnej 

zieleń urządzona, tereny sportu i 
rekreacji oraz niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania 
tych terenów urządzenia 
infrastruktury technicznej i 
komunikacja 

60% 

1000 m², przy 
czym zalecana 
powierzchnia 
działki wynosi 
1500 m² 

do 9 m (2 
kondygnacje 
naziemne, w tym 
ostatnia jako 
poddaszowa) 

1 1 0 2 2 2 1 1 1 

MLz 

zabudowa rekreacji 
indywidualnej położona na 
obszarach narażonych 
na niebezpieczeństwo 
powodzi 

zieleń urządzona, tereny sportu i 
rekreacji oraz niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania 
tych terenów urządzenia 
infrastruktury technicznej i 
komunikacja 

70% 

1000 m²; przy 
czym zalecana 
powierzchnia 
działki wynosi 
1500 m² 

do 9 m (2 
kondygnacje 
naziemne, w tym 
ostatnia jako 
poddaszowa) 

1 1 0 2 2 2 2 1 1 

UP usługi publiczne 

usługi nieuciążliwe, w tym 
kultury fizycznej, zieleń 
urządzona oraz niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania 
tych terenów urządzenia 
infrastruktury technicznej i 

komunikacja 

30% 600 m² 

12 m (3 
kondygnacje w tym 
ostatnia jako 
poddaszowa) 

2 2 0 2 2 2 2 1 1 

AG 

działalność produkcyjna, 
usługowa, rzemieślnicza, 
wytwórcza oraz składy, 
magazyny, hurtownie 

zieleń izolacyjna, zabudowa 
administracyjna, usługowa, 
socjalna i biurowa służąca 
obsłudze funkcji podstawowej 
oraz niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania tych terenów 
urządzenia infrastruktury 
technicznej i komunikacja 

35% (dla części z 
dopuszczoną 
zabudową 
mieszkaniową 
służbową) i/lub 
20% (dla 
zabudowy 
pozostałych 

nie określa się 

do 12 m, za 
wyjątkiem części 
obiektów 
wymagających 
zwiększenia 
wysokości ze 
względów 
technologicznych, 

3 3 0 3 3 3 3 2 1 



PROGNOZA ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

dotycząca projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory 

 - 43 - 

CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM ODDZIAŁYWANIE TERENÓW 
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funkcja podstawowa funkcja uzupełniająca 

funkcji) dla zabudowy 
administracyjnej, 
biurowej i innej 
funkcji 
uzupełniającej do 
10 m 

PE 
powierzchniowa 
eksploatacja kopalin 

w miarę potrzeb zabudowa 
służąca obsłudze funkcji 
podstawowej oraz obiekty i 
urządzenia niezbędne do 
prowadzenia działalności 
eksploatacyjnej i 
unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych 

nie określa się nie określa się do 7 m 2 3 3 3 3 3 2 1 1 

IT 

tereny infrastruktury 
technicznej – obiekty 
obsługi mieszkańców 
gminy i rejonu w zakresie 
zaopatrzenia w wodę, 
energię elektryczną, gaz, 
oczyszczania ścieków itp. 

niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania tych terenów 
urządzenia infrastruktury 
technicznej i komunikacja 

nie określa się nie określa się 
zgodnie z 
wymogami 
technicznymi 

3 3 0 3 3 3 2 0 2 

ZC 
cmentarz (zieleń 
cmentarna) 

urządzenia infrastruktury 
technicznej niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania 
tych terenów oraz obszaru 
gminy i komunikacja 

nie określa się nie określa się nie określa się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZP 

zieleń urządzona, w tym o 
funkcji reprezentacyjnej i 
służącej rekreacji i 
wypoczynkowi 

zabudowa usług nieuciążliwych 
z preferencją usług z zakresu 
hotelarstwa i gastronomii, 
mieszkalnictwo jednorodzinne 
rezydencjonalne, urządzenia 
infrastruktury technicznej 
niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania tych terenów 
oraz obszaru gminy i 
komunikacja 

80% nie określa się do 15 m 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
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CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM ODDZIAŁYWANIE TERENÓW 

te
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n
 

funkcja terenu 

minimalny 
wskaźnik 

powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

minimalna 
powierzchnia 
nowowydzielo

nej działki 

maksymalna 
dopuszczona 

wysokość 
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funkcja podstawowa funkcja uzupełniająca 

ZN 
zieleń nieurządzona, w 
tym o funkcji izolacyjnej 

urządzenia infrastruktury 
technicznej niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania 
obszaru gminy i komunikacja 

80% nie określa się nie określa się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

komuni
kacja 

transport drogowy, drogi 
publiczne; ciągi piesze i 
lub pieszo – jezdne 

obiekty i urządzenia pomocnicze 
dla funkcji podstawowej, w 
szczególności wyposażenia 
technicznego dróg oraz 
infrastruktura techniczna nie 
związana z drogą 

nie określa się nie określa się nie określa się 3 3 0 2 3 1 2 1 2 

ZL las, dolesienia 

urządzenia i obiekty służące 
funkcji podstawowej; urządzenia 
infrastruktury technicznej 
niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania obszaru gminy, 
drogi 

65% nie określa się 

do 10,0 m (2 
kondygnacje 
nadziemne; zaleca 
się aby ostatnią 
kondygnację 
realizować jako 
poddaszową) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R rolnictwo 

zabudowa zagrodowa 
dopuszczona na podstawie 
przepisów odrębnych, 
urządzenia i obiekty służące 
funkcji podstawowej; drogi i 
urządzenia infrastruktury 
technicznej niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania 
obszaru gminy, w tym obszarów 
i terenów funkcjonalnych 
wskazanych w studium, a także 
urządzenia i obiekty służące 
funkcji rekreacyjno-sportowej i 
wypoczynkowej 

35% nie określa się 

do 10 m (zaleca się 
aby ostatnią 
kondygnację 
realizować jako 
poddaszową) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rf 

rolnictwo intensywne (z 
dopuszczeniem lokalizacji 
urządzeń elektrowni 
fotowoltaicznych) 

urządzenia i obiekty służące 
funkcji podstawowej; drogi i 
urządzenia infrastruktury 
technicznej niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania 
obszaru gminy, w tym obszarów 
i terenów funkcjonalnych 
wskazanych w studium, a także 
urządzenia i obiekty służące 
funkcji rekreacyjno-sportowej i 

nie określa się nie określa się nie określa się 2 3 0 1 3 3 2 0 1 
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CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM ODDZIAŁYWANIE TERENÓW 

te
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n
 

funkcja terenu 

minimalny 
wskaźnik 

powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

minimalna 
powierzchnia 
nowowydzielo

nej działki 

maksymalna 
dopuszczona 

wysokość 
zabudowy 
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funkcja podstawowa funkcja uzupełniająca 

wypoczynkowej 

Re rolnictwo ekstensywne 

urządzenia i obiekty służące 
funkcji podstawowej; drogi i 
urządzenia infrastruktury 
technicznej niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania 
obszaru gminy, w tym obszarów 
i terenów funkcjonalnych 
wskazanych w studium, a także 
urządzenia i obiekty służące 
funkcji rekreacyjno-sportowej i 

wypoczynkowej 

nie określa się nie określa się nie określa się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

W wody powierzchniowe nie określa się nie dotyczy nie dotyczy  nie dotyczy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Legenda: 

Oddziaływanie terenów na komponenty wymienione w przepisach prawnych: nasilenie presji na środowisko: 0 – brak oddziaływania/śladowe, 1 – słabe, 2 – średnie, 3 – silne/nadmierne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analiz projekt studium
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Tabela 6: Waloryzacja oddziaływania na środowisko przyrodnicze terenów o różnym przeznaczeniu 
 

TEREN 
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M 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1,6 1/2 

Mz 1 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1,4 1/2 

MN 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1,6 1/2 

MW 3 3 3 3 0 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2,1 2 

MU 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1,7 2 

ML 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1,4 1/2 

MLz 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1,4 1/2 

UP 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1,7 2 

AG 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2,6 2/3 

PE 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2,5 2/3 

IT 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 2 0 2 2,4 2/3 

ZC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZP 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0,4 0/1 

ZN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
komunik

acja 
3 3 3 3 0 2 2 3 3 3 1 2 1 2 2,2 2 

ZL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rf 2 2 3 3 0 1 1 3 3 3 3 2 0 1 1,9 2 

Re 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Legenda:  

Oddziaływanie terenów na komponenty wymienione w przepisach prawnych: nasilenie presji na środowisko: 0 – brak 

oddziaływania/śladowe, 1 – słabe, 2 – średnie, 3 – silne/nadmierne 
Uśrednione oddziaływanie poszczególnych terenów na środowisko przyrodnicze: nasilenie presji na środowisko:  

0 – brak oddziaływania/śladowe, 0/1 – śladowe do słabego, 1 – słabe, 1/2 – słabe do średniego, 2 – średnie,  

2/3 – średnie do silnego,  3 – silne/nadmierne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analiz projektu zmiany studium 
 

 

6.3. WPŁYW USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM NA USTAWOWE FORMY 

OCHRONY PRZYRODY 

6.3.1. Istniejące 

 rezerwaty przyrody (2), 

 obszar Natura 2000 (1), 

 pomniki przyrody (17). 
 

6.3.1.1. Rezerwaty przyrody 

Rezerwaty ustanowione zostały Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 

grudnia 1981 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Obowiązującym aktem prawnym jest 

Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia 

wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i 

utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. 
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Celem ochronny rezerwatu Stawinoga jest zachowanie miejsc lęgowych licznych gatunków ptaków 

związanych ze środowiskiem wodno-błotnym i leśnym oraz miejsc odpoczynku i żerowisk ptaków 

przelotnych. Rezerwat jest ostoją dla wielu cennych gatunków ptaków, w tym wielu gatunków 

chronionych. 

Celem ochrony rezerwatu Wielgolas jest zachowanie fragmentu starodrzewu o cechach zespołu 

naturalnego. Przedmiotem ochrony jest ponad 120-letni drzewostan sosnowy, z dużym udziałem 

gatunków liściastych, głównie lipy i grabu. 

Dla rezerwatów nie zostały ustanowione plany ochrony. Analiza projektu studium pozwala 

stwierdzić, że projekt przyczyni się do zachowania celów ochrony rezerwatów: Stawinoga oraz 

Wielgolas. 

6.3.1.2. Obszar Natura 2000 

Wymieniony powyżej obszar Natura 2000 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. z 2011, Nr 25, poz. 

133) OSO „Puszcza Biała” został powołany w celu ochrony populacji dziko występujących gatunków 

ptaków, utrzymania i zagospodarowania ich naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi, 

przywracanie zniszczonych biotopów oraz tworzenie biotopów (§4. ww. rozporządzenia), zaś 

przedmiotem ochrony są gatunki ptaków wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia (§5. ww. 

rozporządzenia). Obszar ten zajmuje powierzchnię 83779,7 ha, z czego na terenie gminy Zatory 

znajduje się 8,75 tego obszaru, tj. 7328,9 ha, co stanowi ok. 61% obszaru gminy. Na podstawie 

przeprowadzonych analiz środowiska, jego jakości oraz analiz istniejących dokumentów 

planistycznych, stwierdza się, że projekt studium nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na ww. 

obszary (brak oddziaływania lub oddziaływanie śladowe) .  

Planowane na obszarze Natura 2000 funkcje kierunkowe były w większości wprowadzone w 

aktualnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który obejmował 

obszar całej gminy, dlatego nie należy rozpatrywać ich jako nowe propozycje. 

Analiza zapisów projektu studium nie wskazuje na możliwe znaczące negatywne oddziaływanie 

tych zapisów na przedstawione powyżej cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru. Niemniej jednak należy pamiętać, że projekt studium jest sporządzany na 

podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktu wykonawczego 

określającego m.in. zakres studium. Status tego dokumentu (wyraża politykę przestrzenną gminy, nie 

stanowiąc prawa) oraz związana z tym jego szczegółowość sprawiają, że nie ma możliwości 

określenia w nim wielu cennych informacji mających znaczenie przy określaniu wpływu na 

środowisko i obszary cenne przyrodniczo (są to informacje najbardziej całościowe, uwzględniające 

wszystkie elementy na całym obszarze gminy włącznie z powiązaniami zewnętrznymi, ale przez to też 

uogólnione). System ocen oddziaływania na środowisko jest złożony i w dalszej kolejności (w miarę 

uszczegóławiania poszczególnych inwestycji), będzie obejmował zmianę planu miejscowego, a potem 

przedsięwzięcia. Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy plan lub przedsięwzięcie (czyli późniejsze 

dokumenty pozwalające na proces inwestycyjny), które mogą w istotny sposób oddziaływać na obiekt 

wchodzący w skład sieci, muszą podlegać ocenie oddziaływania jego skutków na ochronę obszaru 

(art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody), a zgoda na działania 

szkodzące obiektowi może być wyrażona wyłącznie w określonych przypadkach i pod warunkiem 

zrekompensowania szkód. 

Projekt studium nie przytacza literalnego brzmienia przepisów, co jest korzystne nie tylko w 

świetle ciągłego dostosowywania przepisów krajowych do wymagań UE, ale także właściwe w 

świetle obowiązującego orzecznictwa (NSA II S.A./Wr 1179/98 orzeczenie - OSS 2000/1/17), 

stanowiącego, że uchwała rady gminy nie może powtarzać jeszcze raz tego co jest zawarte w 

obowiązującym prawie.  

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sosna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lipa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grab
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6.3.1.3. Pomniki przyrody 

Ze względu na określoną w obowiązującym prawie rolę i cel studium oraz zasady formowania 

zapisów studium, rola zapisów studium jest ograniczona
5
 w stosunku do zapewnienia ochrony 

indywidualnym obiektom. Ochrona ta jest zapewniona jedynie poprzez informację o istnieniu takich 

obiektów oraz obowiązku stosowania przepisów odrębnych przy późniejszych pracach 

„uszczegóławiających” studium tj. późniejszych pracach projektowych i inwestycyjnych.  
 

6.3.2. Planowane 

 powiększenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego; 

 utworzenie otuliny dla rezerwatu Stawinoga. 
 

Na terenie gminy Zatory, zgodnie z Planem Ochrony Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego 

planowane jest jego powiększenie. Należy jednak zaznaczyć, ze Plan Ochrony NPK – Operat 

Generalny (2005) przedstawia jedynie założenia oraz proponowane warianty powiększenia Parku. W 

rozdziale 12.3 „Korekta granic NPK i proponowane powiększenie obszaru NPK” II etap (I wariant) 

rozważa się możliwość włączenia w granice NPK Doliny Dolnej Narwi i Puszczy Białej w granicach 

Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Biała (PLB140007). Za przyjęciem tego wariantu 

przemawia m.in. argument, iż Puszcza Biała stanowi naturalny korytarz ekologiczny między główną 

częścią NPK i enklawą narwiańską. 

Operat Generalny rozważa również w przypadku niezrealizowania koncepcji powiększenia NPK 

utworzenie odrębnego parku krajobrazowego w granicach enklawy narwiańskiej, przy uwzględnieniu:  

 funkcjonowanie w obecnych granicach NPK dwóch odrębnych układów przyrodniczych, 

 odrębne uwarunkowania społeczno-gospodarcze i problemy ochrony enklawy nadbużańskiej i 

nadnarwiańskiej Parku, 

 potrzebę większej identyfikacji mieszkańców i władz z problemami ochrony enklawy 

nadnarwiańskiej 

Ponadto zgodnie z Protokołem z posiedzenia Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Pułtusk z 

dnia 20 września 2011 r., części B – Założenia do planu urządzenia lasu obecnie trwają prace mające 

na celu utworzenie otuliny dla rezerwatu Stawinoga. Nie została jednak określona granica planowanej 

otuliny rezerwatu. 

Objęcie ochroną prawną planowanych form ochrony wymaga przeprowadzenia procedury 

określonej przepisami odrębnymi. Uchwała Sejmiku Województwa lub zarządzenie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska o ustanowieniu danej formy ochrony przyrody określi ograniczenia, 

zakazy i nakazy dotyczące danego obiektu lub sposobu gospodarowania i użytkowania na danym 

obszarze.  

 Ze względu na fakt, że powiększenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego zostało wskazane 

w Planie Ochrony Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, a utworzenie otuliny dla rezerwatu 

Stawinoga w Protokole z posiedzenia Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Pułtusk w niniejszym 

projekcie studium sygnalizuje się wspomniane plany powiększenia/utworzenia i zwraca uwagę na 

ewentualny obowiązek uwzględniania faktu powiększenia/utworzenia w sporządzanych planach 

miejscowych. 
 
 

                                                 
5
 Jak stanowi Art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, „studium określa 

politykę przestrzenna gminy” i dalej „studium nie jest aktem prawa miejscowego”. Zgodnie z § 6. pkt 3 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy „ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 
kulturowego i uzdrowisk powinny zawierać w szczególności wytyczne ich określania w planach miejscowych, wynikające z 
potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 
62, poz. 627, z późn. zm,), obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów 
przyrody i parków krajobrazowych oraz innych form ochrony przyrody występujących na terenach objętych projektem studium, a 
także uzdrowisk, o których mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 
23, poz. 150, z późn. zm.)”. 
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6.4. KOMPLEKSOWA OCENA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY 

STUDIUM (…) W UJĘCIU SCENARIUSZOWYM 

 

Według stanu na dzień 31.12.2010 r. roku liczba ludności gminy wynosi 4 718 osób6 

mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich 10 lat odnotowano spadek liczby mieszkańców gminy (-3,1%). 

Według prognozy ludności7 na lata 2011-2030 liczba ludności gminy Zatory, będzie utrzymywać się 

na względnie stałym poziomie i w roku 2030 może wynosić około 4800 mieszkańców.  

W scenariuszu stagnacyjnym można uznać, że liczba mieszkańców zmniejszy się nieznacznie, co 

spowoduje spadek lub utrzymanie produkcji odpadów i bezpośredniej presji na środowisko na 

poziomie zbliżonym do dotychczasowego. Cześć terenów rolnych oraz ugorowanych ulegnie 

samozalesieniu. Różnorodność biologiczna będzie wzrastać. Ciągi ekologiczne pozostaną aktywne, a 

bariery ekologiczne będą oddziaływać w dotychczasowym nasileniu. Jakość życia mieszkańców może 

się pogorszyć z powodów niezależnych od ustaleń studium. 

Scenariusz prorozwojowy, zakłada, że zmiany sposobu użytkowania wynikające z ocenianego 

projektu spowodują rozwój zabudowy oraz zainwestowanie terenów produkcyjnych. Nastąpi 

nieznaczny wzrost liczby mieszkańców. Spowoduje to zwiększenie wytwarzania zanieczyszczeń 

gazowych i pyłowych (ogrzewanie i zanieczyszczenia komunikacyjne) oraz odpadów stałych i 

płynnych z koniecznością ich utylizacji i potencjalnym zagrożeniem zanieczyszczenia środowiska 

(gleba, wody powierzchniowe i podziemne). Zwiększy się pobór wód gruntowych. 

Analiza projektu studium pozwala stwierdzić, że dalszy rozwój zagospodarowania 

przestrzennego poszczególnych terenów będzie wykazywał tendencje do uzupełniania i zagęszczania 

istniejącej zabudowy oraz zainwestowania obszarów podporządkowanych istniejącemu już i 

projektowanemu układowi drogowemu oraz sieci infrastruktury technicznej.  

Przyjęty kierunek rozwoju jest korzystnym, ponieważ z jednej strony przyczyni się do 

maksymalnego wykorzystania terenów już zainwestowanych, stworzy nowe obszary potencjalne do 

zagospodarowania, a tym samym ograniczy zagospodarowywanie nowych terenów podmiejskich i 

nieuzasadnione rozpraszanie zabudowy w tej strefie, z drugiej strony daje możliwość pełniejszego 

wykorzystania istniejącej sieci infrastrukturalnej. 

Dodatkowo studium zabezpiecza sięgacze ekologiczne w postaci terenów otwartych (częściowo z 

zakazem zabudowy) oraz pomocniczo terenów zieleni publicznej (parków) pozwalające na utrzymanie 

łączności z najcenniejszymi obszarami przyrodniczymi. Zagęszczenie zabudowy oraz powstanie 

nowych ciągów komunikacyjnych i zwiększenie natężenia ruchu pojazdów, będzie jednak nasilać 

oddziaływanie barier ekologicznych, co zmniejszy możliwości migracyjne i możliwości wymiany 

genów w przypadku wielu gatunków roślin i zwierząt.  

Na terenach otwartych  nie powinny wystąpić istotne zmiany w środowisku. Może zwiększyć się 

zagrożenie pożarowe na terenach ZL na suchych siedliskach.  

Lokalizacja terenów mogących nieść uciążliwości (przede wszystkim aktywności gospodarczej i 

terenów komunikacji) nawiązuje do dotychczasowego przeznaczenia w obowiązującym studium i 

planach miejscowych, lub istniejącego zagospodarowania terenu, zapewniając jednocześnie ochronę 

ludzi i obszarów cennych przyrodniczo. Uciążliwość wymienionych obiektów nie powinna być 

odczuwalna poza ich granicami (z wyjątkiem zmian krajobrazu i nasilenia ruchu pojazdów).  

Zagrożenia nadzwyczajne (skażenie wód) są mało prawdopodobne, ze względu na ogólne 

ustalenia tekstu zmiany studium dotyczące zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej. Jakość 

                                                 
6
 BDL GUS wg stanu na 31.12.2010 r. 

7
 Przeprowadzona na potrzeby Studium uproszczona "prognoza zmian demograficznych" w gminie Zatory 

opiera się na danych statystycznych dotyczących ogólnej liczby ludności, przyrostu naturalnego i salda migracji 

w okresie 1995-2011 
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życia mieszkańców nie ulegnie pogorszeniu (przejściowe i odwracalne zmiany negatywne są możliwe 

na terenach w trakcie zabudowy).  

Zaproponowany sposób zagospodarowania nie powinien wywoływać konfliktów z sąsiednimi 

gminami. 
 

 

Analiza powyżej dokonanych ocen cząstkowych w tym tabeli oddziaływań poszczególnych 

terenów pozwoliła zwaloryzować i ocenić poszczególne oddziaływania w skali całego obszaru gminy.  

Dla większości oddziaływań, ich skutki środowiskowe zależą od pola powierzchni obszaru, 

będącego ich źródłem. Jednak część oddziaływań powoduje skutki nietypowe, niezależne od tego 

parametru. Właściwość tą uwzględniono w zbiorczej tabeli oddziaływań zamieszczonej poniżej. 
 
Tabela 7: Zbiorcza tabela potencjalnych wpływów projektu studium na środowisko 

Element 

Oddziaływania niekorzystne Oddziaływania korzystne 

Z NZ K D OD NO L R B P S W Z NZ K D L R B P S W 

Wody powierzchniowe  X  X  X  X  X X            

Wody podziemne  X  X X  X   X X            

Jakość powietrza  X  X X   X  X X            

Klimat lokalny  X  X  X X   X X            

Klimat akustyczny   X  X  X X   X X            

Powierzchnia ziemi     X  X X  X  X            

Gleby  X  X  X X   X X            

Bioróżnorodność 

biologiczna 
 X  X  X X   X X X           

Fauna  X  X  X X  X  X            

Flora  X  X  X X  X  X            

Formy ochrony 

przyrody i dóbr kultury 
             X  X X X  X  X 

Krajobraz              X  X X   X  X 

Zasoby naturalne                       

Człowiek  X  X  X    X X            

Dobra materialne              X  X X   X X  

Legenda: Z – znaczące, NZ – nieznaczące; K – krótkotrwałe, D – długotrwałe; OD – odwracalne, NO– nieodwracalne; L – 

lokalne, R – regionalne; B – bezpośrednie, P – pośrednie, S – skumulowane, W - wtórne 

X - oddziaływanie występuje,     -brak oddziaływania 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analiz projektu studium 

 

Każda działalność człowieka prowadzi do zmian w środowisku naturalnym. Warto pamiętać, że 

tereny polne, ugorowe i łąkowo-pastwiskowe oraz lasy produkcyjne (szczególnie pochodzące z 

sadzenia) jak również zieleń urządzona, parkowa, uznawane przez większość ludzi za „naturalne” są 

w rzeczywistości zbiorowiskami nietrwałymi, utrzymywanymi w stanie pozornej równowagi przez 

człowieka. Człowiek nie jest pod tym względem wyjątkiem. W przypadku jednych terenów aktualny 

jest problem „czy przekształcać środowisko?”, a w przypadku innych „jakich zmian można dokonać 

bez istotnej deformacji krajobrazu, bez zubożenia bioróżnorodności, bez pogorszenia warunków życia 

ludzi itd.?”. Spełnienie tych wszystkich wymogów nie zawsze jest możliwe i pozostaje wybór 

kompromisu uwzględniającego interesy obecnie żyjących ludzi oraz potrzebę zachowania wszystkich 

składników środowiska, które są wartością samą w sobie, ale mogą być też istotne dla przyszłych 

pokoleń. 
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Sumując jednak wszystkie plusy i minusy proponowanych rozwiązań, oddziaływanie projektu 

studium na środowisko uznano za korzystne, ponieważ: 

 przyczynia się do porządkowania dotychczasowej struktury funkcjonalnej; 

 intensyfikuje zabudowę w stopniu nie pogarszającym warunków życia i zamieszkiwania ludzi 

oraz funkcjonowania środowiska przyrodniczego, przeciwdziałając jednocześnie 

bezplanowemu rozpraszaniu zabudowy, w tym na obszary cenne przyrodniczo (pośrednio 

zapobiega ich degradacji); 

 uwalnia tereny cenne przyrodniczo (w granicach OChK) w Owczarkach Wschodnich z funkcji 

oddziaływującej na środowisko (tereny przemysłowe) wprowadzając tereny z 

zagospodarowaniem ekstensywnym;  

 respektuje przestrzenne i punktowe formy ochrony przyrody; 

 chroni walory krajobrazowe terenu; 

 zabezpiecza możliwie największy do uzyskania w obecnych warunkach zainwestowania 

wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej; 

 wskazuje rozwiązania zapewniające ochronę abiotycznych komponentów środowiska (m.in. 

poprzez ustalenia dla obszarów funkcjonalnych oraz ustalenia ochrony środowiska, ustalenia 

dla form ochrony oraz ustalenia dla zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną i komunikację 

itd.), dzięki czemu chronione będzie również życie i zdrowie człowieka. Wdrożenie 

wskazanych w  studium rozwiązań przyczyni się nie tylko do poprawy jakości środowiska, ale 

także jakości życia mieszkańców.  
 

Podsumowując, projekt studium został opracowany z uwzględnieniem potrzeby zachowania 

trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, równowagi biologicznej i zasad zrównoważonego 

rozwoju, uwzględniającego prawa ludzi do korzystania ze środowiska przyrodniczego oraz obowiązek 

jego ochrony. Uwzględniono rożne formy prawne ochrony przyrody i środowiska. Nowe tereny o 

zwiększonej uciążliwości zostały zlokalizowane w miejscach najmniej kolidujących z potrzebami 

ochrony środowiska naturalnego oraz wymogami ochrony warunków życia ludzi (tereny aktywności 

gospodarczej). Oddziaływania na środowisko (dla większości obszarów o nasileniu małym lub 

średnim) wynikające z przedłożonego projektu są możliwe do zaakceptowania. 
 
 

7. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE,  

OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 

NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

Realizacja polityki przestrzennej określonej w ocenianym projekcie studium, nie pociągnie za 

sobą poważnych skutków środowiskowych. Potencjalne oddziaływania negatywne mają charakter 

lokalny chociaż mogą być długotrwałe. W celu ich zminimalizowania zaproponowano poniżej szereg 

zabiegów łagodzących. 

Na całym obszarze objętym opracowaniem należy: 

 kontrolować umieszczenie w krajobrazie nowych obiektów jak: maszty telefonii komórkowej, 

maszty telewizyjne; 

 podejmować dalsze działania zmierzające do eliminacji istniejących i potencjalnych zagrożeń, 

w tym m.in. uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, modernizacja wraz z ewentualną 

rozbudową oczyszczalni ścieków, promocja ekologicznych źródeł ciepła, itp. 
 

Tabela 8: Zestawienie zabiegów łagodzących ustalenia projektu studium 

Grupy 
terenów 

Zabiegi łagodzące 

 
 

M 
Mz 
MN 

 bezwzględnie utrzymać istniejące, a w miarę możliwości dążyć do wprowadzania nowych terenów 
zieleni o wielowarstwowej tj. zróżnicowanej strukturze pionowej; 

 należy dążyć do scalania i łączenia zespołów biocenotycznych, m.in. poprzez uzupełnianie nasadzeń 

wzdłuż ciągów komunikacyjnych, projektowanie zieleni w sposób uwzględniający połączenie terenów z 
terenami najcenniejszymi (oddziaływanie 1 i 0) – kształtowanie przestrzeni powinno uwzględniać zachowanie 
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MW 
MU 
ML 
MLz 
UP 
AG 
PE 
ZC 
ZP 
ZN 

 

łączności z terenami zasilającymi; 
 zaleca się usystematyzowanie struktury szaty roślinnej jako całości, złożonej z układów grupowych i 

liniowych pełniących funkcje łączników, ułatwiających migracje roślin i zwierząt; 
 należy poprawić obecną strukturę zieleni urządzonej i izolacyjnej. Można to osiągnąć poprzez 

uzupełnienie roślinności wysokiej krzewami wykazującymi właściwości dźwiękochłonne, np. głóg, berberys, 
leszczyna itp. ; 

 należy unikać pozostawiania w obrębie działek dużych powierzchni pozbawionych pokrywy roślinnej, 

nowa roślinność powinna być wprowadzana bezpośrednio po zakończeniu robót budowlanych; 
 kształtowanie roślinności w obrębie działek należy oprzeć o właściwy dobór gatunków. Należy preferować 

przede wszystkim rodzime gatunki roślin, krzewy umożliwiające dobre warunki bytowania fauny, 

szczególnie ssaków i ptaków; 
 dążyć do włączenia budynków w strukturę ekosystemów (stworzenie powierzchni biologicznie 

czynnych), np. poprzez: wprowadzenie roślin pnących na pionowe i puste płaszczyzny; 
 należy wprowadzać zieleń izolacyjną w miejscach styku kolidujących ze sobą funkcji, np. produkcyjnejj z 

mieszkaniową; 
 w ramach minimalizacji wpływu na gatunki chronione należy uzyskać zgodę Ministra lub Wojewody na 

możliwość odstąpienia od obowiązujących zakazów wprowadzonych w stosunku do dziko występujących 
gatunków roślin objętych ochroną ścisłą lub częściową; 

IT 
komunii

kacja 

 należy przygotować projekt zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg; 
 należy poprawić obecną strukturę zieleni izolującej zabudowę mieszkaniową  przed niekorzystnym 

oddziaływaniem tych terenów (uzupełnienie roślinności wysokiej krzewami wykazującymi właściwości 
dźwiękochłonne, np. głóg, berberys, leszczyna itp. z preferencją gatunków rodzimych); 

 wzdłuż ciągów komunikacyjnych należy wprowadzać roślinność nawiązującą do spontanicznych 
zbiorowisk zaroślowych, pasy zieleni przydrożnej znacznie ograniczają zasięg i stopień skażeń poprzez 

wymuszanie podłużnego przepływu powietrza przy utrudnionym poprzecznym. Dzięki temu zmniejsza się 
zasięg rozprzestrzeniania zanieczyszczeń pyłowych, gazowych i hałasu. Ponadto zieleń przydrożna ma 
znaczne właściwości absorpcyjne zanieczyszczeń; 

 realizacja obiektów infrastruktury będzie wymagała sporządzenia raportów oddziaływania inwestycji na 
środowisko;  

 
ZL 
R 
Rf 
Re 
W 
 

 wszelkie działania, w tym użytkowanie terenu powinno być podporządkowane ochronie przyrody; 
 należy ograniczać do minimum obecność powierzchni pozbawionych roślinności (ochrona wód 

gruntowych przed zanieczyszczeniem); 
 należy dążyć do minimalizowania zmian w istniejącej strukturze roślinności na tych terenach (poza 

ważną funkcją przyrodniczą pełnią również ważna rola estetyczna i  kulturową); 
 wskazane zachowanie funkcjonowania istniejących ekosystemów w czasie, tzn. tego samego sposobu 

użytkowania; 
 należy zaprojektować ścieżki i szlaki turystyczne w celu skanalizowania ruchu turystycznego 

(zagadnienia te powinny być włączone dogminnego programu ochrony środowiska). Przy wyznaczaniu tego 
typu ścieżek należy brać pod uwagę odporność siedliskową zbiorowisk roślinnych na ruch turystyczny;  

 szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę zadrzewień i zakrzewień. W pierwszej kolejności należy 

zachować wszystkie elementy tego typu, następnie przeanalizować możliwości uzupełnień w celu 
właściwego kształtu i funkcjonowania lokalnych korytarzy ekologicznych; 

 należy prowadzić czynną edukację ekologiczną mieszkańców 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu zmiany studium 

 

Studium nie proponuje terenów oraz działań mających na celu kompensację negatywnego 

oddziaływania na środowisko. Działania takie powinny być podjęte w momencie przystąpienia do 

realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, których wprowadzenie studium dopuszcza jedynie w przypadku wyższego celu 

publicznego, na warunkach określonych w przepisach odrębnych.  
 
 

8. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ZAWARTYCH W DOKUMNCIE 

MAJĄCE NA UWADZE CEL I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU 

NATURA 2000 

 

Analizowany projekt studium nie wprowadza zmian w sposobie zagospodarowania obszarów 

położonych w zasięgu obszarów Natura 2000. Przedstawione ustalenia z zakresu polityki 

przestrzennej na tym terenie są wynikiem zapisów zawartych w obowiązujących dokumentach 

planistycznych, w tym w aktualnie obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego gminy Zatoru (z 2001 r.) oraz obowiązujących planach 

miejscowych. 

Przyjęte w projekcie studium rozwiązania nie wpłyną negatywnie na cel i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000.  
 

 

9. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY 

SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU STUDIUM  

ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

 

Obowiązujące prawo nie przewiduje systemu monitorowania przestrzeni, co byłoby 

najwłaściwszym przyrządem do analizy skutków realizacji projektu studium. Najlepszym z 

dostępnych narzędzi przewidzianych w prawie, wydaję się być ocena aktualności studium i planów 

miejscowych przeprowadzana przez wójta na podstawie art. 32 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, co najmniej raz w czasie kadencji rady. 

Nie proponuje się innych metod, ze względu na znikome prawdopodobieństwo przeprowadzania 

analiz nie przewidzianych prawem. 
 

 

10. ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE 

 
Nie występuje konieczność przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 

 

 

11.  STRESZCZENIE PROGNOZY W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 

Celem prognozy oddziaływania na środowisko jest optymalizacja procesu podejmowania decyzji 

zezwalającej na dane przeznaczenie i użytkowanie terenu. Następuje to przez ocenę przewidywanych 

skutków wpływu projektu studium na środowisko, które mogą wyniknąć z wprowadzenia zmiany 

funkcji oraz nowych ustaleń w zakresie zagospodarowania obszaru gminy Zatory. Prognoza 

przedstawia także rozwiązania alternatywne eliminujące lub ograniczające negatywny wpływ 

planowanego zainwestowania na środowisko.  

Ochrona środowiska, w tym w szczególności ochrona jakości jego komponentów, zasobów 

przyrodniczych i zdrowia ludzi realizowana jest w projekcie studium wielotorowo, mianowicie 

poprzez ustalenia kierunków:  

 zmian dla struktury przestrzennej gminy; 

 wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenu; 

 respektowanie istnienia istniejących form ochrony oraz zapewnienie możliwości powołania 

planowanych wraz z ustaleniem warunków zachowania ich wartości, w tym należytego 

funkcjonowania przyrodniczego; 

 ochrony wskazanego systemu przyrodniczego; 

 ochrony lub przywrócenia właściwej jakości komponentów abiotycznych środowiska; 

 infrastruktury technicznej. 

Projekt studium respektuje ustalenia dotyczące obszarów i obiektów objętych formami ochrony 

przyrody oraz innych trenów cennych przyrodniczo, ustalając dla nich takie formy i zasady 

gospodarowania, które pozwolą na zachowanie ich ekosystemów w czasie. Również zasady 
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zagospodarowania terenów sąsiednich nie naruszą ich wartości przyrodniczej. Przedłożony projekt 

honoruje również ustalenia dotyczące obszarów i obiektów objętych ochroną na mocy pozostałych 

przepisów w tym w szczególności: 

 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – rozdział II.4; 

 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych – rozdział II.11; 

 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – rozdział II.11; 

 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne – rozdział II.12; 

 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i górnicze – rozdział II.13. 

Projekt studium nie przytacza literalnego brzmienia przepisów, co jest korzystne nie tylko w 

świetle ciągłego dostosowywania przepisów krajowych do wymagań UE, ale także właściwe w 

świetle obowiązującego orzecznictwa (NSA II S.A./Wr 1179/98 orzeczenie - OSS 2000/1/17), 

stanowiącego, że uchwała rady gminy nie może powtarzać jeszcze raz tego co jest zawarte w 

obowiązującym prawie 
 

Należy zauważyć, że dla zdecydowanej większości obszaru opracowania projekt studium 

ustala dotychczasowe przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu bądź respektuje funkcję 

nadaną w obowiązującym studium lub miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

czy pozwoleniach na budowę, zgodnie, z którymi rozpoczęto już proces inwestycyjny. Mimo, iż 

realizacja nowych zamierzeń spowoduje ingerencję w środowisko to, w większości będzie to 

oddziaływanie słabe do średniego. Niemniej jednak nastąpią pewne nieuniknione i najczęściej trwałe 

przekształcenia środowiska takie jak m.in.:  

 zmniejszenie powierzchni aktywnej przyrodniczo o powierzchnię terenów zabudowanych i 

utwardzonych,  

 przekształcenie krajobrazu poprzez wprowadzenie nowych obiektów kubaturowych,  

 wzrost produkcji odpadów, ścieków bytowych oraz wód opadowych.  

Realizacja celów przewidzianych w projekcie studium pozwoli jednak na poprawę jakości życia 

mieszkańców, zapewni zrównoważony rozwój zagospodarowania uwzględniający poza 

środowiskowym również aspekt społeczny i gospodarczy.  

Przy atrakcyjnym programie zagospodarowania terenu i zachowaniu wymogów ładu 

przestrzennego nastąpi umiarkowany rozwój gminy jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania oraz 

prowadzenia działalności gospodarczej. Istotny będzie tu rozwój usług, turystyki, rekreacji 

indywidualnej itp. z zachowaniem wymogów ochrony środowiska. 

Wpływ kierunków na środowisko szczegółowo opisano w rozdziałach powyżej.  
 

Analiza zapisów projektu studium, w kontekście istniejącego zainwestowania analogicznych 

obszarów funkcjonalnych w Polsce i ich skutków, nie wskazuje na możliwe znaczące negatywne 

oddziaływanie zapisów projektu studium na: 

 komponenty środowiska, w tym w szczególności na zdrowie ludzi, 

 obszary i obiekty objęte ochroną na mocy przepisów odrębnych, w tym w szczególności na 

cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz ich integralność.  
 

Niemniej jednak należy pamiętać, że projekt studium jest sporządzany na podstawie ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktu wykonawczego określającego m.in. zakres 

studium. Status tego dokumentu (wyraża politykę przestrzenną gminy, nie stanowiąc prawa) oraz 

związana z tym jego szczegółowość sprawiają, że nie ma możliwości określenia w nim wielu cennych 

informacji mających znaczenie przy określaniu wpływu na środowisko i obszary cenne przyrodniczo 

(są to informacje najbardziej całościowe, uwzględniające wszystkie elementy na całym obszarze 

gminy włącznie z powiązaniami zewnętrznymi, ale przez to też uogólnione). System ocen 

oddziaływania na środowisko jest złożony i w dalszej kolejności (w miarę uszczegóławiania 

poszczególnych inwestycji), będzie obejmował zmianę planu miejscowego, a następnie 

przedsięwzięcie. Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy plan lub przedsięwzięcie (czyli późniejsze 

dokumenty pozwalające na proces inwestycyjny), które mogą w istotny sposób oddziaływać na obiekt 
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wchodzący w skład sieci, musi podlegać ocenie oddziaływania jego skutków na ochronę obszaru (art. 

33 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody), a zgoda na działania szkodzące 

obiektowi może być wyrażona wyłącznie w określonych przypadkach i pod warunkiem 

zrekompensowania szkód. 
 

Projekt studium został opracowany z uwzględnieniem potrzeby zachowania trwałości 

podstawowych procesów przyrodniczych, równowagi biologicznej i zasad zrównoważonego 

rozwoju, uwzględniającego prawa ludzi do korzystania ze środowiska przyrodniczego oraz 

obowiązek jego ochrony. Uwzględniono różne formy prawne ochrony przyrody i środowiska. 

Nowe tereny o zwiększonej uciążliwości zostały zlokalizowane w miejscach najmniej 

kolidujących z potrzebami ochrony środowiska naturalnego oraz wymogami ochrony warunków 

życia ludzi (tereny produkcyjne). Oddziaływania na środowisko (dla większości obszarów o 

nasileniu małym do średniego) wynikające z przedłożonego projektu są możliwe do 

zaakceptowania. 
 

Wielotorowe wdrożenie przedłożonego projektu studium, przyczyni się do: 

 utrzymania ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej obszarów o szczególnych wartościach 

przyrodniczych i krajobrazowych, które w strukturze gminy stanowią system przyrodniczy, 

obejmując także fragmenty ciągów przyrodniczych o randze ponadregionalnej (krajowej); 

 objęcia formami ochrony przyrody najcenniejszych obiektów i obszarów; 

 wyeksponowania w strukturze gminy obszarów o dużych wartościach przyrodniczych i 

krajobrazowych; 

 ochrony istniejącej oraz wprowadzania nowych terenów zieleni urządzonej; 

 poprawy jakości środowiska; 

 wzrostu bezpieczeństwa ekologicznego. 

 
------------------------- 

Przyjęte w projekcie studium rozwiązania nie wpłyną negatywnie na cel i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000.  
 

------------------------ 

Obowiązujące prawo nie przewiduje systemu monitorowania przestrzeni, co byłoby 

najwłaściwszym przyrządem do analizy skutków realizacji projektu studium. Najlepszym z 

dostępnych narzędzi przewidzianych w prawie, wydaję się być ocena aktualności studium i planów 

miejscowych przeprowadzana przez wójta na podstawie art. 32 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, co najmniej raz w czasie kadencji rady. 

Nie proponuje się innych metod, ze względu na znikome prawdopodobieństwo przeprowadzania 

analiz nie przewidzianych prawem. 
 

------------------------ 

Nie występuje konieczność przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 

 


