
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

gminy Mszczonów 

 

 

PROGNOZA MSZCZONÓW  ’2018 1 

 

 

 
 
  
 
 
 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
 

DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY MSZCZONÓW 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała:  
mgr inż. arch. kraj. Kinga Sobolewska-Puchała 

 
 
 
 
 
 

WRZESIEŃ  2018 
 
 
 
 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

gminy Mszczonów 

 

 

PROGNOZA MSZCZONÓW  ’2018 2 

 

Spis treści  

Rozdziały Strona 

Streszczenie w języku niespecjalistycznym 4 

1. Wstęp 8 

1.1 Przedmiot prognozy 8 

1.2 Podstawa opracowania 8 

1.3 Cel i zakres opracowania 8 

1.4 Etap SOOŚ 9 

1.5 Metoda opracowania Prognozy 9 

1.6 Podstawy prawne 9 

1.7 Wykorzystane materiały 13 

2. Informacje o zawartości i głównych celach projektu zmiany Studium oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami planistycznymi 15 

2.1 Ogólna charakterystyka ustaleń zawartych w projekcie Studium 15 

2.2 Projektowane zmiany 15 

2.3 Powiązania z innymi dokumentami 20 

3. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym, krajowym, regionalnym i lokalnym i zgodność z nimi 
przedmiotowego projektu zmian Studium 25 

3.1 Poziom międzynarodowy i wspólnotowy 25 

3.2 Poziom krajowy 26 

3.3 Poziom regionalny i lokalny 27 

4. Charakterystyka istniejącego stanu środowiska i jego potencjalne zmiany w 
przypadku braku realizacji projektowanego Studium 30 

4.1 Lokalizacja terenu i charakterystyka środowiska przyrodniczego 30 

4.2 Główne problemy ochrony środowiska 76 

4.3 Potencjalne zmiany środowiska przyrodniczego w przypadku braku realizacji projektu 
zmiany Studium - trendy zmian w wariancie  "0" 77 

5. Wstępna ocena projektu zmian Studium 78 

6. Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań ustaleń projektu zmian 
Studium na środowisko 80 

6.1 Wstęp 80 

6.2 Wpływ na przyrodę ożywioną: rośliny, zwierzęta, bioróżnorodność 81 

6.3 Wpływ na obszary objęte formami ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000 82 

6.4 Wpływ na walory krajobrazowe 84 

6.5 Wpływ na stan powietrza atmosferycznego 86 

6.6 Wpływ na klimat akustyczny 86 

6.7 Wpływ na stan powierzchni ziemi i jakość gleby 86 

6.8 Wpływ na zasoby i jakość wód powierzchniowych 87 

6.9 Wpływ na zasoby i jakość wód podziemnych 88 

6.10 Wpływ na zabytki i dobra materialne oraz inne obiekty o znacznej wartości kulturowej 89 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

gminy Mszczonów 

 

 

PROGNOZA MSZCZONÓW  ’2018 3 

 

6.11 Wpływ na zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym min. zasoby 
kopalin i lasy 89 

6.12 Wpływ na klimat 90 

6.13 Wpływ na gospodarkę odpadami (ilość wytwarzanych odpadów i sposób ich 
zagospodarowania) 90 

6.14 Wpływ na stan bezpieczeństwa, w tym ryzyko występowania poważnych awarii 92 

6.15 Wpływ na propagowanie zrównoważonego modelu transportu, w tym zmniejszenie potrzeb 
transportowych 93 

6.16 Wpływ na zdrowie ludzi 94 

6.17 Wpływ na aspekty społeczne 94 

6.18 Wpływ na rozwój gospodarczy 95 

6.19 Wnioski 96 

7. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu ustaleń projektu Studium na 
środowisko 96 

8. Przedstawienie rozwiązań zapobiegających lub ograniczających potencjalnie 
negatywne oddziaływanie na środowisko 96 

9. Przedstawienie rozwiązań alternatywnych w związku z obszarami Natura 2000 96 

10. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji Studium 
oraz częstotliwości jej przeprowadzania 97 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

gminy Mszczonów 

 

 

PROGNOZA MSZCZONÓW  ’2018 4 

 

 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Prognoza została wykonana na potrzeby projektu zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów. 

Głównym celem zmiany studium jest stworzenie warunków przestrzennych do podniesienia 
atrakcyjności terenów gminnych oraz aktywizacji obszarów wiejskich. Planowane zmiany obejmują 
wprowadzenie nowych kierunków zagospodarowania  oraz korekta granic obszarów zgodnie z 
obecnymi uwarunkowaniami i zapotrzebowaniem,  
a także wprowadzenie na terenie miasta Mszczonowa obszarów wyznaczonych w Programie 
Rewitalizacji miasta jako obszary do rewitalizacji wymagające przekształceń i rehabilitacji.   

Zmiana studium wiąże się z korektą granic wyznaczonych stref funkcjonalnych oraz z 
wprowadzeniem nowych stref do nich pokrewnych. W jednym przypadku wiąże się  
z niewielkim powiększeniem terenów zabudowy mieszkaniowej (Badowo-Dańki), ale  
w pozostałych przypadkach zmiany nie dotyczą zabudowy mieszkaniowej, a w przypadku 
miejscowości Kamionka tereny zabudowy mieszkaniowej ulegną zmniejszeniu.  
Z przeprowadzonego wcześniej bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w 
Gminie Mszczonów wynika, że przy przyjęciu wariantu optymistycznego rozwoju Gminy może 
występować jeszcze zapotrzebowanie na tereny pod zabudowę mieszkaniową.  Ponieważ na 
terenie Gminy powstaje bardzo poważna inwestycja – jeden  
z największych w Europie aquapark Suntago Wodny Świat, o randze międzynarodowej - wariant 
optymistyczny rozwoju gminy jest zasadny do przyjęcia w sporządzaniu bilansu terenów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej.  

Prognoza jest umocowanym prawnie dokumentem, w którym analizuje się i ocenienia 
skutki realizacji zapisów studium.  

Gmina Mszczonów położona jest w zachodniej części województwa mazowieckiego, w 
południowo-wschodniej części powiatu żyrardowskiego, pomiędzy dwiema aglomeracjami 
warszawską i łódzką, w odległości 45 km od Warszawy i 90 km od Łodzi, na skrzyżowaniu dwóch 
ważnych szlaków komunikacyjnych DK 8 i DK 50.  

Sąsiaduje z gminami należącymi do województwa mazowieckiego: Radziejowice i Puszcza 
Mariańska w powiecie żyrardowskim, Żabia Wola – w powiecie grodziskim, Pniewy i Błędów – w 
powiecie grójeckim i należącymi do województwa łódzkiego gminami Biała Rawska – w powiecie 
rawskim i Kowiesy –w powiecie skierniewickim. 
Jest gminą miejsko – wiejską. 
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Przedmiotowa zmiana studium opracowywana jest dla wielu małych terenów położonych w 
różnych częściach gminy Mszczonów (w miejscowościach Wręcza, Wrecza A, Olszówka, 
Osuchów, Zbiroża, Pieńki Strzyże, Badowo Dańki, Gąba, Badów Górny, Kamionka, Lutkówka, 
Marków Świnice i miasto Mszczonów). 

Prognoza została sporządzona na podstawie materiałów udostępnionych przez zespół 
projektowy, urząd gminy oraz informacje ogólnie dostępnych na stronach internetowych. Prace 
objęły również szereg wizji lokalnych w terenie  w celu weryfikacji i aktualizacji pozyskanych 
informacji o stanie środowiska. 

Do opracowania niniejszego tekstu zastosowano metodę porównania sytuacji obecnego 
zagospodarowania terenu z sytuacją wprowadzenia w życie zapisów studium. Zapisy te nie 
implementują określonych działań wprost, a jedynie stwarzają ogólne warunki funkcjonalno-
przestrzenne do ich realizacji. Analizowano prawdopodobne do zaistnienia czynniki oraz skutki, 
czyli wpływ, jaki mogą wywrzeć na środowisko przyrodnicze.  Ostatecznie Prognoza oddziaływania 
na środowisko formułuje rozwiązania, które mają na celu zapobieganie i ograniczenie 
negatywnego wpływu ustaleń studium na środowisko naturalne i jakość życia człowieka, który w 
nim żyje. 

Implementacja zaleceń nastąpiła w formie bezpośredniej zmiany funkcji obszarów lub 
poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w tekście projektu zmiany Studium.  

Do głównych zmian należało ograniczenie strefy PE i wprowadzenie na jej miejsce funkcji 
oznaczonej symbolem W/UT (obszary wód oraz rozwoju gospodarczego w kierunku usług 
turystyki, sportu, rekreacji i wypoczynku.  Obszary rozwoju gospodarczego, w których planuje się 
wielofunkcyjny rozwój różnych form działalności z wykorzystaniem istniejących zbiorników 
wodnych, z dopuszczeniem budowy bazy hotelowej wraz  
z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,  obsługą techniczną, gospodarczą  
i komunikacyjną) w miejscowości Wręcza, Wręcza A, Olszówka jako kontynuacja terenów 
przeznaczonych pod park rozrywki oraz w miejscowości Zbiroża w sąsiedztwie zbiornika wodnego 
powstałego po zakończeniu eksploatacji górniczej.  
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W miejscowości Zbiroża wprowadza się podstrefe PE1, która obejmuje teren górniczy, który 
po zakończeniu eksploatacji i rozliczeniu złoża przewidziany będzie do przekształcenia w kierunku 
usług turystyki, sportu, rekreacji  
i wypoczynku z wykorzystaniem poeksploatacyjnych zbiorników wodnych. 

W strefie PE1 przewiduje się pozostawienie zbiorników wodnych i lokalizację usług  
z zakresu rozrywki, turystyki, gastronomii oraz innych obiektów związanych z bazą turystyczną,  
a także lokalizację obiektów i urządzeń związanych z obsługą techniczną terenu.  

Nowe kierunki zagospodarowania obejmuja powiększenie terenów eksploatacji 
powierzchniowej  kopalin w miejscowości Pieńki Strzyże,  wyznaczaja obszary  aktywności 
gospodarczej w miejscowości Kamionka w części strefy zabudowy mieszkaniowo-usługowej, a 
także powiększają strefy aktywności gospodarczej w miejscowości Ciemno-Gnojna. Ponadto 
zmiana Studium wiąże się z włączeniem  trzech działek do strefy zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej jako uzupełnienia obszaru zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wyznaczonego w 
Studium o brakujący fragment od strony drogi, a także wprowadzenie korekty związanej z 
uaktualnionymi zapisami Ewidencji Gruntów i Budynków w miejscowości Badowo-Dańki. Ma 
również na celu  doprowadzenie do zgodności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy do zapisów ewidencji gruntów i budynków oraz do faktycznego 
zagospodarowania w terenie (dot. terenów rolnych i terenów lasów) w miejscowości Badów Górny, 
Gąba i Lutkówka. Gmina zobowiazana jest także do  wyznaczenie nowych ujęć wody w 
miejscowości Badowo-Dańki i Osuchów oraz wyznaczenie odwiertu wód geotermalnych w mieście 
Mszczonowie, a także wyznaczenie miejsca pod lokalizację GPZ w miejscowości Marków Świnice. 

 
Z uwagi na ogólny charakter dokumentu, jakim jest studium uwarunkowań, część zaleceń 

będzie mogła być uwzględniona dopiero na następnych etapach prac tj. na etapie sporządzania 
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Wprowadzenie w miejscowościach Wręcza, Wręcza A, Olszówka i Zbiroża nowej strefy 
(W/UT) funkcjonalnej umożliwi rozwój działalności gospodarczo – turystycznej z wykorzystaniem 
już istniejących zbiorników wodnych, co w nieznacznym stopniu może się wiązać z uszczupleniem 
powierzchni biologicznie czynnej. W studium planuje się zachowanie w maksymalnym stopniu 
istniejących zbiorowisk roślinnych o dużym stopniu naturalności, zachowując istniejące tereny 
lasów.  

Na terenie objętym zmianą Studium nie ma obszarów Natura 2000.  

W celu wykonania analizy potencjalnego wpływu planowanych zmian na cele i przedmioty 
ochrony, a także integralność obszarów Natura 2000 znajdujących się poza terenem objętym 
projektem zmiany Studium, dokonano identyfikacji czy planowane zmiany i docelowe kierunki 
zagospodarowania mogą generować oddziaływania, które będą miały znaczący wpływ na te 
obszary.  

Położenie analizowanych terenów względem obszarów chronionych, w tym Natura 2000, 
zostało przedstawione na rysunku w dalszej części niniejszej prognozy. 

Przeprowadzone w Prognozie rozpoznanie wyklucza możliwość znaczących negatywnych 
oddziaływań w wyniku proponowanych zmian sposobu zagospodarowania terenu. 

Przez analizowany teren nie przebiegają korytarze ekologiczne o znaczeniu regionalnym. 
Najbliższy ponadregionalny korytarz ekologiczny KE Dolina Wisły – Dolina Pilicy, łączący w spójną 
sieć obszary Natura 2000 jest położony na zachód od granicy gminy. Ciągnie się on od doliny 
Wisły przez lasy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i dolinę Rawki do doliny Pilicy. 

Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich założonych kierunków działań w projekcie 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pozwala na 
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stwierdzenie, że generalnie ich realizacja nie stanowi istotnych zagrożeń dla stanu środowiska 
przyrodniczego w skali ponad lokalnej, a przewidywane negatywne skutki w skali lokalnej zostały 
zminimalizowane poprzez odpowiednie zapisy m.in. poprzez dopuszczenie rozwoju 
poszczególnych funkcji z uwzględnieniem naturalnych (przyrodniczych) predyspozycji obszaru.  
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot prognozy 

Przedmiotem prognozy jest projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów z dnia 25 czerwca 2013r. 
 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego studium została 
podjęta uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie Nr XLIX/358/18 z dnia 28 lutego 2018r. Przyczyną 
podjęcia decyzji o zmianie obowiązującego Studium była potrzeba uwzględnienia nowych 
możliwości i tendencji rozwojowych w gminie. W związku z koniecznością wskazania w Stydium 
obszarów na których zlokalizowane zostaną nowe ujęcia geotermalne – część działki nr ew. 1394 
w Mszczonowie, ujęcie wody dla mieszkańców gminy – działka nr ew. 17/2 we wsi Badowo Dańki 
oraz na działce nr ew. 202/4 w miejscowości Osuchów. W związku z wzmożonym ruchem 
inwestycyjnym na terenie gminy Mszczonów zaszła również potrzeba budowy głównego punktu 
zasilania we wsi Marków Świnice na działce nr ew. 10. Ponadto w miejscowości Pieńki Strzyże 
zachodzi potrzeba włączenia działki nr ew. 60/4 do strefy terenów górniczych, terenów rolnych z 
możliwością eksploatacji kopalin (PE). Za konieczne uznaje się ponadto powiększenie obszaru 
objętego zmiana studium w miejscowości Wręcza, Wręcza A, Olszówka pod rozbudowę 
realizowanej obecnie inwestycji pn. Park of Poland. 

 

1.2 Podstawa opracowania 

Podstawy prawne dla postępowań w sprawie tzw. strategicznych ocen oddziaływania na 
środowisko (proces zwany dalej „SOOŚ”), w tym dla sporządzenia prognozy, zostały precyzyjnie 
określone w prawodawstwie Unii Europejskiej (tzw. Dyrektywa SEA) i w prawie polskim w dziale IV 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. 2017 poz. 1405 z póź. zm) – dalej „ustawa OOŚ”. 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Studium wynika z 
art. 46 w/w ustawy zgodnie, z którym przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko jest wymagane zarówno dla projektu studium, jak i w przypadku wprowadzania zmian 
do już przyjętego dokumentu. 

 

1.3 Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przygotowanie materiału analitycznego, który pozwala na podjęcie 
racjonalnych i uzasadnionych merytorycznie decyzji, co do kierunków dalszego rozwoju gminy 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym przy zachowaniu walorów środowiskowych.   

Opis proponowanych zmian Studium, wraz z ich krótką charakterystyką znajduje się w 
rozdziale nr 2.2. 

Prognoza została sporządzona w zakresie zgodnym z art. 51 ust. 2 ustawy OOŚ. Dodatkowo 
zakres prognozy został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz 
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Obie instytucje wskazały, że prognoza winna 
być zgodna z zakresem określonym w art. 51 ust. 2 ustawy OOŚ. RDOŚ wskazał, że w prognozie 
powinien być przedstawiony wpływ założeń i planowanych przedsięwzięć uwzględnionych w 
przedmiotowym studium na wszystkie formy ochrony przyrody, w tym zachowanie powiązań sieci 
obszarów i obiektów chronionych, na utrzymanie pełnionej przez obszar chronionego krajobrazu 
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funkcji i korytarzy ekologicznych, na chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów oraz krajobraz i 
klimat.  

 

1.4 Etap SOOŚ 

Planowanie przestrzenne, którego elementem jest opracowanie studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego, stanowi jeden z instrumentów ochrony środowiska 
na poziomie lokalnym.  

Przy opracowywaniu studium istnieje obowiązek uwzględniania uwarunkowań 
przyrodniczych. Wymóg ten jest spełniany między innymi poprzez przygotowanie prognozy 
oddziaływania na środowisko, stanowiącej element strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko (SOOŚ) oraz uwzględnienie jej ustaleń w projekcie studium. 

Procedury ocen oddziaływania na środowisko wymagają przeprowadzenia konsultacji 
społecznych, w trakcie których każda zainteresowana osoba ma zapewniony dostęp do informacji 
i może przedstawić swoje uwagi i komentarze.  

 

1.5 Metoda opracowania Prognozy 

1.5.1 Wprowadzenie 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium lub jego 
zmiany wynika z art. 46 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. Elementem oceny strategicznej jest sporządzenie prognozy 
oddziaływania projektowanej zmiany studium na środowisko. Ustawa ta w art.51 przedstawia 
szczegółowe zagadnienia, jakie powinny zostać zawarte w takiej prognozie.  

Dyrektywa 2001/42/EC oraz dostępne opracowania i wytyczne kładą nacisk na wytypowanie 
istotnych elementów strategicznej oceny i skupienie na nich uwagi.  

Przy opracowywaniu niniejszej Prognozy, kierowano się tym, aby projekt zmiany Studium w 
jak najlepszym stopniu implementował zasady ochrony środowiska. W ramach procesu SOOŚ 
dokonano oceny kierując się podejściem od ogółu do szczegółu. Najpierw przeprowadzono ocenę 
wstępną potencjalnych oddziaływań – na podstawie wstępnych założeń i wstępnego projektu 
zmiany Studium, a następnie dokonano oceny właściwej. 

Prognozę oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium sporządzono zgodnie z 
wymogami wynikającymi z ustawy OOŚ i uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska i Inspektorem Sanitarnym.  

W analizie uwzględniono przewidywane znaczące oddziaływania na wszystkie elementy 
wymienione w art. 51 ustawy OOŚ. W szczególności rozpatrzono oddziaływanie na: różnorodność 
biologiczną i obszary chronione na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, ludzi, zwierzęta, 
rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra 
materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 
oddziaływaniami na te elementy. 

Niniejsza prognoza jest opracowaniem sporządzonym dla potrzeb oceny strategicznej i 
będzie wykorzystana w trakcie procedury zatwierdzenia zmiany Studium gminy Mszczonów. 
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1.5.2 Metoda prognozy oddziaływania na środowisko 

Do sporządzenia Prognozy wykorzystano głównie metody opisowe, wsparte analizami 
graficznymi i dokumentacją fotograficzną. 

W celu oceny oddziaływania projektowanej zmiany Studium na środowisko podjęto 
następujące działania: 

Etap I: 

a) Zebranie dostępnych materiałów i ich analiza. 

b) Identyfikacja kluczowych celów określonych w dokumentach strategicznych w 
odniesieniu do gminy Mszczonów (polityki, programy, strategie). 

c) Wizja terenowa (wrzesień - 2018) i przygotowanie dokumentacji fotograficznej stanu 
istniejącego na potrzeby niniejszej Prognozy. Analizowane tereny jak i ich okolice 
był badany w trakcie sporządzenia opracowania ekofizjograficznego (zarówno w 
2013 roku jak i w latach wcześniejszych), a także na potrzeby planowanych 
przedsięwzięć (budowa Obwodnicy Żyrardowa). Ponadto, w latach wcześniejszych 
odbywały się badania mające na celu wyznaczenie obszarów cennych przyrodniczo 
na potrzeby budowy sieci obszarów Natura 2000.  

Etap II: 

a) Ocena stanu istniejącego środowiska na podstawie dostępnych materiałów, w tym 
opracowania ekofizjograficznego, z uwzględnieniem obszarów najbardziej 
wrażliwych na ewentualne negatywne oddziaływanie. 

b) Określenie najbardziej istotnych, aktualnych problemów środowiskowych na terenie 
gminy. 

c) Analiza trendu zmian stanu poszczególnych komponentów środowiska w przypadku 
braku realizacji projektu zmiany Studium (wariant „0”). Przyjęto założenie, że 
wariantem „zerowym” (brak realizacji projektowanych zmian) jest stan istniejący  
z uwzględnieniem potencjalnych zmian, które wynikałby z realizacji obowiązującego 
studium gminy Mszczonów. 

Etap III: 

a) Ocena głównych celów i założeń do projektu zmiany Studium, wraz z identyfikacją 
kluczowych zmian proponowanych we wstępnym projekcie zmiany Studium  
w stosunku do studium obowiązującego. 

b) Wstępna analiza mającą na celu identyfikację i ogólną ocenę oddziaływań 
związanych z proponowanymi kluczowymi zmianami, które zostały 
wyselekcjonowane na poprzednim etapie. Na podstawie wstępnej analizy założeń 
do projektu zmiany Studium zidentyfikowano najbardziej istotne zmiany w stosunku 
do obowiązującego Studium.  

c) Przygotowanie wstępnych zaleceń (ogólnych i szczegółowych) w celu 
wprowadzenia do projektu zmiany Studium zapisów mogących wyeliminować lub  
w sposób zdecydowany ograniczyć potencjalne negatywne oddziaływanie  
na środowisko. Przedstawiono je w rozdziale 5. 
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Etap IV: 

a) Szczegółowa właściwa ocena potencjalnych znaczących oddziaływań kluczowych 
zmian ujętych w końcowym projekcie zmian Studium. Przedstawiono ją w rozdziale 
6. 

b) Identyfikacja potrzeby zastosowania rozwiązań mających na celu zapobieganie, 
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko (zalecenia dodatkowe, poza tymi wskazanymi na etapie III).  

c) Identyfikacja potrzeby zastosowania rozwiązań alternatywnych. 

d) Propozycja dotycząca przewidywanych metod analizy skutków realizacji 
postanowień zawartych w projekcie Studium. 

e) Opracowanie tekstu Prognozy.  

    

Dalsze prace:        

a) Poddanie opracowanego projektu zmiany Studium wraz z Prognozą konsultacjom 
społecznym.  

b) Analiza zgłoszonych uwag i opinii w trackie konsultacji społecznych. 

a) Uzupełnienie dokumentów, w  razie potrzeby. 

 

1.6 Podstawy prawne 

Prognoza została sporządzona w oparciu o akty prawne bezpośrednio regulujące wykonanie 
prognozy oddziaływania na środowisko oraz z uwzględnieniem innych aktów prawnych z szeroko 
pojętej problematyki ochrony środowiska.  

Akty prawne:  

[1] Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.06.2001 r. w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. U. WE L 197 z 21.07.2001 r.) tzw. 
Dyrektywa SEA  

[2] Dyrektywa 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja 
skonsolidowana wcześniejszej dyrektywy EWG 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 o ochronie dziko 
żyjących ptaków) 

[3] Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory 

[4] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. 2017 poz. 1405 z późniejszymi zmianami) 

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.2018 poz. 
799) 

[6] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 
poz. 1073 z póź. zm) 

[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 20180 poz. 1202) 

[8] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz U. 2017 poz. 
2187) 

[9] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz.1566) 

[10] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017 poz. 2126) 
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[11] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. 2018 r., poz. 142 z późniejszymi 
zmianami) 

[12] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. U. 2017 poz. 788) 

[13] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. 2017 
poz. 1161) 

[14] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.2016 poz. 71) 

[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 poz. 
1233); ustawa Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1043 dodaje do ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U z 1997 r. Nr 115, poz. 741) w art. 10 ust. 2a rozszerzający zakres 
informacji, które powinny być zawarte w rozporządzeniu 

[16] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206) 

[17] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 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), zmienione Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 roku (Dz. U. Nr 27 poz. 169) 

[18] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z póź. zm.) 

[19] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości 
gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 1359) 

[20] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 
sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasady i tryb uznawania lasów za ochronne oraz 
szczegółowe zasady prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 67 poz. 337). 

 

Wytyczne do sporządzania prognozy oddziaływania projektowanych 
dokumentów na środowisko: 

[21] Podręcznik do Strategicznych Ocen Oddziaływania na Środowisko dla polityki spójności na lata 
2007-2013, Luty 2006 roku, Sieć na rzecz Ekologizacji Programów Rozwoju Regionalnego 
(http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_07/349d540091239aeef7b1492af0294cce.pdf) 

[22] Practical Guide to the Strategic Environmental Assessment Directive Practical guidance on 
applying European Directive 2001/42/EC “on the assessment of the effects of certain plans and 
programmes on the environment”, September 2005, Scottish Executive Welsh Assembly 
Government, Department of the Environment, Northern Ireland, Office of the Deputy Prime 
Minister: London 

[23] Practical guidance on applying European Directive 2001/42/EC “on the assessment of the effects 
of certain plans and programs on the environment”, September 2005, Scottish Executive Welsh 
Assembly Government Department of the Environment, Northern Ireland  

[24] Development of Strategic Environmental Assessment (SEA) Methodologies for Plans and 
Programs in Ireland (2001-DS-EEP-2/5) Synthesis Report Prepared for the Environmental 
Protection Agency by ERM Environmental Resources Management Ireland Limited 
(http://www.epa.ie/downloads/advice/ea/epa_development_methodology_sea_synthesis_report.p
df)  

[25] The Appropriate Assessment of Spatial Plans in England, A guide to why, when and how to do it, 
The Royal Society for the Protection of Birds, August 2007 (http://www.seit.ee/failid/470.pdf) 

[26] Implementation of SEA Directive (2001/42/EC): Assessment of the Effects of Certain Plans and 
Programmes on the Environment Guidelines for Regional Authorities and Planning Authorities, 
November 2004, Government of Ireland 
(http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Planning/FileDownLoad,1616,en.
pdf) 
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1.7 Wykorzystane materiały 

Prognoza została sporządzona z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez zespół 
projektowy opracowujący projekt zmiany Studium, urząd gminy oraz informacji ogólnie dostępnych 
na stronach internetowych, w tym Prognozę oddziaływania na środowisko projektu zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów z 2013r. 
wykonaną przez firmę PPUH „ Basz ” u. Polna 72 26-200 Końskie. Poniżej zaprezentowano wykaz 
tych materiałów. 

Dokumenty na poziomie lokalnym: 

[27] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PROJEKTOWA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „Mazowsze 
Zachodnie” (uchwała Rady Gminy Mszczonów z dnia 25 czerwca 2013 r. Nr XXXVI/ 280/13) 

[28] Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mszczonów z dnia września 2018 r. (tekst i rysunek)  

[29] Uchwała Nr XLVI/327/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszczonów. 

[30] Uchwały Nr XLIX/358/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 lutego 2018r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów. 

[31] Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mszczonów, WS Atkins – Polska, 2011 r.   

[32] Plan gospodarki odpadami dla gminy Mszczonów 

[33] Strategia rozwoju gminy do 2020r,  

[34] Program rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. 

[35] Program ochrony środowiska dla Gminy Mszczonów na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 
2017-2020 – aktualizacja. 

 

Dokumenty na poziomie powiatowym i wojewódzkim: 

[36] Program ochrony środowiska dla powiatu żyrardowskiego NA LATA 2015-2018 Z 
PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2022. 

[37] Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckie Biuro 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego, uchwalony przez Sejmik Województwa 
Mazowieckiego w dniu 7 lipca 2014 r. Nr 180/2014 

[38] Florkiewicz E., “Strategiczna ocean oddziaływania na środowisko dla dokumentów 
planistycznych”, kwartalnik Problemy Ocen Środowiskowych, 

[39] Jędrośka J., „Ocena strategiczna w Polsce: odrębna procedura czy integralna część procesu 
planowania? Obowiązująca regulacja prawna w świetle doświadczeń z oceną strategiczna 
Narodowego Planu Rozwoju”, Jęndrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy Prawo gospodarcze i 
ochrony środowiska, Wrocław- Kraków- Toruń 
(http://archive.rec.org/REC/programs/environmentalassessment/pdf/Poland-SEAiNPR.pdf)  

[40] Kondracki, J. Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2002 r.  

[41] Narodowy Instytut Dziedzictwa http://www.nid.pl  

[42] Oficjalna strona Ministerstwa Środowiska o obszarach Natura 2000: 
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/ 

[43] Polityka Ekologiczna Państwa.  

[44] II Polityka ekologiczna państwa (dokument z perspektywą do 2025), Warszawa. czerwiec 2000 r. 

[45] Strategia Rozwoju Kraju. 

[46] Strona internetowa Urzędu Gminy Radziejowice: http://www.radziejowice.pl  

[47] Strona internetowa: http://www.ekoportal.gov.pl  
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[48] Strona internetowa Komisji Europejskiej w zakresie środowiska: http://ec.europa.eu/environment/  

[49] Walczak. M. „Analiza krajobrazowa w planach ochrony parków krajobrazowych”, Ochrona 
Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. 
(http://www.ios.edu.pl/pol/wydawnictwa/4_rozdz30.pdf) 
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2. Informacje o zawartości i głównych celach projektu zmiany 
Studium oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami 
planistycznymi 

2.1 Ogólna charakterystyka ustaleń zawartych w projekcie Studium 

Zmiana Studium związana jest z planami społeczno - gospodarczej aktywizacji gminy i 
regionu. Głównym jej celem jest wprowadzenie obszarów wielofunkcyjnego rozwoju działalności 
gospodarczej w kierunku usług turystycznych z wykorzystaniem istniejących zbiorników wodnych 
na terenach i obszarach górniczych na których zbliża się koniec eksploatacji lub koncesja wa 
wydobycie już wygasła. Zmiana dotyka również terenów leśnych i rolnych, którym brakowało 
uporządkowania zgodnie z ich ewidencją. Ponadto wprowadza się niewielkie fragmenty zabudowy 
mieszkaniowej, powiększa się strefę działalności gospodarczej oraz tereny rolne w miejscowości 
Lutkówka włącza się do strefy eksploatacji kopalin. Ponadto umożliwia się wprowadzenie 
infrastruktury technicznej t.j GPZ i wyznaczenie nowych ujęć wody, wyznaczenie odwiertów 
geotermalnych w mieście. Zmiana Studium ma na celu wprowadzenie na terenie miasta 
Mszczonowa obszarów wyznaczonych w Programie Rewitalizacji miasta jako obszary do 
rewitalizacji wymagające przekształceń i rehabilitacji.   

 

2.2 Projektowane zmiany 

Na podstawie przeprowadzonej analizy założeń i projektu zmiany Studium zidentyfikowano 
główne kierunki zmian, wynikające przede wszystkim z rozwoju struktury przestrzennej i 
docelowego przeznaczenia terenu. Szczegółowe zmiany zostaną sprecyzowane na etapie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Poniżej zestawiono kluczowe grupy 
zmian funkcji obszarów.  

Zastosowano symbole stosowane w treści Studium: 

 

G2 -  Obszary rozwoju wielofunkcyjnego w kierunku aktywności funkcji gospodarczych. 
Obszary aktywności  gospodarczej, w których planuje się  lokalizację obiektów 
produkcyjnych, usługowych, składowych i magazynowych. W obszarze tym planuje się 
również usługi, handel, budynki użyteczności publicznej, obiekty zamieszkania zbiorowego 
oraz  obsługi komunikacji i gastronomii. 

 
W/UT -  Obszary wód oraz rozwoju gospodarczego w kierunku usług turystyki, sportu, 

rekreacji i wypoczynku.  Obszary rozwoju gospodarczego, w których planuje się 
wielofunkcyjny rozwój różnych form działalności z wykorzystaniem istniejących zbiorników 
wodnych, z dopuszczeniem budowy bazy hotelowej wraz  
z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,  obsługą techniczną, gospodarczą  
i komunikacyjną. 

 

PE1 -  Obszary terenów górniczych do przekształcenia po zakończeniu eksploatacji 
górniczej w kierunku usług turystyki, sportu, rekreacji i wypoczynku oraz wód 
powierzchniowych. Obszary rozwoju gospodarczego, w których planuje się 
wielofunkcyjny rozwój różnych form działalności z wykorzystaniem istniejących zbiorników 
wodnych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obsługą techniczną, gospodarczą 
i komunikacyjną. 
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UM - Obszary rozwoju działalności usługowej  z możliwością lokalizowania  zabudowy 
mieszkaniowej i zagrodowej. W obszarze zakłada się rozwój usług z zakresu rozrywki, 
handlu, gastronomii, hoteli oraz innych obiektów związanych z bazą noclegową, biur, 
obiektów wystawienniczo – targowych, obiektów widowiskowych, terenów sportowych, 
lokalizację centrów biznesowych, konferencyjno – szkoleniowych, terenów rekreacyjnych i 
sportowych,   usług użyteczności publicznej,  usług rzemieślniczych innych usług. W 
obszarze tym planuje się również zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną, a także 
możliwość lokalizacji GPZ w miejscowości Marków Świnice. 

 
MU3 - Obszary zabudowy mieszkaniowo- usługowej. Obszary zabudowy mieszkaniowej  

o małej i średniej intensywności z dopuszczeniem zabudowy usługowej, drobnej 
wytwórczości, oraz usług użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Ponadto,  
w strefie planuje się obszary sportu i rekreacji, z dopuszczeniem  zabudowy zagrodowej. 

 
MN1- Obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej  

z możliwością realizacji podstawowych usług obsługujących obszar.  
 
MN2- Obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej  

w obszarze chronionego krajobrazu  z możliwością realizacji podstawowych usług 
obsługujących obszar.  

 
R2 - Obszary rolnicze. Obszary rolnicze przeznaczone do użytkowania rolniczego w kierunku 

zwiększania areału istniejących gospodarstw rolnych. 
 
R/L -  Obszary rolne z możliwością zalesień. 
 
L -     Obszary lasów wskazane do zagospodarowania i użytkowania leśnego w oparciu o operaty 

urządzeniowe lasu. 
 

 

Umowna 
numeracja 
obszarów 

Zmiany granic stref funkcjonalno – przestrzennych Fragment 
miejscowości: 

 Obowiązujące Studium z 2013r. Projekt zmiany Studium  

OBSZAR 1 

  

Wręcza, 
Wrecza A, 
Olszówka 

OBSZAR 2 

  

Marków 
Świnice 
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Umowna 
numeracja 
obszarów 

Zmiany granic stref funkcjonalno – przestrzennych Fragment 
miejscowości: 

OBSZAR 3 

  

Badów Górny 

OBSZAR 4 

  

Gąba 

OBSZAR 5 

  

Badowo Dańki 

OBSZAR 6 

  

Badowo Dańki 

OBSZAR 7 

 
 

Pieńki Strzyże 
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Umowna 
numeracja 
obszarów 

Zmiany granic stref funkcjonalno – przestrzennych Fragment 
miejscowości: 

OBSZAR 8 

  

Zbiroża 

OBSZAR 9 

  

Osuchów 

OBSZAR 10 

  

Lutkówka 

OBSZAR 11 

  

Ciemno 
Gnojna 

OBSZAR 12 

  

Kamionka 
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Umowna 
numeracja 
obszarów 

Zmiany granic stref funkcjonalno – przestrzennych Fragment 
miejscowości: 

OBSZAR 13 

  

miasto 
Mszczonów 

 Tab.2.1. Grupy głównych zmian. 

  

Na analizowanym terenie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
zgodnie z uchwałami o poniżej wymienionych numerach: 

 Nr XV/83/2004 Rady Gminy Radziejowice z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Radziejowice, 

 Nr XV/109/11 Rady Miejskiej w Mszczoni dnia 28 listopada 2011r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miejscowości Wólka Wręcka i Wręcza A, 

 Nr XVI/123/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miejscowości Marków Świnice, WręcŚwinice, Długowizna, 
Lublinów, Czekaj i Grabce Józefpolskie; 

 Nr XXXVI/263/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miasta Mszczonowa; 

 Nr XIX/151/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2004r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa; 

 Nr XIV/94/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 października 2007r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmującego fragment wsi Zbiroża; 

 Nr XXXIII/237/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miejscowości Ciemno - Gnojna; 

 Nr XXIII/163/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miejscowości Osuchów. 
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2.3 Powiązania z innymi dokumentami 

Studium powiązane jest z szeregiem dokumentów opracowywanych i zatwierdzanych na 
różnych szczeblach administracji.  

Nadrzędnym dokumentem planistycznym jest plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa mazowieckiego, z którego ustaleniami nie mogą być sprzeczne zapisy studium. 
Ponadto przeanalizowano zgodność z najważniejszymi dokumentami o wymiarze strategicznym  
i środowiskowym, w skali powiatu żyrardowskiego i gminy Mszczonów. 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego został przyjęty 
uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 180/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. Postulatem 
planu jest zrównoważenie rozwoju oraz dążenie do zmian w strukturze obszarów problemowych, 
co ma być osiągnięte poprzez zapewnienie większej spójności przestrzennej województwa, 
stwarzanie warunków do wyrównywania dysproporcji rozwojowych, zachowanie właściwych relacji 
pomiędzy poszczególnymi systemami i elementami zagospodarowania przestrzennego, 
zwiększenie konkurencyjności regionu i poprawę warunków życia mieszkańców. Dokument 
przewiduje gospodarcze umacnianie ośrodków subregionalnych, co obejmuje takie działania jak 
rozwój systemu transportowego, rozbudowę i modernizację infrastruktury energetycznej, 
telekomunikacyjnej, wodociągowo – kanalizacyjnej oraz bezpieczeństwa i obronności.  

Rejon gminy Mszczonów został zakwalifikowany w planie jako teren leżący w obszarze 
„największych wpływów aglomeracji warszawskiej”, posiadający szanse dalszego rozwoju.  
Polityka przestrzenna na tym obszarze ma polegać na wspieraniu dotychczasowych kierunków 
rozwoju m.in. poprzez umacnianie ośrodków subregionalnych (koncentracja infrastruktury 
społecznej i okołobiznesowej), rozwój systemu transportowego, specjalizację produkcji rolnej i 
rozwój turystyki. Ponadto postulowane jest wsparcie mechanizmów transferu innowacji i postępu z 
aglomeracji warszawskiej, zaś działania samorządu województwa mają polegać głównie na 
wspieraniu wybranych inicjatyw samorządów lokalnych. W Planie umieszczone zostały inwestycje 
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym t.j.: 

 Prace studialne i projektowe nad uruchomieniem komunikacji na linii Mszczonów – Tarczyn 
– Nowy Prażmów – Czachówek; 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszczonów oraz rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie; 

 Modernizacja linii kolejowej E65 – Południe, odcinek Grodzisk Mazowiecki – 
Kraków/Katowice – Zebrzydowice/Zwardoń – granica państwa; 

 Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa; 
 Budowa infrastruktury systemu GSM R zgodnie z NPW ERTMS na linii kolejowej E 20/C-E 

20 korytarz F na odcinku Kunowice -Terespol; 
 Rozwój funkcji rekreacyjno-balneologicznej w paśmie Gostynin – Rogóźno oraz w paśmie 

Mszczonów - Skierniewice. 
Prognoza oddziaływania Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

mazowieckiego wskazuje, iż najwięcej potencjalnych negatywnych oddziaływań na środowisko 
będzie wiązać się z rozwojem ponadlokalnych systemów infrastruktury transportowej. Wchodzi w 
to m.in. budowa dróg krajowych, w tym m.in. rozbudowa drogi ekspresowej S8 i obwodnic, 
modernizacja linii kolejowych (m.in. CE20), inwestycje w energetykę. Te działania spowodują 
deformację krajobrazu, emisje zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie powierzchni obszarów 
rolnych, przerwanie ciągłości korytarzy ekologicznych. 
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Obecnie trwają prace nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Mazowieckiego. Projekt zmiany planu jest na etapie uzyskiwania wymaganych opinii zgodnie  z 
art. 41 ust.1 pkt. 6. 

Znalazły się w nim inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym oraz 
najważniejsze inwestycje strategiczne uwzględnione w dokumentach przyjętych przez Sejm RP, 
Radę Ministrów i Sejmik Województwa.  

 
Projektowane zmiany studium dla gminy Radziejowice wypełniają ustalenia Planu, szczególnie w 
zakresie poprawy konkurencyjności regionu i jakości życia jego mieszkańców.  

 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja) 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego, stanowiącą aktualizację Strategii z roku 
2001, została przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 78/06 z dnia 29 maja 
2006 r.  

Celem nadrzędnym wskazanym w Strategii jest wzrost konkurencyjności gospodarki i 
równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego, będące podstawą dla poprawy jakości życia 
mieszkańców. Cele strategiczne będą realizowane poprzez wypełnienie celów pośrednich w tym: 
rozwój kapitału społecznego, wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, 
stymulowanie rozwoju funkcji metropolitalnych Warszawy, aktywizację i modernizację obszarów 
pozametropolitalnych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku 
regionu.  

Wśród kierunków działań, które są wskazane do realizacji tych celów, a które mogą dotyczyć 
rejonu Mszczonowa wymieniono m.in. lokalizację nowego, centralnego, międzynarodowego 
lotniska na Mazowszu pomiędzy Warszawą, a Łodzią, włączenie transportu kolejowego w 
obsługę portów lotniczych, w tym rozbudowy CMK do obsługi nowego lotniska. Na dzień 
sporządzenia niniejszego opracowania lokalizacja Cenralnego Portu Komunikacyjnego wskazana 
została  na miejscowość Stanisławów w gminie Baranów na północ od autostrady A2. 

W prognozie do powyższego dokumentu wskazano, iż kontynuowana będzie tendencja 
spadku oddziaływań wielkoprzemysłowych i wzrostu oddziaływań komunikacyjnych. Poszczególne 
kierunki działań, wyznaczone w ramach celów pośrednich sklasyfikowano w prognozie, od 
potencjalnie negatywne do potencjalnie pozytywnych. Do pierwszej grupy zaliczono m.in.: wzrost 
zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu, (działania inwestycyjne), rozwój MSP oraz 
wzrost ich innowacyjności i konkurencyjności (zajmowanie nowych terenów pod działalność 
biznesowa), wzmocnienie powiązań Warszawy z otoczeniem regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym (nowe ciągi infrastrukturalne, zmiana przeznaczenia gruntów na cele 
nierolnicze), poprawa dostępności komunikacyjnej i transportu w regionie, w tym lotnictwa 
cywilnego. W prognozie wskazano również iż Strategia przedstawiła działania, które mogą 
zapobiec /ograniczyć negatywne oddziaływania na środowisko. Są to m.in.: wdrożenie systemu 
monitoringu zanieczyszczeń środowiska, przeciwdziałanie deficytowi wodnemu poprzez budowę 
zbiorników retencyjnych, poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ochrona wód podziemnych i 
zasobów kopalin, wdrażanie programów rolno-środowiskowych w wyznaczonych strefach 
priorytetowych, rozwój alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, rozwój ponadlokalnej i lokalnej 
infrastruktury technicznej, porządkowanie gospodarki odpadami, realizacja infrastruktury 
komunikacyjnej: obwodnice i obejścia drogowe w ciągach dróg krajowych i wojewódzkich, 
wspieranie proekologicznych rozwiązań w transporcie publicznym, ochrona powietrza i ochrona 
przed hałasem). 

Projektowane zmiany studium dla gminy Mszczonów wypełniają ustalenia Planu w szczególności 
w zakresie aktywizacji i modernizacji obszarów poza metropolitalnych.  
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Strategia Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego na lata 2015- 2025.  

Strategia Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego na lata 2015 - 2025 została przyjęta uchwałą 
nr X/57/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego w dniu 24 września 2015r. 

Częścią Strategii  jest  Plan Rozwoju Lokalnego, który przewiduje trzy cele strategiczne, są 
nimi: 

I. Rozwój społeczny i gospodarczy. 

II. Poprawa jakości życia mieszkańców. 

Cele te mają być realizowane poprzez wypełnienie celów operacyjnych, na które składają 
się: aktywizacja bezrobotnych i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, podniesienia poziomu 
wykształcenia mieszkańców, tworzenie warunków dla rozwoju kultury, sportu i turystyki, poprawa 
warunków mieszkaniowych, poprawa funkcjonowania instytucji powiatowych, zwiększenie 
bezpieczeństwa w komunikacji i bezpieczeństwa zdrowotnego ogólnie.  

Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój gospodarczy to cele wspólne dla Planu 
Rozwoju Lokalnego i projektu zmiany Studium. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Mszczonów do roku 2020. 

W Strategia Rozwoju Gminy Mszczonów zidentyfikowano cel nadrzędny, którym jest: 
„Zdobycie i utrzymanie konkurencyjnej pozycji w stosunku do gmin ościennych poprzez stwarzanie 
warunków do harmonijnego i dynamicznego rozwoju gospodarczego”. Cele strategiczne 
wyznaczono jako:  

I. Wykorzystanie atutu położenia w celu pozyskania inwestorów zewnętrznych i mobilizacji 
kapitału lokalnego sprzyjającego procesom przekształceń własnościowych. 

II. Rozwój infrastruktury na terenie gminy. 
III. Podniesienie jakości kapitału ludzkiego gminy. 
IV. Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa. 
V. Poprawa warunków życia społeczeństwa lokalnego. 
VI. Wykorzystanie bliskości Warszawy i potencjału środowiska naturalnego dla potrzeb rozwoju 

gospodarczego. 
VII.  Rozwój funkcji ponad lokalnych gminy. 

 

Projekt zmiany Studium rozszerza pakiet środków realizacji zasadniczych celów strategii. 

   
 

Program Ochrony Środowiska Gminy Mszczonów 

Program ochrony środowiska dla gminy Mszczonów został opracowany na lata 2013 – 2016 
z perspektywą na lata 2017-2020. W dokumencie tym ustalono główne cele działań 
ekorozwojowych w gminie, którymi są:   

 Ograniczenie emisji substancji i energii (w tym m.in. zadanie: Uwzględnianie w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustaleń w zakresie poważnych 
awarii; Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
danych o: dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku na terenach chronionych 
akustycznie, źródłach promieniowania elektromagnetycznego, obszarach ograniczonego 
użytkowania; Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego gmin 
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zapisów dotyczących zamiany tradycyjnych kotłowni opalanych węglem na kotłownie 
ekologiczne),  

 Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu (w tym m.in. zadanie: 
Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego ochrony Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych oraz terenów do planowanej eksploatacji kopalin; 
Określanie w studium uwarunkowań i kierunkach rozwoju przestrzennego gminy 
obszarów oraz zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 
krajobrazu),  

 Racjonalne gospodarowanie środowiskiem (w tym m.in. zadanie: Uwzględnianie w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów możliwych do 
lokalizacji elektrowni wodnych, wiatrowych i innych obiektów źródeł odnawialnej energii),  

 Zwiększanie aktywności obywatelskiej i wyższy stan świadomości ekologicznej 
społeczeństwa (w tym m.in. zadanie: Uwzględnianie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego zadań w zakresie zagospodarowania 
sozotechnicznego terenów atrakcyjnych turystycznie). 

Jest to dokument, który w sposób najbardziej szczegółowy określa cele związane z ochroną 
środowiska na poziomie gminnym.  

 

Plany Gospodarki Odpadami Gminy Mszczonów 

W planie analizą objęto odpady z sektora komunalnego, gospodarczego, niebezpieczne, w 
tym odpady medyczne i weterynaryjne.  
Główne problemy gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Mszczonów, które wymagają 
pilnego rozwiązania to: 

1.    W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 
- Dominuje unieszkodliwianie odpadów komunalnych poprzez ich składowanie. Część odpadów 

komunalnych jest wywożona w sposób niekontrolowany do lasów, zagłębień terenów oraz w 
inne miejsca do tego celu nie przeznaczone, co spowodowane jest niedostatecznym 
wykształceniem świadomości ekologicznej u mieszkańców gminy. Powoduje to tworzenie 
„dzikich składowisk”, które obniżają walory krajobrazowe oraz zanieczyszczają środowisko. 
Ponadto odpady są często palone w kotłowniach lokalnych, na powierzchni ziemi 
zanieczyszczając powietrze, wywołując dyskomfort zapachowy, niszcząc życie biologiczne w 
glebie. 

- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Marków Świnice 
wymaga modernizacji (brak wagi, brak instalacji do zbierania odcieków oraz instalacji do 
ujmowania gazów wysypiskowych), która pozwoli na funkcjonowanie obiektu w sposób 
bezpieczny dla środowiska. 

- Brak gminnego punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych, co powoduje, że na 
składowisko trafiają niebezpieczne odpady komunalne np. baterie, zużyte leki, inne toksyczne 
środki. 

2.   Brak informacji o rzeczywiście wytwarzanych odpadach niebezpiecznych powstających w 
gospodarstwach domowych oraz systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych, a w szczególności przeterminowanych leków, opakowań po środkach 
ochrony roślin, odpadów zawierających azbest, wielkogabarytowych. Należy stworzyć taki 
system, aby do 2006 roku wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych - 15% odpadów 
niebezpiecznych, a do 2010 roku - 50%, na składowiska odpadów do 2010 r. maksymalnie 
kierować 75% odpadów biodegradowalnych.  
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3.    Prowadzący działalność gospodarczą winni w pełni respektować przepisy prawa dotyczące 
gospodarowania wytwarzanymi przez siebie odpadami (zwiększyć odzysk, prowadzić dokładną 
ewidencję odpadów). 

4.  Prowadzący działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów z terenu gminy winni 
każdego roku składać informacje Staroście dotyczące gospodarowania odpadami w zakresie 
posiadanego zezwolenia. 

5.   W niedostatecznym stopniu rozwinięta jest gospodarka odpadami opakowaniowymi, co 
powoduje, że część opakowań trafia na składowisko odpadów. 

 Jako priorytetowe zadania przyjęto: 

 rozwój selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji, 
opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych, 

 organizacja gminnego punktu zbierania surowców wtórnych międzygminnego odpadów 
niebezpiecznych, 

 organizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, 
 zwiększenie odzysku odpadów opakowaniowych, 
 

Stworzono system gospodarowania odpadami na terenie gminy Mszczonów w następujących 
podsystemach: 

1. podsystem gospodarki odpadami komunalnymi, opakowaniowymi, zużytym   sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym , 

2.  podsystem gospodarki odpadami budowlanymi, 

3. podsystem gospodarki odpadami azbestu i PCB, 
4. podsystem  gospodarki wrakami samochodowymi i oponami, 
5. podsystem gospodarki zwłokami zwierzęcymi, 
6. podsystem zbierania odpadów pochodzenia medycznego,  
7. podsystem gospodarki osadami ściekowymi. 

 
Monitoring realizacji założeń planu gminnego opiera się o: 

1. system ewidencji, sprawozdawczości i raportowania przez organy urzędowe i podmioty 
gospodarcze, 

2. dane zgromadzone w wojewódzkiej bazie danych o odpadach, 
3. system nadzoru i kontroli. 
4.  

W Planie przyjęto wskaźniki charakteryzujące stopień realizacji Planu. Przeanalizowano 
również wpływ projektu planu na środowisko. 
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3. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym, regionalnym i 
lokalnym i zgodność z nimi przedmiotowego projektu zmian 
Studium 

3.1 Poziom międzynarodowy i wspólnotowy 

Priorytety Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska na lata 2002-2012 zostały 
sformułowane w VI Programie Działań Wspólnoty w zakresie środowiska (Decyzja 
NR 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 22 lipca 2002 r. ustanawiająca Szósty 
Wspólnotowy Program Działań w zakresie środowiska naturalnego). Program realizowany jest 
poprzez siedem strategii tematycznych w zakresie: zrównoważonego użytkowania zasobów 
naturalnych, zapobiegania powstawaniu odpadów i upowszechniania recyklingu, poprawy, jakości 
środowiska miejskiego, ograniczania emisji zanieczyszczeń, ochrony gleb, zrównoważonego 
użytkowania pestycydów oraz ochrony i zachowania środowiska morskiego.  

Celem programu jest uwzględnienie problemów ochrony środowiska we wszystkich 
politykach i działaniach Wspólnoty.  

Na poziomie międzynarodowym i wspólnotowym  istnieje wiele dokumentów odnoszących 
się do aspektów ochrony środowiska. Są to m.in.: 

 Konwencje międzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską: 

 Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 
Berno (1979), 

 Konwencja Ramsarska o obszarach wodno-błotnych, mających znaczenie 
międzynarodowe, zwłaszcza, jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (1975), ze 
zmianami wprowadzonymi w Paryżu (1982) i Reginie (1987), 

 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de 
Janeiro (1992), 

 Konwencja Helsińska o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego 
(1992), 

 Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro (1992), 

 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, wraz 
z Protokołem (1997),  

 Europejska Konwencja krajobrazowa. 

Inne wybrane dokumenty: 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej  

Strategia Zrównoważonego Rozwoju (SZR) została przyjęta w 2001 roku. W 2006 roku 
przyjęto odnowioną strategię uwzględniającą rozszerzenie Wspólnoty i uwzględniającą szerszy, 
globalny wymiar podejmowanych wyzwań. Wyodrębniono następujące kluczowe wyzwania:  

 Ograniczanie zmian klimatu oraz promowanie czystszej energii, 

 Zapewnienie, by systemy transportowe odpowiadały wymogom ochrony środowiska 
oraz spełniały gospodarcze i społeczne potrzeby społeczeństwa, 

 Promowanie zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji, 
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 Lepsze zarządzanie oraz przeciwdziałanie nadmiernej eksploatacji zasobów 
przyrodniczych, 

 Promowanie wysokiej, jakości zdrowia publicznego na niedyskryminujących 
zasadach,  

 Stworzenie społeczeństwa opartego na integracji społecznej, uwzględniającego 
solidarność między pokoleniami oraz w ramach pokoleń, a także zagwarantowanie 
wysokiej, jakości życia obywateli, 

 Aktywne promowanie zrównoważonego rozwoju na forum międzynarodowym oraz 
zapewnienie zgodności wewnętrznych i zewnętrznych polityk UE z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, jak również z podjętymi przez UE międzynarodowymi 
zobowiązaniami. 

Studium opracowano ze świadomością powyżej wymienionych celów, dążąc do 
uwzględnienia tych, które dotyczą rozpatrywanego terenu.  

 

3.2 Poziom krajowy 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483) stwierdza, iż Rzeczpospolita zapewnia 
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 5) ustalając jednocześnie, 
że ochrona środowiska jest obowiązkiem m.in. władz publicznych, które poprzez swoją politykę 
powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom (art. 74).  

Dokumentem wyjściowym dla kształtowania polityki przestrzennej na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym w myśl powyższych zasad jest II Polityka Ekologiczna Państwa przyjęta 
przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 r. i Sejm RP w sierpniu 2001 r., uwzględniająca 
zobowiązania i cele ochrony środowiska przyjęte w konwencjach międzynarodowych. Według tego 
dokumentu zachowanie równowagi w systemie przyrodniczym wymaga spójnego i łącznego 
zarządzania:  

 dostępem do zasobów środowiska,  

   likwidacją i zapobieganiem powstawaniu negatywnych dla środowiska skutków 
działalności gospodarczej,  

 racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych (gospodarka wodna, leśnictwo, 
ochrona i wykorzystanie zasobów surowcowych i glebowych, planowanie przestrzenne).  

Powinno to znaleźć odbicie w planach przestrzennego zagospodarowania kraju, województw 
i gmin, które na każdym szczeblu powinny być opracowane w oparciu o rozpoznanie potrzeb 
ekonomicznych i ekologicznych – lokalnych, regionalnych i krajowych.  

Cele II Polityki Ekologicznej Państwa to: 

W sferze racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych: 

 racjonalizacja użytkowania wody, 

 zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji, 

 zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych, 

 ochrona gleb, 
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 wzbogacanie i racjonalna eksploatacja zasobów leśnych, 

 ochrona zasobów kopalin. 

W zakresie, jakości środowiska uwzględnienie: 

 wpływu na stosunki wodne i jakość wód, 

 wpływu, na jakość powietrza, 

 potencjalnego wpływu na zmianę lokalnego klimatu, 

 wpływu hałasu i promieniowania elektromagnetycznego, 

 zagrożeń bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego, 

 możliwości wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska, 

 różnorodność biologicznej i zmian krajobrazu. 

Założenia II Polityki Ekologicznej Państwa uwzględnione są w strategiach i programach 
środowiskowych na szczeblu krajowym, a przede wszystkim w: 

 polityce ekologicznej państwa w opracowanej przez Ministra Środowiska, 

 krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 
biologicznej, 

 strategii gospodarki wodnej przyjętej przez Radę Ministrów. 

 

3.3 Poziom regionalny i lokalny 

Cele dokumentu strategicznego: Zgodność z celami projektu studium: 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Mazowieckiego 

Cele ochrony środowiska: 

 ochrona i racjonalne gospodarowanie 
zasobami naturalnymi, 

 ochrona dziedzictwa kulturowego, 
krajobrazu i kształtowanie ładu 
przestrzennego, 

 wzrost bezpieczeństwa ekologicznego, 

 ochrona walorów przyrodniczych 
poprzez wzmocnienie ochrony dolin 
rzecznych,   zapewnienie ciągłości 
korytarzy ekologicznych,  ochronę 
obszarów wodno – błotnych,  
zwiększenie lesistości,  

 poprawa standardów środowiska 
poprzez: zachowanie korzystnych 
warunków aerosanitarnych, 
racjonalizację gospodarki wodnej, 
ochronę gleb, porządkowanie 
gospodarki odpadami. 

 

Projekt Studium wprowadza nową podstrefę  
funkcjonalną, mającą na celu aktywizacje 
gospodarczą w kierunku usług turystyki z 
wykorzystaniem istniejących zbiorników wodnych 
po eksploatacyjnych. Studium zawiera zapisy 
postulujące uwzględnienie ochrony tych zasobów 
w planowaniu inwestycji.  

W Studium zakłada się ochronę istniejących 
lasów. Ponadto zaleca ochronę zadrzewień 
alejowych wzdłuż dróg, zadrzewień śródpolnych 
oraz wzdłuż otwartych powierzchni wodnych.  

W projekcie zmiany Studium ustala się ochronę 
terenów zielonych jako korytarzy ekologicznych 
do ochrony rodzimej fauny i flory co należy ocenić 
jako zgodne z celem odnoszącym się do 
zapewnienia ciągłości korytarzy ekologicznych.  

Zmiana Studium wiązać się również w 
nieznacznym stopniu będzie z uszczupleniem 
powierzchni terenów biologicznie czynnych w 
planowanych strefach przeznaczonych pod 
zabudowę. Niemniej jednak planowane zmiany 
dotyczą niewielkich fragmentów na terenie gminy.  

 Poprawa warunków aerosanitarnych wspierana 
jest poprzez postulat wprowadzania i rozwoju 
odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 
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Cele dokumentu strategicznego: Zgodność z celami projektu studium: 

 czynników grzewczych. 

Planowane zmiany w obrębie podstrefy W/UT 
mogą wprowadzać nowe obiekty wyróżniające się 
w krajobrazie. 

 

Strategia Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do roku 2020  

Ustanowione cele strategii to ochrona i 
rewaloryzacja środowiska przyrodniczego 
dla zapewnienia trwałego i 
zrównoważonego rozwoju. Działania 
ochrony i rewaloryzacji środowiska 
obejmować będą m.in.: 

 ochronę najcenniejszych wartości 
środowiska przyrodniczego (zasobów i 
krajobrazu), poprzez utworzenie 
spójnego przestrzennie, chroniącego 
powiązania przyrodnicze systemu 
obszarów prawnie chronionych 
niezbędnych dla zachowania równowagi 
ekologicznej, 

 zwiększenie lesistości regionu i ochronę 
lasów przez dodatkowe  zalesienia,  

 poprawę jakości wód powierzchniowych, 
a także ochronę wód podziemnych oraz 
zasobów kopalin, 

 uporządkowanie gospodarki odpadami,  

 poprawę stanu bezpieczeństwa na 
wypadek klęsk żywiołowych i katastrof 
ekologicznych, 

 ochronę bioróżnorodności środowiska 
naturalnego i zachowanie w formie 
niezmienionej siedlisk poprzez 
utworzenie na obszarze województwa 
mazowieckiego strefy wolnej od GMO, 

 szerzenie świadomości ekologicznej 
wśród mieszkańców,  

 zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, w tym wód 
geotermalnych, 

 ochronę powietrza i ochronę przed 
hałasem. 

Cele dokumentu wypełnione są przez zapisy 
studium, obejmujące m.in. ochronę istniejących 
lasów, ochronę cennych zbiorowisk (bagiennych, 
podmokłych), pomimo że niektóre obszary 
zadrzewień mogą podlegać zmianie 
przeznaczenia.   

Ochronę wód uwzględniają zapisy dotyczące 
nienaruszania stosunków wodnych, oczyszczania 
ścieków i rozbudowy sieci kanalizacyjnej. 

Ponadto w Studium na dzień dzisiejszy wpisany 
jest postulat wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. 

Studium wspiera cele związane z gospodarką 
odpadami poprzez zapisy, dotyczące 
konieczności stworzenia zorganizowanego 
systemu gospodarki odpadami, wspierania 
funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i 
odbierania odpadów komunalnych. 

Strategia Rozwoju Powiatu 
Żyrardowskiego  

Strategia ta nie wyznacza konkretnych 
celów z zakresu ochrony środowiska 
przyrodniczego. Zawiera cele o charakterze 

Projekt zmiany Studium jest generalnie zgodny z 
celami społeczno – gospodarczymi, gdyż 
wprowadza funkcje usługowe, funkcje aktywności 
gospodarczej, które przyczynią się do aktywizacji 
regionu i jego mieszkańców. 
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Cele dokumentu strategicznego: Zgodność z celami projektu studium: 

społecznym i gospodarczym skupiające się 
na konieczności poprawy jakości życia i 
zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. 

Strategia Rozwoju Gminy Mszczonów 

Strategia nie przedstawia wprost celów 
związanych wspierających ochronę 
środowiska. Misją strategii jest 
zrównoważony rozwój gospodarczy 
zapewniający tworzenie nowych miejsc 
pracy dla mieszkańców obszarów wiejskich 
poprzez stwarzanie optymalnych warunków 
dla rozwoju małych firm oraz nowych 
inwestycji zewnętrznych. 

Cele projektu studium nie stoją w sprzeczności z 
celami Strategii i wypełniają jej cel strategiczny 
wspierając zrównoważony rozwój gospodarczy.  

Tab. 3.1 Cele ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym. 

 
Studium jest dokumentem wskazującym ogólne kierunki rozwoju przestrzennego gminy i 

może zakładać różne sposoby i warianty realizacji działań wskazanych w ww. dokumentach 
strategicznych. Z uwagi na ogólny charakter studium (ustalenia przeznaczenia i zagospodarowania 
terenu następują w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego), zapisy projektu 
zmiany Studium nie implementują określonych działań wprost, a jedynie stwarzają ogólne warunki 
funkcjonalno-przestrzenne do ich realizacji. 

Jak wynika z dalszej analizy, zadania związane z ochroną środowiska określone w 
omawianych dokumentach są generalnie zgodne i zintegrowane z postulatami i kierunkami 
rozwoju zawartymi w projekcie zmiany Studium. 
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4. Charakterystyka istniejącego stanu środowiska i jego 
potencjalne zmiany w przypadku braku realizacji projektowanego 
Studium 

4.1 Lokalizacja terenu i charakterystyka środowiska przyrodniczego 

W celu opisania charakterystyki środowiska przyrodniczego posłużono się m.in. aktualną 
mapą ewidencyjną, zasadniczą, ortofotomapą, opracowaniem ekofizjograficznym z 2011r. oraz 
prognozą oddziaływania na środowisko z 2011r. i 2013r., obserwacjami dokonanymi w trakcie wizji 
terenowych we wrześniu 2018r., a także innymi informacjami i dokumentami archiwalnymi, 
dostępnymi w trakcie prac nad Prognozą. 

W niniejszym rozdziale przedstawiono kluczowe informacje na temat stanu środowiska.  
 

 

OBSZAR 1. WRĘCZA, WRĘCZA A, OLSZÓWKA 

 

Obszar 1. obejmuje fragmenty miejscowości Wręcza, Wręcza A i Olszówka położone na 
północ od ul. Żukowskiej stanowiącej południową granicę tego obszaru.  

Zlokalizowany jest tu obszar eksploatacji kruszyw  (wydobycie piasku i żwiru), częściowo 
zrekultywowany w kierunku wodnym (rozległe zbiorniki wodne). 

Ponadto w południowo – wschodniej części występują zabudowania typowe dla zabudowy 
zagrodowej. 
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Fot. 1-8. OBSZAR 1 obejmujący fragmenty miejscowości Wręcza, Wręcza A i Olszówka. 

 

 

Ryc. 4.1. Granica OBSZARU 1 – fragmenty miejscowości Wręcza, Wręcza A i Olszówka. 
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Ryc.4.2. OBSZAR 1 /https://www.maps.google.com/); 

 

 

OBSZAR 2. MARKÓW ŚWINICE 

  

Obszar 2. obejmuje fragment miejscowości Marków Świnice położony na północ od ul. 
Spacerowej stanowiącej południową granicę tego obszaru i jednocześnie na wschód od ul. 
Brzozowej stanowiącej zachodnią granicę i będącą granicą ww. miejscowości.  

Obszar ten ma charakter typowo rolniczo – leśny i stanowi polanę w bliskim sąsiedztwie 
kompleksu leśnego - monokultury sosny, a wzdłuż zachodniej granicy rośnie szpaler brzozy 
(Betula pendula). 
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Fot. 1-3 . OBSZAR 2 obejmujący fragment miejscowości Marków Świnice; 
Ryc. 4.3. Granica OBSZARU 2 – fragment miejscowości Marków Świnice. 
Ryc. 4.4. OBSZAR 2 /https://www.maps.google.com/). 

 
 
 

OBSZAR 3. BADÓW GÓRNY 

 

Obszar 3. obejmuje fragmenty miejscowości Badów Górny położone na zachód od ul. 
Piekarskiej i na północ od ul. Gajowej.  

Obszar ten ma charakter typowo rolniczo – leśny, na który składa się głównie monokultura 
sosny i brzozy w I i II klasie wieku (od 1 do 40 lat) z udziałem podsadzanego świerka, modrzewia i 
niewielkiej ilości dębu, charakteryzująca się dodatkowo olbrzymim rozdrobnieniem powierzchni. 
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Fot. 1-3 . OBSZAR 3 obejmujący fragmenty w miejscowości Badów Górny; 
Ryc. 4.5. Granica OBSZARU 3 – fragmenty miejscowości Badów Górny. 
Ryc. 4.6. OBSZAR 3 /https://www.maps.google.com/).  
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OBSZAR 4. GĄBA 
 

Obszar 4. obejmuje fragment miejscowości Gąba położony na zachód od ul. Sosnowej i na 
południe od ul. Słonecznej.  

Obszar ten ma charakter typowo rolniczo – leśny, na który składa się głównie monokultura 
sosny, a poza tym typowa zbiorowiska łąk i pól uprawnych (ugory). Duży udział ugorów  jest 
dowodem na zmiany charakteru miejscowego rolnictwa.  Są to zbiorowiska  krótkotrwałe, gdyż 
szybko zostaną zastąpione zapustami, głównie sosny. Właśnie zarastanie samosiewem drzew 
większości opuszczonych rolniczo powierzchni jest dowodem „leśnego” kierunku zmian w wyniku 
sukcesji regeneracyjnej. 

 

   

   

Fot. 1-3 . OBSZARU 4 obejmujący fragment w miejscowości Gąba; 
Ryc. 4.7. Granica OBSZARU 4 – fragment miejscowości Gąba. 
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Ryc. 4.8. OBSZAR 4 /https://www.maps.google.com/); 
 

 

OBSZAR 5. BADOWO DAŃKI 

 

Obszar 5. obejmuje fragment miejscowości Badowo Dańki położony na południe od ul. 
Sokołowskiej i na wschód od ul. Granicznej stanowiącej zachodnią granicę.  

Obszar ten ma charakter typowo rolniczy i od wschodu graniczy z terenem lasu. 
 

   
Fot. 1. OBSZAR 5 obejmujący fragment miejscowości Badowo Dańki. 
Ryc. 4.9. Granica OBSZARU 5 – fragment miejscowości Badowo Dańki. 
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Ryc. 4.10. OBSZAR 5 /https://www.maps.google.com/); 
 

 

OBSZAR 6. BADOWO DAŃKI 

 

Obszar 6. obejmuje fragment miejscowości Badowo Dańki położony na północ od ul. 
Jodłowej stanowiącej południową granicę i na wschód od ul. Porzeczkowej stanowiącej zachodnią 
granicę tego obszaru.  

Obszar ten ma charakter typowo rolniczo – leśny, na który składa się głównie monokultura 
sosny i brzozy w I i II klasie wieku (od 1 do 40 lat) z udziałem podsadzanego świerka, modrzewia i 
niewielkiej ilości dębu, charakteryzująca się dodatkowo olbrzymim rozdrobnieniem powierzchni. 
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Fot. 1-4. OBSZAR 6 obejmujący fragment w miejscowości Badowo Dańki; 
Ryc. 4.11. Granica OBSZARU 6 – fragment miejscowości Badowo Dańki. 
Ryc. 4.12. OBSZAR 6 /https://www.maps.google.com/).  
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OBSZAR 7. PIEŃKI STRZYŻE 

 

Obszar 7. obejmuje fragmenty miejscowości Pieńki Strzyże położone na południe od ul. 
Leśnej i na wschód od ul. Sosnowej. 

Zlokalizowany jest tu obszar eksploatacji kruszyw  (wydobycie piasku i żwiru), częściowo 
zrekultywowany w kierunku wodnym (rozległe zbiorniki wodne). 
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Fot. 1-5. OBSZAR 7 obejmujący fragmenty w miejscowości Pieńki Strzyże; 
Ryc. 4.13. Granica OBSZARU 7 – fragmenty miejscowości Pieńki Strzyże. 
Ryc. 4.14. OBSZAR 7 /https://www.maps.google.com/).  
 

OBSZAR 8. ZBIROŻA 

 

Obszar 8. obejmuje fragment miejscowości Zbiroża położony na południe od ul. Grójeckiej i 
na wschód od ul. Żwirowej stanowiącej zachodnią granicę obszaru. 

Zlokalizowany jest tu obszar eksploatacji kruszyw  (wydobycie piasku i żwiru), częściowo 
zrekultywowany w kierunku wodnym (rozległe zbiorniki wodne). 
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Fot. 1-2. OBSZAR 8 obejmujący fragment w miejscowości Zbiroża; 
Ryc. 4.15. Granica OBSZARU 8 – fragment miejscowości Zbiroża. 
Ryc. 4.16. OBSZAR 8 /https://www.maps.google.com/).  
 

 

OBSZAR 9. OSUCHÓW 

 

Obszar 9. obejmuje fragment miejscowości Osuchów położony na południe od ul. Wołowskiej 
i na wschód od ul. Ogrodowej stanowiącej zachodnią granicę obszaru. 

Zlokalizowany jest tu obszar stacji ujęcia wody. 
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Fot. 1-2. OBSZAR 9 obejmujący fragment w miejscowości Osuchów; 
Ryc. 4.17. Granica OBSZARU 9 – fragment miejscowości Osuchów. 
Ryc. 4.18. OBSZAR 9 /https://www.maps.google.com/).  
 

 

 

OBSZAR 10. LUTKÓWKA 

 

Obszar 10. obejmuje fragment miejscowości Lutkówka położony na południe od ul. Szkolnej 
stanowiącej północną granicę tego obszaru.  

Obszar ten ma charakter typowo rolniczo – leśny, na który składa się głównie monokultura 
sosny i brzozy w I i II klasie wieku (od 1 do 40 lat) z udziałem podsadzanego świerka, modrzewia i 
niewielkiej ilości dębu, charakteryzująca się dodatkowo olbrzymim rozdrobnieniem powierzchni.  

Poza tym występują tu również drzewa owocowe - sad w pobliżu istniejącego gospodarstwa 
typowego dla zabudowy zagrodowej. 
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Fot. 1-7. OBSZAR 10 obejmujący fragment w miejscowości Lutkówka; 
Ryc. 4.19. Granica OBSZARU 10 – fragment miejscowości Lutkówka. 
Ryc. 4.20. OBSZAR 10 /https://www.maps.google.com/).  
 

 

OBSZAR 11. CIEMNO – GNOJNA 

 

Obszar 11. obejmuje fragment miejscowości Ciemno - Gnojna położony na południe od ul. 
Tarczyńskiej, na zachód od ul. E. I. H. Bieleckich i na północ od ul. Lipowej. Wzdłuż ul. E. I. H. 
Bieleckich biegnie granica Bolimowsko Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. 

Obszar ten ma charakter typowo rolniczo – leśny, na który składa się głównie monokultura 
sosny i brzozy w I i II klasie wieku (od 1 do 40 lat) z udziałem podsadzanego świerka, modrzewia i 
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niewielkiej ilości dębu. Ponadto występuje tu stosunkow cenny gatunek Kruszyny pospolitej 
(Frangula alnus). Z kolei wzdłuż południowej granicy płynie rzeka Pisia, w otoczeniu której 
występuję typowa roślinność dla częściowo zabagnionego olsu porzeczkowego ze związku Alnion 
glutinosae. 
 

   

   

   

Fot. 1-4. OBSZAR 11 obejmujący fragment w miejscowości Ciemno - Gnojna; 
Fot. 5. Kruszyna pospolita (Frangula alnus); 
Ryc. 4.21. Granica OBSZARU 11 – fragment miejscowości Ciemno - Gnojna. 
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Ryc. 4.22. OBSZAR 11 /https://www.maps.google.com/).  
 

 

OBSZAR 12. KAMIONKA 

 

Obszar 12. obejmuje fragment miejscowości Kamionka położony na zachód od ul. 
Piekarskiej stanowiącej zachodnią granicę tego obszaru.  

Obszar ten ma charakter typowo rolniczo – leśny, na który składa się głównie monokultura 
sosny i brzozy w I i II klasie wieku (od 1 do 40 lat) z udziałem podsadzanego świerka, modrzewia i 
niewielkiej ilości dębu, charakteryzująca się dodatkowo olbrzymim rozdrobnieniem powierzchni. 
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Fot. 1-2. OBSZAR 12 obejmujący fragment w miejscowości Kamionka; 
Ryc. 4.23. Granica OBSZARU 12 – fragment miejscowości Kamionka. 
Ryc. 4.24. OBSZAR 12 /https://www.maps.google.com/).  
 

 

OBSZAR 13. MSZCZONÓW 

 

  

 
 
Obszar I obejmuje ścisłe centrum Mszczonowa i zamyka się w kwartale ulic: ul. Rawska, 
Zarzeczna, ul. Grójecka, ul. Traugutta, ul. Sienkiewicza, ul. Nowy Rynek, ul. 
Poniatowskiego, rów burzowy, ul. Młynarska, ul. Kościuszki, ul. Żyrardowska. Obejmuje 
rynek, park i błonia przykościelne, osiedle zabudowy wielorodzinnej – Osiedle 
Poniatowskiego oraz obszar ulic: Kilińskiego, Zarzecznej oraz części ulic: Grójeckiej i 
Sienkiewicza. 
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Fot. 1-8. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy wielorodzinnej, zabudowy usługowej w 
tym usługi sakralne, administracja, budynek straży pożarnej oraz zieleń miejska – publiczny plac zabaw. 
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Obszar II obejmuje teren: osiedli zabudowy wielorodzinnej - Dworcowa I i II, ośrodka zdrowia 
przy ul. Maklakiewicza oraz dwóch szkół średnich. 

Główne zjawiska negatywne to: duża liczba osób bezrobotnych, ubóstwo (duża liczba osób 
korzystających z pomocy społecznej, w tym pomoc dla uczniów), duża liczba wykroczeń i 
przestępstw, brak kanalizacji deszczowej w części obszaru, energochłonne oświetlenie uliczne, 
niska estetyka przestrzeni publicznej. 
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Fot.1-6. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej w tym usługi oświaty, zdrowia i 
mieszkalnictwa oraz towarzyszące tereny zieleni. 
 
 

 

 

 

Obszar III to teren osiedla Dworcowa III, gdzie występuje duża liczba osób bezrobotnych, 
duża liczba wykroczeń i przestępstw, ubóstwo, niska frekwencja wyborcza, zły stan techniczny 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energochłonne oświetlenie uliczne i niska estetyka przestrzeni 
publicznej 
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Fot. 1-5.Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz towarzyszące tereny zieleni w tym plac zabaw. 

 
 

 

 

 
Obszar IV obejmuje teren Wspólnoty Mieszkaniowej Keramzyt, gdzie występuje 

ubóstwo, energochłonne oświetlenie uliczne i niska estetyka przestrzeni publicznej. 
 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

gminy Mszczonów 

 

 

PROGNOZA MSZCZONÓW  ’2018 52 

 

  
 

    
Fot.1-3.Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz towarzyszące tereny zieleni w tym plac 
zabaw. 

 
Obszar V  obejmuje fragment miasta Mszczonów znajdujący się pomiędzy ul. Warszawską a ul. 
Północną, w obszarze tzw. „grudziądzko-warszawskiego okręgu geotermalnego" zajmującego 
obszar ok. 70 tyś. km2. Jest to strefa występowania na obszarze Niżu Polskiego wód termalnych o 
niskiej mineralizacji, co daje duże możliwości ich gospodarczego 
wykorzystania. 
 

    

 Fot.1-2. Tereny objęte opracowaniem zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie Term Mszczonowskich. 
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Ryc. 4.25. OBSZAR 13 (V) (https://maps.google.com/). 

 

4.1.1 Położenie  

Gmina Mszczonów położona jest na terenie województwa mazowieckiego w jego zachodnim 
rejonie, w  południowo-wschodniej części powiatu żyrardowskiego. Ogólna powierzchnia gminy 
wynosi 151,9km2, w tym powierzchnia miasta wynosi 8,56 km2. W skład gminy wchodzi 66 wsi, 
skupione w 33 sołectwach. 

Zgodnie z administracyjnym podziałem kraju graniczy z gminami: Puszcza Mariańska 
i Radziejowice w powiecie żyrardowskim, Żabia Wola (powiat grodziski), Błędów (powiat grójecki), i 
w województwie łódzkim: Biała Rawska (powiat rawski), Kowiesy (powiat skierniewicki).  

Gmina Mszczonów położona jest w sercu aglomeracji warszawsko – łódzkiej, na południowy 
zachód w odległości ok. 50 km od Warszawy oraz ok. 90 km od Łodzi. Gmina położona jest przy 
szlakach:  

 drogowych – droga krajowa , ekspresowa S8 i nr 50, 
 kolejowych – Centralna Magistrala Kolejowa stanowiąca część trasy północ – 

południe oraz trasa kolei towarowej wschód – zachód CE 20 (Słubice – Terespol). 
 

4.1.2 Położenie fizyczno – geograficzne i ukształtowanie terenu. 

Według fizyczno-geograficznego podziału Polski J. Kondrackiego obszar miasta i gminy 
Mszczonów położony jest w podprowincji Nizin Środkowomazowieckich w makroregionie Niziny 
Środkowomazowieckiej z mezoregionem Równiny Łowicko – Błońskiej oraz w makroregionie 
Wzniesień Południowomazowieckich. Bezpośrednio gmina leży w obrębie jednostki morfologicznej 
nazwanej Wysoczyzną Rawską. Rzeźba terenu gminy jest bogato zróżnicowana pod względem 
morfologicznym – deniwelacje terenu wynoszą 59 m. Terenem najwyżej położonym jest rejon 
Piekar (210,6 m n.p.m.). Stanowi on również najwyżej położony punkt w powiecie żyrardowskim. 
Najniżej położony jest rejon Wólki Wręckiej (151,9 m n.p.m.). 

W krajobrazie gminy Mszczonów dominuje falista wysoczyzna morenowa Wysoczyzny 
Rawskiej z kulminacjami terenu dochodzącymi do 210 m n.p.m. Północne i zachodnie fragmenty 
obszaru gminy są rozcięte dolinami rzecznymi Pisi-Gągoliny i Okrzeszy. W części południowo-
wschodniej wysoczyzna rozcięta jest równoleżnikowo doliną górnej Jeziorki. 
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4.1.3 Budowa geologiczna  

Gmina Mszczonów pod względem geograficznym leży w podprowincji Nizin 
Środkowomazowieckich w makroregionie Wzniesień Południowomazowieckich, które dzielą się na 
kilka mezoregionów. Na terenie zachodniego Mazowsza, w północnej jego części,  dolina Rawki 
rozdziela leżące na zachód Wzniesienia Łódzkie od leżącej na wschód Wysoczyzny Rawskiej, na 
której znajduje się Mszczonów.  

 

 
Ryc. Źródło::  www. http://pgi.gov.pl/ 
 

Wysoczyzna Rawska obejmuje obszar 1700km². Zbudowana jest z glin morenowych i 
żwirowych ostańców strefy moren czołowych stadiału Warty. Falista wysoczyzna morenowa 
Wysoczyzny Rawskiej jest charakterystyczna dla krajobrazu gminy. Terenem najwyżej położonym 
jest rejon Piekar – 210,6m n.p.m. i jest to najwyżej położony punkt w powiecie żyrardowskim. 
Północne i zachodnie fragmenty obszaru Gminy są rozcięte dolinami rzecznymi Okrzeszy i Pisi – 
Gągoliny, a południowo – wschodnie – doliną Górnej Jeziorki.  
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Ryc. Źródło::  www. http://bazagis.pgi.gov.pl/ 
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Tereny miasta charakteryzują się w miarę jednorodną rzeźbą terenu. Jest to teren 
równinny, lekko opadający w kierunku północnym oraz wschodnio – południowym. Jedynie w 
sąsiedztwie rzeki Okrzeszy oraz terenów dawnej powierzchniowej eksploatacji występują wyraźne 
obniżenia terenu. Kulminacje powierzchni terenu znajdują się w centralno - zachodniej części 
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obszaru (rzędne powierzchni terenu osiągają 167,0 m n.p.m.). Ku północnej i wschodniej części 
terenu powierzchnia terenu łagodnie opada w kierunku doliny rzeki Okrzeszy. Najniżej położone 
fragmenty znajdują się w północnej i wschodniej (koryto rzeki) oraz zachodnio-południowej (rów, 
zrekultywowany zbiornik poeksploatacyjny) części i wynoszą ok. 154,0 m. n.p.m.  

Specyficznym rodzajem płytkiego i silnie podmokłego obniżenia, jest rozległa niecka 
wytopiskowa, której część leży w rejonie pomiędzy wsiami Wręcza i Olszówka. Jej powstanie 
uwarunkowane było wytapianiem się pozostawionych tu przez lądolód brył martwego lodu, a 
obecne silne zawodnienie wiąże się z położeniem u podnóża krawędzi wysoczyznowej, a przez to 
wzmożonym napływem wód podziemnych i powierzchniowych. Mniejsze formy tego typu, nazwane 
ze względu na swe rozmiary zagłębieniami wytopiskowymi, rozwinęły się w strefie krawędziowej 
pomiędzy Olszówką, a Wólką Wręcką. 

Podłoże geologiczne gminy jak i obszaru opracowania tworzą skały ery mezozoicznej 
przykryte utworami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi. Tereny te położone są w szczytowych 
partiach rozległego płata morenowego tworzącego falistą wysoczyznę polodowcową – 
Wysoczyznę Rawską. Północna część wysoczyzny, na której leży przede wszystkim centralna i 
północna część gminy, wyróżnia się fluwioglacjalno – denudacyjną rzeźbą oraz zaburzeniami 
glacitektonicznymi czwartorzędu i podłoża podczwartorzędowego.  

Na powierzchni terenu gminy występują trzy serie utworów plejstoceńskich. W północnej 
części i w centrum, na dużych powierzchniach jednorodnych, występują najmłodsze utwory - piaski 
fluwioglacjalne, a na pozostałej części – gliny zwałowe. 

Piaski fluwioglacjalne (wodnolodowcowe) na powierzchni terenu dominują w części 
północnej i środkowej opisywanego obszaru (Wręcza, Olszówka). Gliny zwałowe stanowią utwory 
powierzchniowe w części południowej (Szeligi, Gurba, Adamowice),centralnej (Grabce 
Towarzystwo i Grabce Wręckie).  

 Pod względem warunków zabudowy, wszystkie utwory plejstoceńskie, z wyjątkiem 
utworów eolicznych, są gruntami nośnymi i stanowią nośne podłoże budowlane, występujące 
również w obszarze opracowania. Z kolei grunty nasypowe, które występują  na większych 
powierzchniach w obrębie terenów poeksploatacyjnych, nie są korzystnym podłożem budowlanym. 

Złoża surowców mineralnych występujące na terenie gminy są oparte głównie o zasoby 
utworów czwartorzędowych, ale również po ostatnim okresie trzeciorzędu - pliocenie, pozostały 
warstwy pstrych iłów zwanych poznańskimi.  

Na obszarze Gminy występują przede wszystkim: gliny zwałowe, eluwia glin zwałowych, 
piaski i żwiry wodnolodowcowe, piaski, żwiry i głazy moren czołowych, piaski i mułki rzeczne oraz 
sporadycznie piaski eoliczne. 
 

 

4.1.4 Powierzchnia ziemi i jakość gleb   

 
Praktycznie cały obszar Gminy zajmują gleby płowe i gleby brunatne wyługowane, 

wytworzone z glin zwałowych lekkich i piasków słabogliniastych leżących na glinach. Należą one 
do rolniczych kompleksów przydatności gleb: żytniego bardzo dobrego i miejscami do kompleksu 
żytniego dobrego. Z kolei na niewielkich fragmentach Gminy położonych na zachód od linii rzeki 
Okrzeszy na północ od doliny rzeki Jeziorki występują gleby brunatne wyługowane i gleby płowe 
wytworzone z piasków słabogliniastych i gliniastych (należą w większości do rolniczych 
kompleksów przydatności gleb: żytniego dobrego i żytniego słabego). 

W centrum i północnej części gminy, dominują zwarte, duże obszary gruntów ornych niskiej 
jakości o klasach bonitacyjnych V i VI. Na pozostałym obszarze na podłożu z glin zwałowych 
wytworzyły się gleby klasy IV, a lokalnie klasy III. Natomiast na niezurbanizowanych terenach 
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należących do miasta Mszczonowa, z wyjątkiem części północno – wschodniej i wschodniej, 
występują gleby III i IV klasy bonitacyjnej. 

W dolinach rzecznych i w obniżeniach bezodpływowych na obszarze całej Gminy znaczny 
jest udział gleb pochodzenia organicznego, użytkowanych głównie jako łąki i pastwiska (użytki 
zielone bagienne i pobagienne). 

Na terenie opracowania brak jest szczegółowych badań chemicznych i oceny jakości gleb. 
Na podstawie wyników badań gleb na innych obszarach o podobnym charakterze, z dużą dozą 
prawdopodobieństwa można założyć zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi i benzo/a/pirenem 
(WWA) wzdłuż dróg o dużej przepustowości. Niewątpliwie nastąpiło też przekształcenie stanu 
fizycznego na terenach zurbanizowanych oraz wzbogacenie w związki azotu i fosforu gleb 
intensywnie użytkowanych rolniczo. W rejonach eksploatacji zasobów naturalnych, prowadzonej 
na skale przemysłową i na potrzeby własne właścicieli gruntów, nastąpiło wyłączenie z 
użytkowania rolnego i trwałe przekształcenie powierzchni.  
 

 

4.1.5 Wody podziemne 

 
Na terenie gminy występują trzy typy obszarów o różnych warunkach występowania wód 

gruntowych. 
Obszar wysoczyzny zbudowany z piasków wodnolodowcowych obejmujący głównie centrum 

i północ gminy, na którym wody gruntowe zalegają prawie zawsze na głębokościach większych niż 
2,0 mppt, a lokalnie nawet kilkanaście mppt. Są to obszary z reguły korzystne dla budownictwa ze 
względu na głęboki poziom występowania tych wód. 

Obszar zbudowany z gruntów trudno przepuszczalnych, głównie glin zwałowych, zajmujący 
północny-zachód, zachód i południe gminy. Charakterystyczny jest tu brak jednolitego poziomu 
wód gruntowych. Często wody mają charakter naporowy i pojawiają się też w postaci sączeń lub 
utrzymują się w śródglinowych przewarstwieniach piaszczystych o zmiennym zasięgu i na różnych 
głębokościach. Częstsze są tu płytsze wody typu „wierzchówek” utrzymujące się w obniżeniach 
terenu lub w cienkim nadkładzie gruntów sypkich. 

Obszary dolin rzecznych i obniżeń śródwysoczyznowych, na których głębokość 
występowania wód gruntowych i poziom stagnujących wód powierzchniowych w obniżeniach, są 
ściśle zależne od intensywności długotrwałych opadów atmosferycznych. Wody gruntowe na tych 
obszarach występują płycej niż 1,0 mppt. 

Warunki występowania wody gruntowej są pochodną ukształtowania powierzchni terenu i 
budowy geologicznej. W części pn. – zach. gminy Mszczonów występuje obszar zbudowany z 
gruntów trudno przepuszczalnych, głównie glin zwałowych. Typowy jest tu brak stałego poziomu 
wód gruntowych. Często wody mają charakter naporowy i pojawiają się też w postaci sączeń lub 
utrzymują się w śródglinowych przewarstwieniach piaszczystych o zmiennym zasięgu i na różnych 
głębokościach. Wody gruntowe zalegają prawie zawsze na głębokościach od 1,0 do 2,0 mppt. 
Grunty są tu z reguły korzystne dla budownictwa.  

Na przedmiotowych terenach występują przede wszystkim grunty nośne. Związane jest to z 
występowaniem w strefie przypowierzchniowej osadów czwartorzędowych, głównie glin zwałowych 
o różnej konsystencji, stanowiących dobre podłoże budowlane.  

Gmina Mszczonów leży w obszarze zasięgu strategicznych zasobów wód oligoceńskich. 
Wody geotermalne stanowią potencjalne źródło energii cieplnej związane z utworami 

mezozoiku (trias-kreda). W obrębie tych utworów na terenie całego województwa mazowieckiego 
objętość subartezyjskich i artezyjskich wód geotermalnych oszacowano na poziomie 2 766 km3, a 
zasoby energii cieplnej możliwej do odzyskania na 9 835 mln ton paliwa umownego.  
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W rejonie gminy Mszczonów występują duże zasoby wód geotermalnych. Jest to jedyne 
miejsce w Polsce, a drugie w Europie, gdzie kredowe wody geotermalne, po wydobyciu i 
odebraniu naturalnego ciepła (do celów grzewczych), są następnie tłoczone (po uzdatnieniu na 
stacji SUW) do miejskiej sieci wodociągowej i wykorzystywane bezpośrednio do celów pitnych. 
„Geotermia Mazowiecka” S.A.  

Największą atrakcją Mszczonowa od kilku lat jest Kompleks Basenów Termalnych w 
Mszczonowie. 

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie 
chemicznym wód, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń, na potrzeby zarządzania 
zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych 
związanych z osiągnięciem dobrego stanu ekologicznego, określonego przez Ramową Dyrektywę 
Wodną (RDW).  

W 2012 r. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wykonał badania wód podziemnych w 92 punktach 
województwa mazowieckiego, należących do sieci krajowej. Na terenie gminy Mszczonów 
znajduje się punkt monitoringu należący do sieci krajowej – w m. Kowiesy. Badane wody 
ujmowane są z pokładów czwartorzędowych. W przebadanym punkcie stwierdzono występowanie 
wód podziemnych zadowalającej jakości (III klasy). Poza tym dokonano oceny stanu chemicznego 
w jednolitych częściach wód (JCWPd). Punkt pomiary Kowiesy zlokalizowany jest w JCWPd nr 81. 
Stan chemiczny jednolitych części wód podziemnych określono jako dobry. 

 

 

4.1.6 Wody powierzchniowe i zagrożenie powodziowe 

 

Obszar Gminy Mszczonów obejmuje sieć powierzchniowych wód płynących, która położona 
jest w dorzeczu lewobrzeżnych dopływów Wisły - rzeki Bzury (północna i południowo-zachodnia 
część Gminy) oraz rzeki Jeziorki i Pilicy (część południowo – wschodnia). 

 
• Suchej (zlewnia obejmuje część środkowo - zachodnią, stanowiąc 19% terenu, obejmuje 

obszary miejscowości Grabce Towarzystwo, Grabce Wręckie, Wólka Wręcka, Olszówka).  
• Korabiewki (część południowa – ok. 35% terenu, obejmuje obszary miejscowości 

Zdzieszyn, Gurba, Szeligi, Adamowice, Powązki), 
• Okrzeszy (część środkowo – wschodnia - ok. 39% terenu, obejmuje obszary miejscowości 

Długowizna, Lublinów, Czekaj, Świnice, Marków – Świnice, Marków Towarzystwo), 
• Dopływu (Suchej) z Olszówki (część północna, obejmuje ok. 20% terenu, obszary 

miejscowości Wręcza, Olszówka, Nowy Dworek).  
 

Sucha (zwana także Nidą) jest prawostronnym dopływem Bzury o długości 31,0 km. Rzeka 
bierze swój początek z kilku zagłębień wytopiskowych w rejonie Olszówki i Wólki Wręckiej, 
leżących na wysokości do 155 m n.p.m. Sucha ma liczne mniejsze dopływy, w tym Dopływ z 
Olszówki, biorący początek w rozległej niecce wytopiskowej pomiędzy Wręczą a Olszówką. Sieć 
rzeczna Suchej w okresach długotrwałych susz hydrologicznych i glebowych ulega w znacznej 
części zanikowi.  

Korabiewka jest prawostronnym dopływem Rawki o długości 25,9 km, wypływającym w 
pobliżu miejscowości Gąba na wysokości około 184 m n.p.m. Na odcinku między Adamowicami a 
Zdzieszynem rzeka płynie w kierunku północno-zachodnim poprzez pola uprawne i łąki. Przed 
przecięciem z linią kolejową E65 oraz w Szeligach na rzece istnieją niewielkie zbiorniki wodne. 
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Przedmiotowe tereny położone w mieście Mszczonów są w dorzeczu trzeciego rzędu rzeki 
Okrzeszy.  

Okrzesza jest lewym dopływem rzeki Pisi Gągoliny o długości 15,2 km. Rzeka powstaje z 
połączenia kilku niewielkich cieków, wypływających na południe i południowy - wschód 
od Mszczonowa. Powierzchnia zlewni Okrzeszy wynosi 31,1 km².  

Rzeka Okrzesza stanowi prawy dopływ Bzury i odgrywa największe znaczenie pod 
względem gospodarczym w gminie Mszczonów, stanowiąc odbiornik ścieków komunalnych dla 
miasta Mszczonowa. Jej wody prowadzone są w kierunku północno – zachodnim.  

Decydujące znaczenie dla kształtowania się maksymalnych stanów wody na rzece tej części 
dorzecza Bzury, mają głównie wezbrania zimowo-wiosenne o charakterze roztopowym (marzec - 
kwiecień) oraz intensywne wezbrania opadowe (maj - lipiec). Niekorzystnym zjawiskiem jest częste 
występowanie susz glebowych i hydrologicznych, powodujące m.in. nadmierne przesuszenie 
gleby, obniżenie pierwszego poziomu wód gruntowych i w konsekwencji zmniejszenie przepływów 
wody w rzece, a w skrajnych przypadkach wysychanie źródła oraz mniejszych cieków. 

 

 
Fot.4.1. Rzeka Okrzesza w granicach Obszaru 13. 

 
Wg danych z 2000 roku z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie 

z Delegaturą w Płocku, prowadzącego monitoring rzeki Okrzeszy w ostatnim czasie pogorszyła się 
jakość wód. Jest to wynikiem przyjęcia przez Okrzeszę ścieków z Mszczonowa. Wody rzeki 
powyżej miasta zaliczone zostały do III klasy czystości, natomiast w wodach poniżej miasta 
odnotowano wzrost stężenia związków biogennych i te wody zaliczono do V klasy czystości. Brak 
jest zanieczyszczeń przemysłowych. 
 

 
Fot. 4.2. Rzeka Pisia stanowiąca południową granicę Obszaru 11. 
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Niekorzystnym zjawiskiem jest częste występowanie susz glebowych i hydrologicznych, 

powodujące m.in. nadmierne przesuszenie gleby, obniżenie pierwszego poziomu wód gruntowych 
i w konsekwencji zmniejszenie przepływów wody w rzekach, a w skrajnych przypadkach 
wysychanie źródeł oraz mniejszych cieków, jak to można zaobserwować na fragmencie w 
miejscowości Ciemno – Gnojna (Obszar 11). 

Na terenie opracowania znajdują się również liczne drobne zbiorniki wodne, głównie 
pochodzenia antropogenicznego (stawy gospodarcze, doły powyrobiskowe). Szczególną uwagę 
zwracają rozległe wyrobiska wypełnione wodą, związane z powierzchniową eksploatacją 
kruszywa, których powierzchnia wynosi ok. 50 ha – Obszar 1 (Wręcza, Wręcza A, Olszówka), 
Obszar 7 (Pieńki Strzyże) i Obszar 8 (Zbiroża). 

W granicach zmiany studium nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 
Obszary zagrożenia powodziowego to głównie tereny wzdłuż rzeki Pisi i Jeziorki. Działania 
związane z zapobieganiem negatywnym skutkom powodzi są niezbędne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz warunkują one rozwój funkcji osadniczych. Wyznaczone 
wzdłuż rzek ciągi ekologiczne z ograniczeniami w zagospodarowaniu oraz z całkowitym zakazem 
zabudowy te funkcje ochronną mają również pełnić. 

 
 

4.1.7 Środowisko przyrodnicze – świat roślin, grzybów i zwierząt 

  

Teren opracowania na tle podziału na krainy roślinne i regiony geobotaniczne Polski  J.M. 
Matuszkiewicza (1994), leży w strefie przejściowej pomiędzy dwoma naturalnymi krajobrazami 
roślinnymi: krajobrazem dąbrów świetlistych i grądów, a krajobrazem borów mieszanych i grądów. 
Takie wydzielenie wynika z dominującego układu geologiczno-geomofrologicznego wysoczyzny 
morenowej i jej strefy krawędziowej (Wysoczyzny Rawskiej), z przykładem dobrze wykształconej 
doliny rzecznej - dolina Okrzeszy. 

Udział kompleksów leśnych w szacie roślinnej obszaru objętego opracowaniem wynosi 
kilkanaście procent, z tego poza terenami dolin rzecznych (Korabiewki, Okrzeszy, Suchej i innych) 
oraz obniżeniami, składa się na nie głównie monokultura sosny i brzozy z udziałem podsadzanego 
świerka, modrzewia i niewielkiej ilości dębu. 

W badanym obszarze brak jest kompleksów leśnych o naturalnym lub subnaturalnym 
charakterze – wszystkie kompleksy leśne noszą ślady porolności. Teren ten był użytkowany 
rolniczo na przestrzeni ostatnich wieków i obecnie można obserwować jego stopniowym 
przekształcanie w głównych kierunkach - antropogennym lub seminaturalnym. Z tego względu brak 
jest leśnych siedlisk przyrodniczych w dobrym stanie i wszystkie noszą cechy przekształceń.  

Jedynie w miejscach zawodnionych obniżeń i doliny, szata roślinna przybiera postać 
zbliżoną do półnaturalnej, oddając częściowo charakter potencjalnego siedliska. Pojawiają się 
zbiorowiska zbliżone do łęgu jesionowo-olchowego, czy zarośli wierzbowo – brzozowo - 
olchowych, spotykanych w terenie jako forma degeneracyjna zbiorowiska leśnego (Obszar 11 – 
fragment miejscowości Ciemno - Gnojna). 

W północnej części omawianego terenu – w Obszarze 1, płytkiego i silnie uwodnionego 
obniżenia między wsiami Wręcza i Olszówka (niecka wytopiskowa). Siedlisko stanowi rozległy 
kompleks  otoczony wilgotnymi łąkami ze związku Calthion. Drzewostan zdominowany jest przez 
olszę czarną, runo wykształcone jest prawidłowo. W niektórych partiach łęgi te ulegają zabagnieniu 
i nawiązują składem gatunkowym do olsów porzeczkowych ze związku Alnion glutinosae. 
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W powierzchni terenu największy udział mają agrocenozy terenów użytkowanych rolniczo 
oraz porzucone nitrofilne zbiorowiska łąk i pól uprawnych (ugory). Dominują one przede wszystkim 
w południowej i środkowej części terenu.  Duży udział ugorów  jest dowodem na zmiany 
charakteru miejscowego rolnictwa.  Duże obszary, szczególnie w północnej części (Wrecza, 
Wręcza A, Olszówka) pokryte są kompleksami antropogenicznych muraw napiaskowych. Tworzą 
sie one na wyjałowionych, „ogłowionych” glebach w postaci płatów roślinności kserotermicznej. Są 
to zbiorowiska  krótkotrwałe, gdyż szybko zostaną zastąpione zapustami, głównie sosny. Właśnie 
zarastanie samosiewem drzew większości opuszczonych rolniczo powierzchni jest dowodem 
„leśnego” kierunku zmian w wyniku sukcesji regeneracyjnej. 

W terenach zurbanizowanych, tzn. wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz w sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej, występują zbiorowiska roślinności segetalnej i ruderalnej (Obszar 13). 
W części południowej terenu objętego opracowaniem np. w Lutkówce (Obszar 10) uprawiane są 
sady.  

W granicach Obszaru 13, czyli  miasta Mszczonów  szatę roślinną buduje przede wszystkim 
zieleń miejska, utworzona głównie w wyniku nasadzeń dokonanych przez człowieka. Miejscami 
występuje również w postaci roślinności pojawiającej się spontanicznie, szczególnie na terenach 
nieużytkowanych. Zarówno zieleń urządzona jak i spontaniczna, porastająca mniej intensywnie 
użytkowane tereny, stanowi ważne ogniwo powiązań ekologicznych na terenie miasta. Również 
istotne znaczenie ma zieleń urządzona w obrębach poszczególnych osiedli, tworząca przydomowe 
ogrody na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zieleńce wśród zabudowy 
wielorodzinnej oraz zieleń towarzysząca ciągom komunikacyjnym.  

Flora na terenie objętym granicą Obszaru 13 tworzona jest również przez zadrzewienia w 
parku miejskim, terenie zielonym za obiektami sakralnymi od strony rzeki Okrzeszy oraz 
zadrzewienia osiedlowe na pozostałych terenach. 

Na terenie nie stwierdzono gatunków ujętych w tzw. Dyrektywie Siedliskowej, oraz 
umieszczonych w Czerwonej Księdze Roślin. 

W związku z mało sprzyjającymi uwarunkowaniami przestrzennymi, związanymi z 
położeniem u zbiegu kilku znaczących szlaków komunikacyjnych, w postaci: drogi krajowej nr 8, 
drogi krajowej nr 50 oraz linii kolejowych E 65 (CMK) i CE 20 Skierniewice - Łuków, jak również 
niedalekiego sąsiedztwa miasta Żyrardów i Mszczonów, teren opracowania nie stanowi znaczącej 
ostoi zwierząt. 

Środowisko miejskie, które w sposób istotny odbiega od warunków naturalnych, jest 
miejscem życia nieznacznej wielkości gatunków zwierząt, które potrafią przystosować się do życia 
na terenach silnie zurbanizowanych, lub które od dawna towarzyszą siedzibom ludzkim. 
Naturalnymi przedstawicielami fauny miast są tereny zieleni towarzyszącej tzw. Kliny zieleni 
osiedlowej, jednakże zwierzęta coraz częściej przystosowują się do życia w warunkach nawet 
najbardziej ścisłej zabudowy miejskiej. 

Ze względu na wysoki stopień zagospodarowania terenów leżących w granicach 
opracowania i stosunkowo niewielką powierzchnię terenów zielonych ograniczone jest 
występowanie na tym terenie większych ssaków. Spotkać tu można jedynie jeże i kreta. 

Największe zagęszczenie zwierząt stwierdzono w północnej części terenu opracowania, a w 
szczególności w okolicach Wręczy, Wręczy A i Olszówki ze względu na bliskie sąsiedztwo 
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz w rejonie miejscowości Ciemno – Gnojna ze względu 
na sąsiedztwo Bolimowsko Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. 
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4.1.8 Zasoby naturalne 
 
Na terenie gminy Mszczonów występują następujące tereny górnicze: Wręcza – Olszówka, 

Wręcza – Olszówka II, Budy Mszczonowskie, Zbiroża II, Zbiroża IV/A, Zbiroża IV/B, Zbiroża V, 
Zbiroża VII, Zbiroża VIII, Pieńki, Pieńki Strzyże III, Dębiny Osuchowskie 4, Adamowice, 
Adamowice I, Zimna Woda, Zimna Woda II, Zimna Woda III. 

Największe złoża surowców mineralnych w gminie to: 
- „Budy Mszczonowskie”  - złoże surowców ilastych d/p kruszyw lekkich; 
- „Wręcza-Olszówka”, Zbiroża”, - złoża kruszywa naturalnego. 

 

W granicach opracowania znajdują się następujące  obszary  udokumentowanych  złóż kopalin:  
1. Złoże wód termalnych „Mszczonów” (WT 9835), 
2. Złoże kruszyw naturalnych „Pieńki” (KN 11724),   
3. Złoże kruszyw naturalnych „Pieńki-Strzyże” (KN 4987),   
4. Złoże kruszyw naturalnych „Pieńki-Strzyże II” (KN 6194),   
5. Złoże kruszyw naturalnych „Pieńki-Strzyże III” ((KN 14392),  
6. Złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej „Słabomierz” (IB 3222), 
7. Złoże kruszyw naturalnych „Wręcza A II” (KN 15023),   
8. Złoże kruszyw naturalnych „Wręcza-Olszówka” (KN 8583),   
9. Złoże kruszyw naturalnych „Wręcza-Olszówka II” (KN 9749),   
10.  Złoże kruszyw naturalnych „Zbiroża - pole A” (KN 3917),   
11. Złoże kruszyw naturalnych „Zbiroża - pole B” (KN 6450), 
12. Złoże kruszyw naturalnych „Zbiroża II” (KN 7785),   
13. Złoże kruszyw naturalnych „Zbiroża III” (KN 8655),   
14. Złoże kruszyw naturalnych „Zbiroża IV” (KN 8584),   
15. Złoże kruszyw naturalnych „Zbiroża IX” (KN 17664),   
16. Złoże kruszyw naturalnych „Zbiroża V” (KN 9405),  
17. Złoże kruszyw naturalnych „Zbiroża VI” (KN 13415),   
18. Złoże kruszyw naturalnych „Zbiroża VII” (KN 13416),   
19. Złoże kruszyw naturalnych „Zbiroża VIII” (KN 14498),   
dla których właściwy organ administracji geologicznej zatwierdził dokumentację geologiczną lub 
dodatek do dokumentacji geologicznej.  

 

W granicach administracyjnych gminy Mszczonów znajdują się następujące  tereny górnicze: 
1. Zbiroża VIII (pow. terenu 105186 m2) - koncesja Nr: 18/11/PŚ.G z 25.01.2011r. wydana 

przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, 
2.  Zbiroża VI (pow. terenu 57044 m2) - koncesja Nr: 247/11/PŚ.G z 19.10.2011r. wydana 

przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, 
3.  Zbiroża IX (pow. terenu 27394,5 m2) - koncesja Z1: OŚ.6522.1.2015.KZ z 26.06.2015r. 

wydana przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego, zmieniona Z1:OŚ.6522.1.2015.KZ z 
09.12.2015r. przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego, 

4.  Zbiroża IIA (pow. terenu 139094 m2) - koncesja Z1: O.II.7512-2-17/98 z 31.12.1998r. 
wydana przez Wojewodę U.W. w Skierniewicach, zmieniona Nr: 259/07/PŚ.G z 26.09.2007r. 
przez Marszałka Woj. Maz., zmieniona Nr: 265/08/PŚ.G z 28.11.2008r. przez Marsz. Woj. Maz., 
zmieniona Nr: 162/11/PŚ.G z 14.07.2011r. przez Marsz. Woj. Maz., zmieniona Z1:PŚ-
II.7422.30.2015.PS z 08.10.2015r. przez Marsz. Woj. Maz., 

5.  Zbiroża III (pow. terenu 55925 m2) - koncesja Nr: 205/16/PE.I  z 12.07.2016r. wydana 
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, 

6.  Pieńki (pow. terenu 56156 m2) - koncesja Nr: 296/10/PŚ.G  z 29.12.2010r. wydana przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego, zmieniona Nr: 59/11/PŚ.G z 10.03.2011r. przez 
Marsz. Woj. Maz., zmieniona Nr: 45/12/PŚ.G z 20.02.2012r. przez Marsz. Woj. Maz., zmieniona 
Nr: 141/16/PE.I z 27.04.2016r. przez Marsz. Woj. Maz., 
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7.  Pieńki Strzyże IIIc (pow. terenu 102980 m2) - koncesja Nr: 170/12/PŚ.G  z 25.06.2012r. 
wydana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, zmieniona Nr: 35/13/PŚ.G z 
20.02.2013r. przez Marsz. Woj. Maz., zmieniona Nr: 9/15/PŚ.G z 14.01.2015r. przez Marsz. 
Woj. Maz., zmieniona Nr: 192/16/PE.I z 24.06.2016r. przez Marsz. Woj. Maz., zmieniona Nr: 
288/17/PE.I z 06.12.2017r. przez Marsz. Woj. Maz., 

8.  Budy Mszczonowskie I/1 (pow. terenu 104332 m2) - koncesja Nr: 143/10/PŚ.G z 
28.05.2010r. wydana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, zmieniona Nr: 
265/13/PŚ.G z 18.10.2013r. przez Marsz. Woj. Maz.,  

9.  Mszczonów (pow. terenu 4153 m2) - koncesja Nr: 2/2003 z 25.03.2003r. wydana przez 
Ministra Ochr. Środ. i Zasob. Natur., zmieniona Z1: DG i KGhg - 4771- 2/2309/07/08/JM z 
14.03.2008r. przez Ministra Środowiska,  

10.  Adamowice A (pow. terenu 20796 m2) - koncesja Z1: OŚ.6522.1.2013.KZ z 19.06.2013r. 
wydana przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego,  

11.  Wręcza - Olszówka IIc - Pole 1-4 (pow. terenu 569644 m2) - koncesja Z1: WŚR-VI-
7412/7/2004 z 20.08.2004r. wydana przez Wojewodę Mazowieckiego, zmieniona Nr: 
134/07/PŚ.G z 05.06.2007r. przez Marszałka Woj. Maz., zmieniona Nr: 185/10/PŚ.G z 
15.07.2010r. przez Marsz. Woj. Maz., zmieniona Z1.PŚ.II./KK/7513-36/10 z 28.07.2010r. przez 
Marsz. Woj. Maz., zmieniona Nr: 356/12/PŚ.G z 20.12.2012r. przez Marsz. Woj. Maz., 

12.  Wręcza - Olszówka IIc - Pole 6 (pow. terenu 54232 m2) - koncesja Z1: WŚR-VI-
7412/7/2004 z 20.08.2004r. wydana przez Wojewodę Mazowieckiego, zmieniona Nr: 
134/07/PŚ.G z 05.06.2007r. przez Marszałka Woj. Maz., zmieniona Nr: 185/10/PŚ.G z 
15.07.2010r. przez Marsz. Woj. Maz., zmieniona Z1.PŚ.II./KK/7513-36/10 z 28.07.2010r. przez 
Marsz. Woj. Maz., zmieniona Nr: 356/12/PŚ.G z 20.12.2012r. przez Marsz. Woj. Maz., 

13.  Wręcza - Olszówka IIc (pow. terenu 59451 m2) - koncesja Z1: WŚR-VI-7412/7/2004 z 
20.08.2004r. wydana przez Wojewodę Mazowieckiego, zmieniona Nr: 134/07/PŚ.G z 
05.06.2007r. przez Marszałka Woj. Maz., zmieniona Nr: 185/10/PŚ.G z 15.07.2010r. przez 
Marsz. Woj. Maz., zmieniona Z1.PŚ.II./KK/7513-36/10 z 28.07.2010r. przez Marsz. Woj. Maz., 
zmieniona Nr: 356/12/PŚ.G z 20.12.2012r. przez Marsz. Woj. Maz., 

14.  Wręcza - Olszówka IIc - Pole 9 (pow. terenu 65805 m2) - koncesja Z1: WŚR-VI-
7412/7/2004 z 20.08.2004r. wydana przez Wojewodę Mazowieckiego, zmieniona Nr: 
134/07/PŚ.G z 05.06.2007r. przez Marszałka Woj. Maz., zmieniona Nr: 185/10/PŚ.G z 
15.07.2010r. przez Marsz. Woj. Maz., zmieniona Z1.PŚ.II./KK/7513-36/10 z 28.07.2010r. przez 
Marsz. Woj. Maz., zmieniona Nr: 356/12/PŚ.G z 20.12.2012r. przez Marsz. Woj. Maz., 

15.  Wręcza - Olszówka - Pole Olszówka (pow. terenu 81036,38 m2) - koncesja Z1: WOŚ-VI-
7412/38/00/01 z 14.03.2001r. wydana przez Wojewodę Mazowieckiego, zmieniona Z1:WŚR-VI-
7412/18/2003 z 23.10.2003r. przez Woj. Maz., zmieniona Z1: WŚR-VI-7412/3/2005 z 
30.05.2005r. przez Wojewodę Mazowieckiego. 

 

 

     LEGENDA: 

  
 

 

 

 

 

Ryc. Źródło::  www. http://bazagis.pgi.gov.pl/ 
(Obszar 13) 

Złoża 

Obszar górniczy 
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Ryc. Źródło::  www. http://bazagis.pgi.gov.pl/ (Obszar 1) 
 

 

Ryc. Źródło::  www. http://bazagis.pgi.gov.pl/ (Obszar 7 i 8) 
 
 

 
Ryc. Źródło::  www. http://bazagis.pgi.gov.pl/ (Obszar 10) 
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4.1.9 Warunki klimatyczne 
Wg regionalizacji klimatycznej (A. Wosia – Atlas RP, 1993) teren opracowania położony 

jest w północno-wschodniej części XVII regionu klimatycznego zwanego Regionem 
Środkowopolskim. Charakteryzuje się on jedną z najwyższych rocznych sum całkowitego 
promieniowania słonecznego oraz jednymi z mniejszych w Polsce sumami rocznymi opadów 
atmosferycznych. Wartości średnich rocznych opadów atmosferycznych z wielolecia (1955 - 1995) 
kształtują się w przedziale od 514 mm/rok (stacja meteorologiczna Brwinów), do 580 mm/rok 
(posterunek opadowy – Mszczonów). 

Przy średnich opadach atmosferycznych w latach suchych i przeciętnych, występuje deficyt 
wód w glebie, gdyż część wody opadowej bierze udział w odpływie powierzchniowym i wgłębnym. 
Temperatury wahają się od –3o C (luty) do 18,4o C (sierpień) przy średniej rocznej 7,8oC. 
Najbardziej pogodnymi miesiącami są sierpień i wrzesień, natomiast najwyższe wartości średniego 
zachmurzenia notuje się w okresie od listopada do lutego z maksimum przypadającym w miesiącu 
grudniu. Najsuchszym miesiącem jest Luty, z 24 mm opadów. Większość opadów przypada na 
Lipiec, średnio 75 mm 

W związku z ogólną cyrkulacją atmosferyczną dominują wiatry o kierunku zachodnim i 
południowo-zachodnim, których udział jest największy w lipcu i lutym. Od listopada do stycznia 
trwa nieprzerwana dominacja wiatrów północno-zachodnich.  
 

Lp. Element  klimatyczny Wartość 

1. Średnia roczna temperatura powietrza  7,6 – 8,0°C 
2. Liczba dni zalegania pokrywy śnieżnej 26 – 90 dni 
3. Średnia liczba dni zalegania pokrywy śnieżnej 70 dni 
4. Pojawianie się pokrywy śnieżnej 25 XI 
5. Zanik pokrywy śnieżnej 30 III 
6. Czas trwania okresu wegetacyjnego 210 – 220 dni 
7. Średnio w roku dni przymrozkowych (t. min < 0º C) 110 – 130 dni 
8. Okres bezprzymrozkowy obejmuje miesiące  VI – IX 
9. Dni mroźnych  30 – 45 
10. Dni mroźnych (max. przypadającym na miesiąc luty)  > 10 
11. Dni bardzo mroźnych z (t. max.< 10ºC) w ciągu roku  5 – 10 
12. Średnia roczna liczba dni gorących (t. max. > 25ºC)  35 – 40 
13. Okres występowania dni gorących V – IX 
14. Dni upalnych z (t. max. > 30ºC)  8 – 12 
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.Źródło: IMGW – Warszawa, Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Mszczonów. Wybrane 

wartości elementów klimatycznych gminy Mszczonów 

 

 

4.1.10 Krajobraz, środowisko kulturowe, zasoby i dobra materialne 
 

 Na terenach objętych opracowaniem oraz w ich najbliższym sąsiedztwie występują obiekty 
będące w rejestrze zabytków oraz w ewidencji konserwatora zabytków. W Obszarze 13(I) znajdują 
się również zabytki archeologiczne o nr 62-61/14 i 62-61/65. 

 
Zespół kościoła par. p.w. św. Jana Chrzciciela, ul. Kościelna 6: 
-kościół murowany z 1862-65 r., 
-plebania murowany (kam), z 4-ego ćw. XIX w., 
-ogrodzenie murowane (kam), z 4-ego ćw XIX w., 
-cmentarz przykościelny; 
Cmentarz Rzym-kat., ul. Dworcowa, z 1 poł. XIX w.; 
Kaplica grobowa, murowana z 4-ego ćw. XIX w.; 
Cmentarz rzym.-kat., ul. Maklakiewicza, 2 poł. XIXw.; 
Cmentarz żydowski, ul. Marchlewskiego, XVIIIw.; 
Kapliczka, ul. Grójecka nr 27, murowana z 1930 r.; 
Kapliczka, ul. Ługowa, murowana z 1901 r.; 
Kapliczka, ul. Szkolna, murowana z 1905 r.; 
Kapliczka, ul. Żyrardowska nr 22, murowana z 1853 r.; 
Ul. Grójecka: 
-dom nr 27, drewniany z 1-ego ćw. XX w., 
-dom nr 41, drewniany z 1-ego ćw. XX w., 
-dom nr 42, drewniany z 3-ego ćw. XX w., 
-dom nr 50, drewniany z 3-ego ćw. XX w., 
-dom nr 51, murowany z 1-ego ćw. XX w., 
-dom nr 52, drewniany z 3-ego ćw. XX w., 
-dom nr 54, murowany z 1924 r., 
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-dom nr 55a, drewniany z 1-ego ćw. XX w.,| 
-dom nr 56, drewniany z 3-ego ćw. XX w.; 
Dom nr 3, ul. Kościuszki, murowany, lata 30-te XX w.; 
Dom nr 7, ul. Ługowa, drewniany, pocz. XX w.; 
Ul. Marchlewskiego: 
-dom nr 16, drewniany, z 1-ego ćw. XX w., 
-dom nr 18, drewniano-murowany, XIX/XX w.; 
Nowy Rynek: 
-dom nr 2, murowany, z 1-ego ćw. XX w.; 
Ul. Żyrardowska, dom nr 22, z 2 poł. XIXw., 
Willa właściciela fabryki kafli, p. Braneckiego; 
 

Na szczególną uwagę zasługuje Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela ul. 
Kościelna 6, będący w granicach opracowania – OBSZAR 13 (I). 

 

 
 

 
Fot.4.3. Kościół murowany z 1862-65r. wraz z cmentarzem 
przykościelnym. 
 

 
 

Fot. 4.4. Ogrodzenie murowane (kam), z 4-ego ćw. XIXw. 
 

 

Fot.4.5. Plebania murowana (kam), 4-ego ćw. XIXw. 
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4.1.11 Stan środowiska atmosferycznego 
 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie miasta są 
emisje regularne, pochodzące ze źródeł punktowych i powierzchniowych o charakterze niskich 
emisji (lokalne kotłownie, paleniska indywidualne, emisje nieregularne w wyniku spawania, czy też 
lakierowania, itp.), emisje niezorganizowane głównie o charakterze liniowym z dróg, także o 
charakterze obszarowym na terenie miasta w okresie sezonu letniego. Istotne znaczenie dla 
jakości powietrza na terenie gminy ma spalanie paliw stałych, jak koks i węgiel, zwłaszcza w 
przypadku użycia przestarzałych kotłowni, w które są wyposażone obiekty mieszkalne i małe 
zakłady pracy. W okresie sezonu grzewczego można obserwować rzeczywistą skalę emisji z 
palenisk indywidualnych, jednak propagowane systemy alternatywnych źródeł i związana z tym 
zmiana systemu grzewczego rokują duże nadzieje na poprawę sytuacji.  

Kolejnym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza jest ruch drogowy. Są to 
zanieczyszczenia związane z eksploatacją pojazdów mechanicznych. Największa uciążliwość tego 
zjawiska skupia się wokół drogi krajowej oraz drogi wojewódzkiej przebiegającej przez miasto. 
Ruch samochodowy powoduje emisję do atmosfery szeregu zanieczyszczeń gazowych, 
powstających podczas spalania paliw płynnych w silnikach pojazdów, m.in. dwutlenku siarki i 
azotu, tlenku węgla oraz substancji pyłowych, powstających w wyniku ścierania nawierzchni jezdni 
i opon pojazdów. 

 
 

4.1.12 Hałas i oddziaływania elektromagnetyczne 
 

Hałas określa się jako wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe 
drgania mechaniczne ośrodka sprężystego oddziaływujące za pośrednictwem powietrza na 
organizm ludzki (w tym na organ słuchu i inne zmysły jak i inne elementy organizmu człowieka).  

Hałas uważany jest za jeden z czynników zanieczyszczających środowisko. W związku z 
rozwo-jem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją Miasta stanowi on dużą 
uciążliwość dla człowieka. Może powodować częściową lub całkowitą utratę słuchu. Ponadto bywa 
przyczyną nadciśnie-nia, zaburzeń nerwowych, zaburzeń w układzie kostno-naczyniowy, wywołuje 
zmęczenie, złe samopo-czucie, utrudnia wypoczynek.  

 
Ze względu na środowisko oraz źródło generujące, hałas dzielimy na:  

 komunikacyjny - generowany jest przez ruch drogowy i  kolejowy;  

Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu 
porusza-jących się po wszelkiego rodzaju drogach. Jest to hałas typu liniowego. Stały wzrost ilości 
pojazdów oraz natężenia ruchu komunikacyjnego spowodował, że zagrożenie hałasem 
komunikacyjnym jest dużo większe niż hałasem przemysłowym.  

Przez gminę Mszczonów przebiegają drogi o zasięgu krajowym, wojewódzkim i 
powiatowym. Na terenie miasta brak jest punktów pomiarowych natężenia ruchu. Niestety nie ma 
danych dotyczących natężenia ruchu na drogach powiatowych oraz gminnych. Należy jednak 
spodziewać się, że będzie on mniejszy niż na drogach krajowych i wojewódzkich. Z tego względu 
na drogach tej kategorii uciążliwość akustyczna może występować lokalnie. Istnieje jednak 
konieczność podjęcia działań ograniczających emisję hałasu komunikacyjnego szczególnie na 
terenie zabudowy mieszkaniowej. 
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  przemysłowy - generowany jest przez zakłady przemysłowe lub poszczególne maszyny i 

urzą-dzenia zlokalizowane na ich terenie. 

Uciążliwość hałasu przemysłowego zależy od ilości źródeł powstawania, czasu pracy tych 
urzą-dzeń/zakładów, stopnia wytłumienia oraz wartości normatywnej dopuszczalnego poziomu 
hałasu na da-nym terenie. Na hałas przemysłowy składają się wszelkie źródła dźwięku znajdujące 
się na terenie zakładu. Rozróżniamy: hałas punktowy - źródła hałasu znajdują się na zewnątrz 
budynków, są to np. wentylatory, sprę-żarki i inne urządzenia umieszczone na otwartej przestrzeni 
oraz hałas wtórny - źródła hałasu znajdują się wewnątrz budynków (np. produkcyjnych), gdzie 
hałas emitowany przez maszyny i urządzenia dostaje się do środowiska przez ściany, strop, drzwi i 
okna a także hałas dodatkowy - źródła hałasu znajdują się na zewnątrz budynków i są 
spowodowane przez obsługę transportową zakładów (transport kołowy) oraz prace dorywcze 
wykonywane poza bu-dynkami zakładów (np. remonty).  

Na terenie gminy funkcjonują firmy, warsztaty, podmioty gospodarcze, jednostki handlu 
detalicz-nego, osoby fizyczne. 

 komunalny - generowany jest: wewnątrz budynków mieszkalnych przez węzły cieplne, 
kotłownie, stacje transformato-rowe, instalacje wodno-kanalizacyjne, windy, dźwigi, zsypy 
śmieci;  

Problemy związane z oddziaływaniami akustycznymi na terenie gminy Mszczonów, 
spowodowane są wieloma czynnikami m.in. stopniem urbanizacji oraz gęstością sieci drogowej. 

Do najpowszechniejszych źródeł promieniowania elektromagnetycznego należą linie 
elektroenergetyczne wysokiego napięcia i instalacje radiokomunikacyjne.  

Przez teren gminy Mszczonów przebiegają linie elektroenergetyczne o napięciu 110 kV 
„Żyrardów - Mszczonów", „Mszczonów - Huta Zawadzka", „Huta Zawadzka - Kaleń". Głównym 
punktem zasilania (tzw. GPZ) Gminy Mszczonów jest stacja elektroenergetyczna 110/15 kV 
„Mszczonów", zlokalizowana przy ul. Towarowej w Mszczonowie. Źródłem promieniowania 

niejonizującego na terenie gminy są również stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej  
Mszczonów – ul. Warszawska 43 (T-Mobile, Play), ul. Wschodnia (Mobyland), ul. Dworcowa 4 
(Play), Pl. Piłsudskiego 1 (Plus, Mobyland, Aero 2), ul. Towarowa 16 (Plus, Mobyland, Aero 2, 
Orange), ul. Ługowa 30 (Plus), 

W obszarze opracowania jak i jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana są stacje 
teransformatorowa wraz z napowietrznymi liniami energetycznymi średniego napięcia..   
Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka i środowisko uzależniony jest od wysokości natężenia (lub 
gęstości mocy) oraz częstotliwości drgań. Źródłem promieniowania jest każde urządzenie (każda instalacja), 
w którym następuje przepływ prądu np. sieci energetyczne w tym linie napięcia. Dlatego wartość poziomów 
dopuszczalnych jest określona w pasmach częstotliwości.  

 

4.1.13 Położenie w stosunku do obszarów podlegających ochronie na 
podstawie ustawy z  dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 

 
 W graniach terenów objętych opracowaniem występują obszary podlegające ochronie w 
ujęciu przyrodniczym – Obszar 9 i 10. Przedmiotowe tereny znajdują się w zasięgu obszarów 
chronionych wyznaczonych i ustanowionych w myśl Ustawy z 2004r. o ochronie przyrody  (t.j 
Dz.U. 2015 poz. 1651) – Bolimowsko Radziejowickim z doliną środkowej Rawki Obszarze 
Chronionego Krajobrazu. Obszar 11 znajduje się na granicy z ww. OChK. 
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Ryc. 4.1 i 4.2. Gmina Mszczonów na tle obszarów chronionych według przepisów odrębnych. 

 

Na terenie Obszaru 13 występuje pomnik przyrody, który został ustanowiony na podstawie 
Rozporządzenia Nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody położonych na terenie powiatu żyrardowskiego – lipa drobnolistna. 
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Fot. 4.6. Lokalizacja pomnika przyrody – lipa drobnolistna. 

 

 

4.1.14 Formy ochrony przyrody 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu 

 Znaczna, wschodnia część Gminy Mszczonów, w tym Obszar 9 (Osuchów) i 10 
(Lutkówka), znajduje się na terenie Bolimowsko-Radziejowickiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu z doliną środkowej Rawki, dla którego obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 21 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie Bolimowsko-Radziejowickiego z 
doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 178, poz. 6936 
ze zm.) oraz Rozporządzenia Nr 61 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2008r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie Bolimowsko – Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki 
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008r. Nr 194 poz. 7022). Charakteryzuje 
się on istotną wartością przyrodniczą zwartych kompleksów leśnych (które zajmują południową i 
wschodnią część gminy Mszczonów), zróżnicowanym krajobrazem rolniczym występującym na 
Wysoczyźnie Rawskiej (w którym dominuje mozaika pól uprawnych, sadów owocowych) oraz 
walorami historyczno-kulturowymi. 

Poniżej przedstawiono te z ustaleń rozporządzenia, które wiążą się z wymogami 
dotyczącymi planowania przestrzennego, są to m.in.: 

 zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących 
śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw 
napiaskowych (…), 

 utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy 
ekologicznych, 

 tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień i 
zakrzewień, celem ograniczenia spływu substancji biogennych i zwiększenia 
bioróżnorodności biologicznej, 
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 zachowanie i wspomaganie naturalnego przepływu wód w zbiornikach wodnych na 
obszarach międzywala - zalecane jest stopniowe przywracanie naturalnych 
procesów kształtowania i sukcesji starorzeczy poprzez wykorzystanie naturalnych 
wylewów,  

 ograniczanie zabudowy na krawędziach wysoczyznowych, w celu zachowania 
ciągłości przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi tarasów rzecznych 
przed ruchami osuwiskowymi. 

Ponadto wprowadzone zostały następujące zakazy na tym obszarze:  

 Zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i 
nadwodnych (…), 

 Zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 50m od linii brzegów 
rzek, jezior i innych zbiorników wodnych (…),  

 Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
chyba że przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak 
znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego 
krajobrazu.  

Inne formy ochrony przyrody na analizowanym terenie 

W zasięgu obszaru objętego opracowaniem ekofizjograficznym nie ma innych obszarów i 
obiektów chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody.  

Inne formy ochrony przyrody poza analizowanym terenem 

W odległości ok. 2km na zachód od granic analizowanego terenu (Obszar 1 – Wręcza, 
Wręcza A, Olszówka), położony jest Bolimowski Park Krajobrazowy (wraz z otuliną). 

Bolimowski Park Krajobrazowy został utworzony 26 września 1986 r. uchwałą Nr 
XIV/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach. W 1995 roku nastąpiła zmiana jego 
granic. Bolimowski Park Krajobrazowy jest w zasadzie parkiem leśnym, gdyż ponad 60% jego 
powierzchni zajmują tereny zalesione. Cechą charakterystyczną Parku są niespotykane nigdzie 
indziej w centralnej Polsce rozlegle, śródleśne, podmokłe łąki i pastwiska. Świat roślinny jak i 
fauna są niezwykle bogate. Spośród około 2200 gatunków roślin naczyniowych Polski w Parku 
występuje niemal połowa. Całe bogactwo i różnorodność flory znajduje się przede wszystkim w 
podszycie i runie, a także w nadrzewnych zaroślach i szuwarach, na śródleśnych polanach, 
bagniskach i wyrobiskach torfowych, na podmokłych łąkach i pastwiskach.  

Północno-zachodnia część gminy położona przy wschodniej granicy Parku, i ujęta jako 
obszar zewnętrznej otuliny w Planie Ochrony BPK, odznacza się cennymi wartościami 
przyrodniczymi, łąkami z cennymi i rzadkimi roślinami, interesującymi pod względem florystycznym 
i fitosocjologicznym lasami, atrakcyjnymi i urozmaiconymi krajobrazami, które należy chronić przed 
niekontrolowaną i chaotyczną zabudową. Podjęcie kroków w celu ochrony tego obszaru 
zapewniłoby zachowanie i ochronę cennych wartości przyrodniczych, zachowanie i ochronę 
obszarów pełniących funkcje węzłów ekologicznych oraz ciągów i korytarzy ekologicznych, a także 
zachowanie wartości kulturowych i cech rodzimego krajobrazu.  

 

Rezerwaty zajmują powierzchnię 119,10 ha gminy i są to: 
 

 dla ochrony leśnych zbiorowisk grądowych i boru bagiennego o charakterze 
reliktowym z chronionymi gatunkami roślin utworzono w 1982 roku rezerwat leśny 
,,Grądy Osuchowskie” w gm. Mszczonów o powierzchni 99,75 ha, Zarządzenie 
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Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 października 1982r. w sprawie 
uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z 1982r. nr 25 poz. 234).  

 
 Rezerwat „Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich” – to nowy rezerwat w granicach 

Gminy Mszczonów. Powstał on Rozporządzeniem nr 9 Wojewody Mazowieckiego z 
dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Stawy Gnojna im. 
rodziny Bieleckich” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004r. Nr 58 poz. 1474). Obowiązują 
przepisy Zarządzenia Nr 16 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Warszawie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody „Stawy Gnojna im. 
Rodziny Bieleckich”. Obszar rezerwatu obejmuje teren dawnych stawów rybnych oraz 
przyległych do nich łąk o łącznej powierzchni 19,35 ha, znajdujących się we wsi 
Ciemno Gnojna. Celem ochrony jest zachowanie (ze względów naukowych, 
dydaktycznych i krajobrazowych) stawów rybnych stanowiących miejsce rozrodu i 
regularnego występowania ptaków, w szczególności siewkowatych i blaszkodziobych, 
wraz z występującymi na tym terenie zbiorowiskami roślinnymi. Wokół rezerwatu 
wydzielona została otulina, którą stanowi pas 700 m od granicy rezerwatu przyrody. 

 

Najbliższym obszarem Natura 2000, leżącym około 2km na zachód od granicy gminy 
Mszczonów, jest obszar siedliskowy PLH140053 Łąki Żukowskie. Decyzją Komisji Europejskiej z 
dnia 10.01.2011 r. został on wpisany na listę obszarów mających znaczenie dla wspólnoty. 

Drugim najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest PLH140003 Dąbrowa 
Radziejowska. Obszar leży ok. 1,5km na północ od granicy gminy a ok. 3km od centrum miasta 
Mszczonów. Jest to rezerwat leśny, o powierzchni 51,3ha, utworzony dla ochrony świetlistej 
dąbrowy z gatunkami chronionymi w runie.  

 Oddzielną grupę stanowią parki zabytkowe, z których w okolicy Mszczonowa dwa zostały 
wpisane do rejestru zabytków. Są to parki w Osuchowie (27,1 ha) i Radziejowicach (21,0 ha).  
Zabytkowe parki wiejskie i podworskie: 

 Zespół dworski w Badowo-Dańkach o powierzchni 1,5 ha z XIX wieku; 
 Zespół dworski w Badowo-Kłody o powierzchni 3,2 ha z początku XX wieku; 
 Zespół dworski w Badowo-Mściskach o powierzchni 3,05 ha z 1887 roku; 

 Zespół pałacowy w Osuchowie o powierzchni 27,1 ha z XIX wieku, z parkiem podworskim; 
park jest w bardzo dobrym stanie, zieleń poddawana jest regularnym zabiegom 
ogrodniczym; 

 Zespół dworski w Piekarach o powierzchni 6,8 ha z XVIII wieku; jest to park podworski z 
zielenią bardziej zaniedbaną, a teren jest częściowo użytkowany uprawowo; 

 Zespół dworski w Ciemno-Gnojna z początku XIX wieku. 
 

Pomniki przyrody: 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.U. 
Woj.Maz. Nr 124 poz. 3641) na terenie gminy Mszczonów znajduje się 28 pojedynczych drzew 
uznanych za pomnik przyrody. Drzewa pomnikowe rosną w parkach dworskich w Osuchowie (24) i 
w Piekarach (3) oraz w Mszczonowie (1) na terenie cmentarza przy ul. Dworcowej. Są to drzewa 
następujących gatunków: 
 10 dębów szypułkowych, 
 6 lip drobnolistnych, 

 5 modrzewi europejskich, 
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 3 jesiony wyniosłe, 
 1 platan klonolistny, 
 1 wiąz szypułkowy,  

 1 klon pospolity. 
 

Drzewa osiągają wyjątkowo duże rozmiary, ich obwody zawierają się w granicach 257 – 
700 cm, a wysokość dochodzi do 27m (najmniejsza to 17m). Są to nasadzenia towarzyszące 
obiektom historycznym (dworom, pałacom), stanowiące część zabytkowego układu 
przestrzennego, a tym samym obiekty cenne z historycznego, przyrodniczego i krajobrazowego 
punktu widzenia. Należy zatem nadal je chronić i respektować strefę ochronną wokół nich. 

Zgodnie z ww/ rozporządzeniem pomnik przyrody stanowi także lipowa aleja drzew w 
Osuchowie, składająca się z dwóch odcinków (ustanowiona jako pomnik przyrody już w 1997r. 
rozporządzeniem Nr 28 woj. skierniewickiego z dnia 17 lipca 1997 r.). Drzewa w liczbie 200 sztuk 
osiągają wiek około 120-130 lat, a ich obwód wynosi 350-400 cm.  

Spośród pomników przyrody nieożywionej najliczniej w okolicach Mszczonowa występują 
głazy narzutowe, z których trzy zostały objęte ochroną (w Zawadach gm. Kowiesy oraz Ciemno-
Gnojna w gm. Mszczonów i Budach Mszczonowskich w gm. Radziejowie). Głaz w Zawadach jest 
największym na Niżu Polskim. 
 

 

4.2 Główne problemy ochrony środowiska 

Na podstawie analizowanych dokumentów, wizji lokalnych i opracowań szczegółowych, w 
tym opracowania ekofizjograficznego oraz konsultacji przeprowadzonych z pracownikami Urzędu 
Gminy Mszczonów stwierdza się, że na analizowanym terenie nie występują szczególne problemy 
natury środowiskowej. Jednak jednym z czynników wpływających na stan środowiska jest brak 
kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej. W chwili obecnej większość obszaru 
gminy nie ma kanalizacji, a ścieki są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych (szambach), 
często nieszczelnych. Wg danych z 2000 roku z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Warszawie z Delegaturą w Płocku, prowadzącego monitoring rzeki Okrzeszy w ostatnim czasie 
pogorszyła się jakość wód. Jest to wynikiem przyjęcia przez Okrzeszę ścieków z Mszczonowa. 
Wody rzeki powyżej miasta zaliczone zostały do III klasy czystości, natomiast w wodach poniżej 
miasta odnotowano wzrost stężenia związków biogennych i te wody zaliczono do V klasy 
czystości. Brak jest zanieczyszczeń przemysłowych. 

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie 
chemicznym wód, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń, na potrzeby zarządzania 
zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych 
związanych z osiągnięciem dobrego stanu ekologicznego, określonego przez Ramową Dyrektywę 
Wodną (RDW).  

W 2012 r. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wykonał badania wód podziemnych w 92 punktach 
województwa mazowieckiego, należących do sieci krajowej. Na terenie gminy Mszczonów 
znajduje się punkt monitoringu należący do sieci krajowej – w m. Kowiesy. Badane wody 
ujmowane są z pokładów czwartorzędowych. W przebadanym punkcie stwierdzono występowanie 
wód podziemnych zadowalającej jakości (III klasy). Poza tym dokonano oceny stanu chemicznego 
w jednolitych częściach wód (JCWPd). Punkt pomiary Kowiesy zlokalizowany jest w JCWPd nr 81. 
Stan chemiczny jednolitych części wód podziemnych określono jako dobry. 
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4.3 Potencjalne zmiany stanu środowiska przyrodniczego w 
przypadku braku realizacji projektu zmiany Studium - trendy 
zmian w wariancie „0” 

W tym rozdziale opisano kierunki i natężenie potencjalnych zmian, jakie mogłyby mieć 
miejsce w środowisku, gdyby użytkowanie i zagospodarowanie terenu objętego zmianą nie uległo 
zmianom, w stosunku do stanu istniejącego w tracie sporządzania niniejszej Prognozy. Mogłoby to 
mieć miejsce w przypadku niepodejmowania zmian przewidzianych w projekcie ocenianego 
dokumentu (zmiany Studium). Należy także pamiętać, że w przypadku braku realizacji projektu 
zmiany Studium, nadal obowiązywałoby Studium z 2013r.  

Kierunki rozwoju określone w obowiązującym Studium, w stosunku do terenu objętego 
aktualnym projektem zmian, nie wprowadzają zupełnie nowych funkcji, a raczej odzwierciedlają w 
dużej mierze aktualny stan zagospodarowania. Dlatego przy ocenie wariantu „0” skupiono się 
głównie na potencjalnych zmianach w stosunku do stanu istniejącego w rzeczywistości. W tym 
celu posłużono się wnioskami wynikającymi wprost z opracowania ekofizjograficznego:  

 Obecnie na analizowanym terenie nie ma obiektów uciążliwych dla środowiska. Obszar ten 
stanowi mozaikę kompleksów leśnych oraz gruntów rolnych, z nielicznymi zabudowaniami 
typu zagrodowego; 

 W wielu miejscach grunty są odłogowane. Aktualnie obserwowane zmiany wynikają z 
pojawienia się procesów sukcesji wtórnej, które prowadzą do powstawania spontanicznych 
zbiorowisk roślinnych, na porzuconych przez człowieka gruntach rolnych. Wśród takich 
zbiorowisk wyróżnić można murawy napiaskowe. Na terenach sąsiadujących z kompleksami 
leśnymi obserwuje się powolne zarastanie gruntów drzewami i krzewami – głównie 
monokultura sosny; 

 Biorąc pod uwagę, że na tych terenach są gleby średnie lub słabe pod względem 
przydatności rolniczej (brak gleb klas bonitacyjnych I-III), można się spodziewać, że proces 
odłogowania i powolnej sukcesji będzie miał nadal miejsce; 

 W północno - zachodniej części analizowanego terenu występują obszary charakteryzujące 
się płytkim położeniem zwierciadła wód gruntowych, gdzie lokalnie mogą występować strefy 
podmokłe. Są to grunty słabo przydatne pod względem inżynieryjno – geotechnicznym, 
dlatego nie występują tam zabudowania. Należy się spodziewać, że miejsca te pozostaną 
nadal wolne od zabudowy; 

 Obecnie emisja gazów i pyłów do powietrza wynika praktycznie wyłącznie z ruchu pojazdów. 
Dotyczy to przede wszystkim drogi krajowej nr 8, drogi krajowej nr 50 i Obwodnicy 
Żyrardowa z dużym udziałem samochodów ciężarowych (TIR-y). Ewentualna emisja 
powodowana przez pyły i gazy pochodzące z lokalnych kotłowni węglowych i domowych 
pieców grzewczych (tzw. emisja niska) jest pomijalna z uwagi na małą liczbę zabudowań na 
tym terenie;  

 Emisja hałasu związana jest przede wszystkim z hałasem komunikacyjnym (aktualnie 
głównie pojazdy poruszające się drogą krajową nr 8, drogą krajową nr 50 i Obwodnicą 
Żyrardowa). Może to mieć wpływ na występujące na tym terenie zwierzęta o dużej 
wrażliwości na warunki akustyczne i w konsekwencji doprowadzić do ograniczenia areału 
tych zwierząt; 

 Potencjalna zmiana warunków siedliskowych i tworzenie nowych siedlisk (synantropizacja) 
może mieć miejsce w przypadku powstawania nowych zabudowań mieszkalnych. Obecnie 
jednak nie obserwuje się rozwoju budownictwa na tym terenie; 
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 Aktualny sposób użytkowania nie powoduje powstania zanieczyszczeń wód 
powierzchniowych i podziemnych, poza ewentualnym spływem zanieczyszczeń z 
użytkowanych gruntów rolnych (spływ wód opadowych wymywających nawozy stosowane w 
rolnictwie). Z uwagi jednak na to, że aktualny sposób użytkowania gruntów nie wskazuje na 
prowadzenie intensywnej gospodarki rolnej, oddziaływanie w zakresie zanieczyszczeń nie 
jest istotne; 

 Procesy przyrodnicze o charakterze częściowo naturalnym rozwijają się przede wszystkim 
wzdłuż doliny rzeki Okrzeszy. W przypadku dalszego użytkowania przestrzeni jak ma to 
miejsce obecnie, procesy te będą trwały. 

Sporządzenie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
wynika z dążenia do swobodnego zagospodarowania terenów zgodnie z zamierzeniami ich 
właścicieli. Brak odpowiednich dokumentów często prowadzi do stopniowych przekształceń funkcji 
terenu poza obowiązującą procedurą uzyskiwania pozwoleń na realizację przedsięwzięć. To 
utrudnia racjonalne gospodarowanie przestrzenią i zapewnienie właściwej infrastruktury, a w 
konsekwencji zazwyczaj prowadzi do dodatkowego obciążenia środowiska naturalnego. 

5. Wstępna ocena projektu zmian Studium 
Dokumenty planistyczne tworzone na szczeblu gminnym powinny uwzględniać zasadę 

zrównoważonego rozwoju, czyli jednocześnie uwzględniać potrzeby gospodarcze, społeczne i 
ochrony środowiska. Zasada ta dopuszcza zróżnicowane formy korzystania ze środowiska, z 
zachowaniem zasad i technik służących jego ochronie. 

Z uwagi na uwarunkowania ekofizjograficzne, analizowane fragmenty gminy Mszczonów są 
predysponowane do rozwoju różnych funkcji: mieszkaniowych, usługowych w kierunku rekreacji i 
turystyki oraz rolniczych i leśnych. Na analizowanym terenie zaleca się planowanie funkcji, które 
uwzględnią lokalne walory przyrodnicze terenu, którymi są kompleksy leśne, siedliska 
przyrodnicze, doliny cieków wodnych i zbiorniki wodne.  

Kluczowe wnioski i zalecenia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
obejmujące analizowane tereny zostały przedstawione poniżej. 

 
1. W odniesieniu do obszarów przy północno - zachodniej granicy terenu wymaga się, 

aby w przypadku dopuszczenia tam dużych powierzchni szczelnych, które mogą być 
zanieczyszczone, do studium i planów miejscowych wprowadzony został nakaz 
stosowania urządzeń zabezpieczających przed przedostaniem się zanieczyszczeń do 
wód powierzchniowych i podziemnych. Ponadto wskazane jest ustalenie na tych 
terenach stosunkowo wysokiego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej oraz 
wprowadzenie zapisów o konieczności zachowania właściwej retencji w obrębie 
zlewni. W przypadku podstrefy W/UT proponuje się w jak największym zakresie 
pozostawienie zbiorników wodnych (poeksploatacyjnych) i wykorzystania ich do 
celów rekreacyjnych. 

2. W miejscowych planach na etapie ich sporządzania, wymaga się aby dla obszaru 
wysokiego zagrożenia wód podziemnych wokół stacji uzdatniania wód wprowadzono 
zalecenia stosowania rozwiązań i urządzeń zabezpieczających przedostaniu się 
zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz uwzględnienia stref ochronnych ujęć 
wody. 
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3. Wskazane jest, aby studium uwarunkowań i miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego zapewniały możliwość wydobycia kopalin na terenie występowania 
udokumentowanych złóż.  

4. Należy ustalić bezpieczne warunki wydobycia kopalin w sposób zapewniający 
ograniczenie do minimum negatywnego wpływu działalności górniczej na środowisko 
i krajobraz.   

5. Obszary terenów górniczych przeznaczone do przekształcenia po zakończeniu 
wydobycia kruszywa należy zagospodarować w kierunku usług turystyki, sportu, 
rekreacji i wypoczynku z wykorzystaniem na te cele zbiorników wodnych 
poeksploatacyjnych. 

6. Zapisy studium i planów miejscowych muszą zapewniać ochronę naturalnych cieków 
wodnych poprzez zakaz ich przebudowy i regulacji oraz wskazanie konieczności 
zachowania obudowy biologicznej.  

7. W procesie planowania przestrzennego, należy uwzględnić wymagania dotyczące 
ochrony zabytków, w tym zabytku archeologicznego. Należy określić zasady 
dotyczące ochrony wartości kulturowych i zabytkowych, w tym także obiektów, które 
mogą nie być formalnie objęte ochroną prawną, ale mogą stanowić o lokalnych 
wartościach i tradycji np. kapliczki. 

8.  W planach miejscowych należy podać klasyfikację terenów w zakresie ochrony 
przed hałasem, zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy POŚ. Zaleca się oddzielenie 
zabudowy mieszkaniowej od linii kolejowych i dróg o dużym natężeniu ruchu. 

9. Zalecane jest uwzględnienie cennych siedlisk – olsu wzdłuż rzeki Pisi w Obszarze 11 
(Ciemno – Gnojna) oraz terenów zielonych wzdłuż rzeki Okrzeszy w Obszarze 13 (I) 
(m. Mszczonów) - w przyszłym zagospodarowaniu. Zalecane jest pozostawienie 
możliwie jak największej powierzchni tych siedlisk i wkomponowanie istniejących 
zbiorowisk roślinnych w nowe funkcje.  

10. Tereny o funkcjach usługowych w kierunku turystyki, które mogą generować znaczny 
ruch turystyczny należy podłączyć komunikacyjnie, tak aby zapewniona była 
możliwość korzystania z transportu indywidualnego i zbiorowego. 

11. W przypadku rozwoju funkcji rekreacyjnych zaleca się rozbudowę ścieżek 
rowerowych. 

12. Dopuszcza się przekształcenia terenu i zaleca się podejmowanie takich działań, które 
zapewnią: 

 ochronę terenów bagiennych i podmokłych, 

 zachowanie istniejących zbiorowisk roślinnych o względnie dużym stopniu 
naturalności, 

 zachowanie zadrzewień wzdłuż dróg, zadrzewień śródpolnych.  

 pozostawienie w jak największym stopniu powierzchni biologicznie czynnej, 

 ochronę zbiorników wodnych przed ich zniszczeniem. 

13. Na etapie opracowywania planów miejscowych powinno się uwzględnić wymaganie 
zapewnienia możliwie dużej powierzchni infiltracyjnej dla wód opadowych i 
roztopowych. Istotne jest zachowanie jak największej retencji powierzchniowej. W 
przypadku odprowadzania wód odpadowych i roztopowych z powierzchni 
utwardzonych wody te, po oczyszczeniu powinny być odprowadzone do tej samej 
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zlewni z zapewnieniem odpowiedniej retencji, w celu zachowania właściwych 
stosunków gruntowo - wodnych. Dotyczy to terenów, gdzie może być dopuszczona 
lokalizacja obiektów o dużych powierzchniach szczelnych. 

14. Ustalenia urbanistyczne powinny być wspomagane przez działania związane z 
infrastrukturą techniczną, m.in. poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, stosowanie 
technologii grzewczych przyjaznych dla środowiskowa (z uwzględnieniem 
odnawialnych źródeł energii). 

6. Analiza i ocena przewidywanych znaczących 
oddziaływań ustaleń projektu zmian Studium na 
środowisko  

6.1 Wstęp 

W niniejszym rozdziale opisano ocenę potencjalnych oddziaływań projektu zmiany Studium. 
Ocenione zostały ustalenia ostatecznej wersji dokumentu, która uwzględniła zalecenia 
zaproponowane na wcześniejszym etapie analizy (patrz rozdział nr 5). Analiza tego projektu 
zmiany Studium pozwala stwierdzić, że uwzględniono część zgłoszonych na wcześniejszym etapie 
postulatów. Implementacja zaleceń nastąpiła w formie bezpośredniej zmiany funkcji obszarów lub 
poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w tekście projektu zmiany Studium.  

Do głównych zmian należało ograniczenie strefy PE i wprowadzenie na jej miejsce funkcji 
oznaczonej symbolem W/UT (obszary wód oraz rozwoju gospodarczego w kierunku usług 
turystyki, sportu, rekreacji i wypoczynku.  Obszary rozwoju gospodarczego, w których planuje się 
wielofunkcyjny rozwój różnych form działalności z wykorzystaniem istniejących zbiorników 
wodnych, z dopuszczeniem budowy bazy hotelowej wraz  
z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,  obsługą techniczną, gospodarczą  
i komunikacyjną) w miejscowości Wręcza, Wręcza A, Olszówka jako kontynuacja terenów 
przeznaczonych pod park rozrywki oraz w miejscowości Zbiroża w sąsiedztwie zbiornika wodnego 
powstałego po zakończeniu eksploatacji górniczej.  

Nowe kierunki zagospodarowania obejmuja powiększenie terenów eksploatacji 
powierzchniowej  kopalin w miejscowości Pieńki Strzyże,  wyznaczaja obszary  aktywności 
gospodarczej w miejscowości Kamionka w części strefy zabudowy mieszkaniowo-usługowej, a 
także powiększają strefy aktywności gospodarczej w miejscowości Ciemno-Gnojna. Ponadto 
zmiana Studium wiąże się z włączeniem  trzech działek do strefy zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej jako uzupełnienia obszaru zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wyznaczonego w 
Studium o brakujący fragment od strony drogi, a także wprowadzenie korekty związanej z 
uaktualnionymi zapisami Ewidencji Gruntów i Budynków w miejscowości Badowo-Dańki. Ma 
również na celu  doprowadzenie do zgodności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy do zapisów ewidencji gruntów i budynków oraz do faktycznego 
zagospodarowania w terenie (dot. terenów rolnych i terenów lasów) w miejscowości Badów Górny, 
Gąba i Lutkówka. Gmina zobowiazana jest także do  wyznaczenie nowych ujęć wody w 
miejscowości Badowo-Dańki i Osuchów oraz wyznaczenie odwiertu wód geotermalnych w mieście 
Mszczonowie, a także wyznaczenie miejsca pod lokalizację GPZ w miejscowości Marków Świnice. 

Z uwagi na ogólny charakter dokumentu, jakim jest studium uwarunkowań, część zaleceń 
będzie mogła być uwzględniona dopiero na następnych etapach prac tj. na etapie sporządzania 
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
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6.2 Wpływ na przyrodę ożywioną: rośliny, zwierzęta, 
bioróżnorodność 

Powstanie nowych stref aktywności gospodarczej oraz zwiększenie powierzchni terenów 
zabudowanych może stanowić potencjalne zagrożenie dla zbiorowisk roślinnych, ciągłości 
korytarzy ekologicznych oraz ostoi fauny i awifauny.  

Bezpośrednie zagrożenie związane z rozwojem funkcji usługowej, rozrywkowej, handlowej, 
przewidywanych w strefie W/UT oraz w mniejszym stopniu PE1, wiąże się z zajęciem terenu i 
fizycznym uszczupleniem powierzchni biologicznie czynnej. Wycinka największych powierzchni 
roślinnych konieczna będzie w związku z realizacją inwestycji polegających na budowie nowych 
ciągów komunikacyjnych, placów, parkingów i dużych obiektów kubaturowych. 

Na etapie eksploatacji nowopowstałych obiektów (Wręcza, Wręcza A i Olszówka oraz 
Zbiroża) mogą pojawić się oddziaływania związane z emisją hałasu, spalin, pyłu zawieszonego 
wynikające z napływu turystów i klientów korzystających z oferowanych usług. Zwiększona liczba 
ludzi może przyczynić się do większej penetracji terenów przyległych zagrażającej walorom 
przyrodniczym tych terenów. 

Zmniejszenie powierzchni roślinności naturalnej i zmiany w jej składzie gatunkowym, mogą 
wynikać nie tylko z przekształcenia terenu, ale także ze zmian warunków wodnych. Do zmian w 
ekosystemie może dojść w wyniku antropogenicznego obniżenia poziomu wód podziemnych. 
Wzrost powierzchni wybetonowanych i szczelnych może spowodować zmiany w wielkości infiltracji 
i kierunkach spływu wód opadowych do gruntu i lokalnym obiegu wody, co będzie miało wpływ na 
zachowanie roślinności i siedlisk. Można się spodziewać, że w miejscu ekosystemów naturalnych 
pojawią się gatunki obce i wprowadzona zostanie zieleń uporządkowana (urządzona).  

W stosunku do stanu obecnego, ilość i zróżnicowanie gatunkowe zwierząt dzikich, 
przebywających stale lub czasowo na wskazanych obszarach nieco się zmniejszy. Negatywnie na 
możliwość przemieszczania się zwierząt może wpłynąć grodzenie wybranych kawałków terenu, a 
także emisja hałasu, spalin, światła, drgań związane z przebywaniem dużej liczby ludzi na danym 
terenie. Będą to oddziaływania stałe i długookresowe. Wyjatek stanowią te tereny, które w Studium 
przewidziane są do zachowania połaci leśnych w Ciemno – Gnojnej.. 

W czasie budowy obiektów kubaturowych i układu komunikacyjnego może czasowo 
wzrosnąć ilość drobnych barier ekologicznych utrudniających swobodne przemieszczanie się 
zwierząt. Niemniej oddziaływania te będą nietrwałe i krótkoterminowe.  

Powyższe oddziaływania należy rozpatrywać jedynie jako potencjalne. Główne zagrożenia 
zostały zidentyfikowane jako istotne już na etapie wstępnej oceny koncepcji studium (Rozdział nr 
5).  

W projekcie zmiany Studium ze szczególną uwagą zostały potraktowane obszary wzdłuż 
cieków naturalnych i w otoczeniu naturalnych zbiorników wodnych charakteryzujące się dużym 
stopniem bioróżnorodności. 

Studium zakłada ochronę istniejących zadrzewień, zalesień, pastwisk, łąk położonych 
głównie wzdłuż cieków wodnych, rzek oraz istniejących siedlisk przyrodniczych. Dokument zawiera 
zapisy dotyczące ochrony korytarzy ekologicznych, w tym doliny Okrzeszy, terenów bagiennych i 
podmokłych, ochronę istniejących lasów, przewiduje także możliwość wprowadzenia zalesień. 
Ponadto zaleca ochronę zadrzewień alejowych wzdłuż dróg, zadrzewień śródpolnych oraz wzdłuż 
otwartych zbiorników wodnych i cieków.  Zrównoważony rozwój terenu zapewnią także zapisy 
dotyczące potrzeby zachowania, ochrony i bieżącej konserwacji istniejących parków, zieleńców i 
skwerów. Na terenach o największej ingerencji w środowisko przyrodnicze, dodatkowo zalecono 
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dążenie do zachowania w maksymalnym stopniu istniejących zbiorowisk roślinnych o dużym 
stopniu naturalności.  

Wnioski: 

Ewentualne negatywne oddziaływania zostały rozpoznane już na wczesnym etapie prac nad 
prognozą, ponadto studium zawiera szereg zapisów dotyczących ochrony terenów zielonych, 
cennych zadrzewień i siedlisk, obszarów w sąsiedztwie naturalnych cieków i zbiorników wodnych, 
które charakteryzują się dużą różnorodnością biologiczną.  

 

 

6.3 Wpływ na obszary objęte formami ochrony przyrody, w tym 
obszary Natura 2000  

Na terenach objętych zmianą Studium nie ma obszarów Natura 2000.  

W celu wykonania analizy potencjalnego wpływu planowanych zmian na cele i przedmioty 
ochrony, a także integralność obszarów Natura 2000 znajdujących sie poza terenem objętym 
projektem zmiany Studium, dokonano identyfikacji czy planowane zmiany i docelowe kierunki 
zagospodarowania mogą generować oddziaływania, które będą miały znaczący wpływ na te 
obszary.  

Sprawdzono, że nie istnieją związki funkcjonalne terenu objętego zmianą Studium, a 
obszarami Natura 2000.  

Położenie analizowanego terenu względem obszarów chronionych, w tym Natura 2000 
zostało przedstawione na rysunku w rozdziale nr 4.1.8. 

Najbliższy „ptasi” obszar Natura 2000 – OSO-(Puszcza Kampinoska, PLC140001) leży w 
odległości ponad 35km od zachodniej granicy gminy, zaś najbliższy korytarz ekologiczny (GKPnC-
8C Dolina Wisły- Dolina Pilicy), uznany za  łącznik migracyjny pomiędzy obszarami chronionymi 
leży w odległości ponad 10km. Stwierdzono zatem, że nie istnieją bezpośrednie relacje 
przestrzenne analizowanych obiektów. 

Najbliższym „siedliskowym” obszarem Natura 2000 (SOO) są Łąki Żukowskie (PLH140053, 
pow. 173,40ha), w odległości około 2km na zachód od terenu zmiany studium i granicy gminy.  

Dla obszaru Natura 2000 Łąki Żukowskie nie opracowano jak dotąd 10-letniego planu zadań 
ochronnych ani 20-letniego planu ochrony. Właściwe sporządzenie PZO może stanowić rzetelną 
podstawę kształtowania polityki przestrzennej w rejonie obszaru Natura 2000. Kluczowe ustalenia 
PZO będą określać m.in. wskazania do zmian w istniejących dokumentach planistycznych, jeśli 
okażą się niezbędne w celu odtworzenia lub utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk i 
gatunków, dla których ochrony wyznaczono ten obszar. 

Główny przedmiot ochrony tego obszaru stanowią niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) oraz zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), które wg 
Standardowego Formularza Danych (SDF) stanowią blisko 30 % jego powierzchni. Stwierdzono, 
że największe znaczenie dla jego ochrony i zapewnienia braku negatywnego oddziaływania ma 
zachowanie trwałości użytkowania rolniczego i nienaruszonych warunków gruntowo – wodnych. 
Pozostałe siedliska są związane z powszechnym w tym regionie geograficznym krajobrazem 
rolniczym i drobnymi ciekami, te powierzchnie nie stanowią siedlisk z Zał. I Dyrektywy 
Siedliskowej. 

Autor SDF jako istotne zagrożenia dla przedmiotów ochrony w obszarze wskazuje: 
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- postępujące zanikanie tradycyjnego użytkowania łąk i pastwisk, a w związku z tym silne 
rozprzestrzenianie się ziołorośli przy zmniejszaniu powierzchni łąk o dobrze wykształconym 
składzie gatunkowym, 

-   obniżanie poziomu wód gruntowych, co powoduje zanik zbiorowisk siedlisk wilgotnych 
(zagrożenie o charakterze ogólnym - regionalnym). 

Analizowany teren nie jest położony w tej samej zlewni co obszar Natura 2000 Łąki 
Żukowskie. Dla omawianego obszaru nie zidentyfikowano bezpośrednich powiązań funkcjonalnych 
z terenem  zmiany Studium (brak powiązań hydrologicznych, aerodynamicznych, 
powierzchniowych). Na tej podstawie stwierdzono brak potencjalnych oddziaływań na ten obszar. 

Nie przewiduje się również, aby zmiany studium miały negatywny wpływ na obszar Natura 
2000 Dąbrowa Radziejowska (pow. 51,7ha) położny około 3km na północny-wschód od granic 
obszaru objętego zmianą. Jego głównym celem jest ochrona siedliska przyrodniczego świetlistej 
dąbrowy subkontynentalnej z chronionymi i zagrożonymi gatunkami roślin naczyniowych w runie. 
Autor SDF nie zidentyfikował bezpośrednich zagrożeń dla tego obszaru.  

Dla omawianego obszaru nie zidentyfikowano też bezpośrednich powiązań funkcjonalnych z 
obszarem zmiany studium (brak powiązań hydrologicznych, aerodynamicznych, 
powierzchniowych).  

Proponowane zmiany w sposobie zagospodarowania terenu nie będą miały wpływu na 
spójność obszarów Natura 2000 Łąki Żukowskie i Dąbrowa Radziejowska ani na łączność 
pomiędzy obszarami sieci Natura 2000. 

Nie przewiduje się ponadto wpływu na pozostałe formy ochrony przyrody znajdujące się w 
okolicy, czyli Bolimowski Park Krajobrazowy znajduje się w odległości ok. 2km od zachodniej 
granicy terenu.  

Cześć południowo - wschodnia obszaru objętego zmiana studium leży w obrębie 
Bolimowsko - Radziejowickiego z Doliną Środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(Osuchów i Lutkówka).  

W Polsce istnieje ponad 400 obszarów chronionego krajobrazu, które zajmują około 24% 
powierzchni kraju. Obszary chronionego krajobrazu są ustanawiane głównie ze względu na 
możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Działalność gospodarcza 
na tych terenach podlega niewielkim ograniczeniom. Jest to jedna z najmniej restrykcyjnych form 
ochrony przyrody. Bolimowsko - Radziejowicki z Doliną Środkowej Rawki  Obszar Chronionego 
Krajobrazu ma powierzchnię około 25 753ha, z czego jedynie około 0,6% tej powierzchni przypada 
na północno – wschodni fragment analizowanego terenu w obrębie gminy Radziejowice. Pozostała 
część znajduje się poza tym obszarem.  

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 21 z dnia 25 sierpnia 2006 roku (zmienione 
rozporządzeniem nr 61 z dnia 24 października 2008 roku), ustanawiające ten obszar, przedstawia 
szereg ustaleń dotyczących gospodarowania na tym terenie, w tym wytyczne ochrony 
ekosystemów lądowych (m.in. leśnych) i wodnych. Przyszłe inwestycje będą musiały być 
realizowane zgodnie z wymogami dotyczącego tego obszaru. 

Poniżej przedstawiono ustalenia istotne z punktu widzenia planowania przestrzennego: 

 zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących 
śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw 
napiaskowych (…), 

 utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy 
ekologicznych, 
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 tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień i 
zakrzewień, celem ograniczenia spływu substancji biogennych i zwiększenia 
bioróżnorodności biologicznej, 

 zachowanie i wspomaganie naturalnego przepływu wód w zbiornikach wodnych na 
obszarach międzywala - zalecane jest stopniowe przywracanie naturalnych 
procesów kształtowania i sukcesji starorzeczy poprzez wykorzystanie naturalnych 
wylewów,  

 ograniczanie zabudowy na krawędziach wysoczyznowych, w celu zachowania 
ciągłości przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi tarasów rzecznych 
przed ruchami osuwiskowymi. 

Ponadto wprowadzone zostały następujące zakazy na tym obszarze:  

 zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i 
nadwodnych (…), 

 zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 50 m od linii brzegów 
rzek, jezior i innych zbiorników wodnych (…) /w przypadku istniejącej zabudowy 20 
m przy braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zgodnie z 
ustaleniami miejscowych planów obowiązujących w dniu wejścia w życie zmiany 
Rozporządzenia/.  

Na terenie Obszaru 13 występuje pomnik przyrody, który został ustanowiony na podstawie 
Rozporządzenia Nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody położonych na terenie powiatu żyrardowskiego – lipa drobnolistna (Tilia 
mordata). 

 

Wnioski: 

Zapisy zaproponowane w projekcie zmiany Studium są wystarczające i nie ma potrzeby 
proponowania dodatkowych zaleceń. Ponadto na etapie sporządzania mpzp dla fragmentu 
miastga Mszczonów w sąsiedztwie kościoła należy wprowadzić zapisy odnośnie ochrony 
istniejącego pomnika przyrody. 

 

 

6.4 Wpływ na walory krajobrazowe 

Na analizowanym terenie nie ma krajobrazów kulturowych, czy układów urbanistycznych i 
ruralistycznych, które byłyby uznane, za zabytkowe. Jedyną formą ochrony przyrody, na terenie 
której krajobraz podlega ochronie jest Bolimowsko – Radziejowicki z Doliną Środkowej Rawki 
Obszar Chronionego Krajobrazu. Ponadto na terenie miasta Mszczonów występują obszary 
wymagające rewitalizacji zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na 
lata 2016 – 2023, który wyznacza cele i kierunki kompleksowej odnowy obszarów rewitalizacji 
miasta w sferach: społecznej, funkcjonalno-przestrzennej, gospodarczej i środowiskowej. Zgodnie 
z przyjętym Programem Rewitalizacji Mszczonowa nastąpią procesy zmian przestrzennych, 
technicznych, społecznych i gospodarczych podjętych w interesie publicznym, których celem jest 
wyprowadzenie danego obszaru z sytuacji wymagającej interwencji w celu przywrócenia mu 
dawnych funkcji bądź znalezienia nowych funkcji oraz stworzenie warunków do jego dalszego 
rozwoju z wykorzystaniem jego cech endogenicznych, zasobów oraz potencjałów własnych 

Największą presję i potencjalnie negatywny wpływ na walory krajobrazowe mogą wywierać 
obiekty wysokościowe i takie, które będą się charakteryzowały dużą indywidualnością i będą 
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postrzegane, jako obiekty obce w krajobrazie. Będą to obiekty dopuszczone w ramach podstrefy 
W/UT. Projekt zmiany Studium, w ramach wytycznych do planów miejscowych, postuluje bowiem 
dopuszczenie w obszarze ww. podstrefy wysokość zabudowy max. 170,0m w tym  możliwość 
lokalizacji budynków  o maksymalnej wysokości – 25,0m  

 

Wizualna specyfika obiektów, które mogłyby powstać w ramach tej strefy, zależy od: 

 aspektów technicznych obiektów i ich koncentracji (obiekty te będą bardzo wysokie 
w stosunku do otaczającego terenu, niektóre z nich mogą także charakteryzować się 
specyficznym kształtem – niespotykanym w rejonie, oraz kontrastować 
kolorystycznie z otoczeniem), zakłada się, że obiekty te będą jednostkowe, a 
docelowa ich lokalizacja będzie określona na następnych etapach związanych z 
inwestycją; 

 aktualnych uwarunkowań fizyczno – geograficznych w terenie (rejon, gdzie 
planowana jest strefa W/UT, jest raczej płaski, przez co wysokie obiekty mogą być 
widoczne na znacznych odległościach); 

 aktualnego rozkładu osadnictwa – koncentracji ludności (obiekty mogą być 
obserwowane zarówno budynków mieszkalnych, jak i terenów rekreacyjnych takich 
jak np. szlaki turystyczne oraz środków transportowych – kolej, samochód, a nawet i 
samolot z bliskich odległości).  

Ocena wpływu na krajobraz (polepszenie czy pogorszenie jego walorów) charakteryzuje się 
subiektywnością. O ile z pewnością można stwierdzić, że obiekty wysokościowe będą stanowić 
nowe, obce dotąd elementy w krajobrazie i mogą stanowić dominantę, to trudno jest jednoznacznie 
uznać, czy będą one miały bezpośredni pozytywny, czy negatywny wpływ na postrzeganie 
krajobrazu. Nowe obiekty wysokościowe będą z pewnością stanowiły nowe, wyraźne elementy w 
krajobrazie i będą przykuwały uwagę obserwatorów. Ich estetyka i postrzeganie zależeć będą 
m.in. od ich kształtu, kolorystki, materiału, z jakiego będą wykonane oraz ich lokalizacji i 
zgrupowania. Właściwe wkomponowanie nowych obiektów w otoczenie powinny zapewnić projekty 
architektoniczne. 

Wraz z docelowym zagospodarowaniem w ramach podstrefy W/UT należy się spodziewać 
dużej ilości obiektów reklamowych. Negatywne oddziaływania mogą być związane z dużą 
intensyfikacją takich obiektów, stosowaniem wielkopowierzchniowych reklam, szczególnie przy 
dopuszczeniu ich różnorodności w zakresie wielkości, kształtu, kolorystyki, lokalizacji, a także 
wprowadzeniem efektów multimedialnych i świetlnych. Może to powodować „zaśmiecenie” 
krajobrazu.  

Jednocześnie, z uwagi na konieczność zharmonizowania potrzeb społeczno – 
gospodarczych oraz potrzeb związanych z ochroną lokalnego krajobrazu, projekt zmiany Studium 
proponuje szereg korzystnych zapisów mających na celu ograniczenie negatywnych skutków w 
krajobrazie.  

Wnioski: 

Zapisy zaproponowane w projekcie zmiany Studium nie powinny wpłynąć niekorzystnie na 
ochronę walorów krajobrazowych. Należy się jednak liczyć z tym, że nie są one w stanie 
całkowicie ograniczyć potencjalnie negatywnego oddziaływania – w szczególności w podstrefie 
W/UT. 
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6.5 Wpływ na stan powietrza atmosferycznego  

Na analizowanym terenie, projektowane zmiany nie prowadzą do wyznaczania stref, w 
obrębie których lokalizowane byłyby zakłady produkcyjne mogące stanowić istotne źródło emisji 
gazów i pyłów do atmosfery.  

Zaplanowana nowa podstrefa W/UT oraz w pewnej mierze także PE1, spowodują większe 
natężenie ruchu pojazdów, będzie to powodowało wzrost stężenia substancji pyłowych i gazowych 
w pobliżu tych tras.  

Należy podkreślić pozytywne zapisy projektu zmiany studium, dotyczące ograniczenia 
oddziaływań związanych z systemem energetycznym i cieplnym. Należą do nich dopuszczenie 
urządzeń wytwarzających energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, a także preferowanie 
konwencjonalnych, ale ekologicznych czynników grzewczych takich jak gaz, olej niskosiarkowy, 
energia elektryczna. Promowanie tych rozwiązań może się przyczynić do wykorzystania tych 
źródeł przez lokalnych odbiorców, co mogłoby ograniczyć niską emisję.  

Wnioski: 

Projekt studium zawiera zapisy ograniczające oddziaływania na stan powietrza 
atmosferycznego, zarówno jeśli chodzi o te związane z emisjami komunikacyjnymi jak i systemem 
energetycznym i cieplnym. 

 

6.6 Wpływ na klimat akustyczny  

Największe negatywne oddziaływania akustyczne na etapie budowy wystąpi  w podstrefie 
W/UT i PE1, gdzie przewidziane są duże obiekty powierzchniowe i kubaturowe. Przewiduje się, iż 
będą tam odbywać się najbardziej intensywne prace niwelacyjne, związane z przemieszczaniem 
mas ziemnych, ale będą to oddziaływania lokalne, krótkotrwałe i odwracalne.  

Zwiększenie poziomu hałasu na terenach W/UT związane będzie z możliwością lokalizacji 
tam obiektów rozrywkowych, handlowych i usługowych, istotnym czynnikiem będzie zwiększony 
ruch samochodowy, wynikający z napływu w ten region klientów i turystów.  

Projekt zmiany Studium wprowadza pozytywne zapisy sprzyjające ograniczaniu uciążliwości 
związanych z hałasem. Dokument zawiera zalecenie, aby  nowo wyznaczone tereny wrażliwe na 
hałas były położone możliwie daleko od ruchliwych linii komunikacyjnych.  

Wnioski: 

Projekt studium zawiera odpowiednie zapisy w zakresie ochrony terenów wrażliwych przed 
hałasem.  

W planach miejscowych wszystkie tereny wymagające ochrony przed hałasem muszą mieć 
przypisaną funkcję zgodnie z art. 113 ustawy prawo ochrony środowiska, a w przypadku 
pozostałych terenów powinno być jasne, że nie wymagają one objęcia taką ochroną.  

 

6.7 Wpływ na stan powierzchni ziemi i jakość gleby  

Na analizowanym terenie przeważają gleby o średniej lub słabej, jakości pod względem 
przydatności rolniczej. Wiele gruntów rolnych jest odłogowane. Inne niż rolnicze 
zagospodarowanie tych gruntów jest, więc racjonalne z punktu widzenia aktywizacji gospodarczej 
rejonu, przy jednoczesnej ochronie gleb o wysokich klasach bonitacyjnych w innych częściach 
gminy. 
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Wpływ na stan powierzchni ziemi będzie związany z przekształceniem użytkowania gruntów, 
powiązanym z procesami inwestycyjnymi. Największe negatywne oddziaływania, polegające na 
przekształcaniu rzeźby terenu spodziewane są na etapie budowy obiektów, które są dopuszczone 
w ramach podstrefy W/UT oraz na całkowitym przekształcaniu rzeźby terenu w podstrefie PE1. 
Będą to oddziaływania o charakterze bezpośrednim i stałym.  

Na stan powierzchni ziemi będą miały wpływ prace niwelacyjne w trakcie budowy. Dotyczyć 
to będzie głównie obiektów o dużych powierzchniach, na przykład parkingów.  

Wprowadzenie zakazu zabudowy dolin cieków wodnych oraz zachowanie stref buforowych 
wpłynie pozytywnie na zachowanie rzeźby terenu. 

Nie przewiduje się istotnego stałego wpływu na powierzchnię ziemi i gleby obiektów 
infrastruktury technicznej takiej jak linie energetyczne, wodociągi, kanalizacja sanitarna i inne. 
Oddziaływania na środowisko glebowe ogranicza się w tym wypadku w zasadzie do etapu budowy 
i będą krótkotrwałe. 

Do potencjalnego zanieczyszczenia gruntów może dojść głównie w trakcie prac 
budowlanych poprzez np. rozlanie substancji niebezpiecznych (np. wyciek substancji 
ropopochodnych z maszyn budowlanych). Na etapie funkcjonowania obiektów konieczne jest 
stosowanie odpowiednich zabezpieczeń (np. separatory na parkingach). Jest to regulowane 
odrębnymi przepisami, dzięki czemu ryzyko zanieczyszczenia gruntów jest niskie. 

Wnioski: 

Zapisy zaproponowane w projekcie zmiany Studium są odpowiednie i wystarczające. 

 

6.8 Wpływ na zasoby i jakość wód powierzchniowych  

Wprowadzenie nowych stref usługowych o dużych powierzchniach szczelnych może 
spowodować zmniejszenie infiltracji wód opadowych i retencji gruntowej. Będzie to dotyczyć 
przede wszystkim terenów o najniższym współczynniku minimalnej powierzchni biologicznie 
czynnej, czyli w obrębie podstrefy W/UT. Niemniej, w projekcie zmiany Studium wskazuje się na 
potrzebę maksymalnego zwiększenia retencji powierzchniowej i ograniczania zmiany stosunków 
wodnych do rozmiarów niezbędnych ze względu na specyfikę zagospodarowania terenu, 
szczególnie w przypadku lokalizacji obiektów o dużych powierzchniach szczelnych. Takie zapisy 
powinny zapewnić zachowanie dopływu wody do cieków na nienaruszonym poziomie.  

Docelowe przeznaczenie niektórych terenów na funkcję usługową i mieszkaniową może się 
wiązać z emisją zanieczyszczeń w postaci odprowadzenia niewłaściwie oczyszczonych ścieków 
sanitarnych. Zjawisko to może dotyczyć w większym stopniu zabudowy mieszkaniowej niż 
usługowej, pomimo że ilości ścieków powstających na tego typu terenach mogą być mniejsze niż 
na obszarach o funkcji usługowej (zwłaszcza w ramach podstrefy W/UT, gdzie w jednym czasie 
będzie przebywało wiele ludzi). Wynika to z tego, że rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie 
wiązało się z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zaś późniejsza działalność i funkcjonowanie 
obiektów będą podlegały kontroli, która w przypadku indywidualnych budynków mieszkalnych 
praktycznie nie istnieje. Z tego punktu widzenia korzystnym postulatem projektu zmiany studium 
jest wskazanie konieczności rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Ponadto ryzyko ewentualnych 
zanieczyszczeń ograniczone jest zapisem studium nakazującym odprowadzenie ścieków bytowych 
i komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych albo lokalnych oczyszczalni ścieków. 

Studium zawiera także zapisy dotyczące bezpośredniej ochrony wód - zakaz zasypywania, 
osuszania i zanieczyszczania naturalnych zbiorników wodnych oraz ochronę naturalnych cieków 
wodnych przed przebudową i regulacją. Ponadto pośrednio jakość wód chroniona jest poprzez 
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zalecenie ochrony istniejących terenów bagiennych i podmokłych, położonych w sąsiedztwie 
cieków wodnych i stanowiących naturalne pasy ochronne i oczyszczające wody powierzchniowe. 

Wnioski: 

Studium zawiera wiele korzystnych postulatów dotyczących ochrony cieków i zbiorników 
wodnych przed zanieczyszczeniem i zmianą warunków przepływu. Są to zapisy dotyczące ochrony 
bezpośredniej, zakazujące np. zasypywania naturalnych zbiorników wodnych bądź przebudowy 
naturalnych cieków wodnych, jak i zapisy pośrednie ustalające zasady gospodarki wodno – 
ściekowej. Ocenia się, iż ustalenia projektu studium są wystarczające w tym zakresie. 

 

6.9 Wpływ na zasoby i jakość wód podziemnych  

Konsekwencją stworzenia nowych stref będzie zwiększone zapotrzebowanie na wodę z ujęć 
podziemnych. Na tym etapie trudno jest określić, jaka będzie wielkość poboru wód i czy nowe 
ujęcia spowodują zmiany w obrębie użytkowego poziomu wodonośnego i ewentualne zmiany w 
obrębie połączeń hydraulicznych pomiędzy wodami podziemnymi i powierzchniowymi. Niemniej 
każde ujmowanie wód podziemnych do celów gospodarczych oraz w większych ilościach dla 
celów prywatnych, wymaga pozwolenia wodno prawnego, które będzie określało zrównoważone 
warunki korzystania z tych zasobów. Ponadto studium podkreśla obowiązek prowadzenia 
racjonalnej gospodarki wodnej pozwalającej na ograniczenie zużycia wody oraz zakłada 
prowadzenie działań zapobiegających ponadnormatywnym poborom wód. 

Potencjalny wpływ na poziom wód podziemnych w fazie budowy może przede wszystkim 
mieć miejsce lokalnie na obszarach, gdzie wody podziemne występują płytko pod powierzchnią 
gruntu. W takich miejscach, w przypadku lokalizowania obiektów wymagających głębszego 
fundamentowania, może zajść konieczność lokalnego, tymczasowego odwodnienia terenu i 
obniżenia poziomu zwierciadła wód podziemnych. Bez szczegółowego rozpoznania trudno jest 
określić wpływ zmian na zasoby i jakość wód podziemnych, niemniej prawdopodobnie będą to 
oddziaływania tymczasowe i krótkotrwałe. Prowadzenie prac odwodnieniowych dla celów 
budowlanych, w trakcie których zasięg oddziaływania (obszar lej depresji) będzie wykraczał poza 
teren własności inwestora, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Intensywne zagospodarowanie terenu, może stanowić potencjalne źródło zanieczyszczeń. 
Dotyczy to przede wszystkim nieprawidłowych lub nie gwarantujących pełnej ochrony rozwiązań 
technologicznych w zakresie odprowadzania ścieków, gospodarki odpadowej, urządzeń 
oczyszczających, jak również ryzyka wystąpienia ewentualnych awarii. Istotne jest więc 
zachowanie szczególnej ostrożności w zakresie gospodarki ściekowej i zapewnieniu rozwiązań 
zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń do gruntu. Takie działania zapewnione są 
poprzez zapisy studium, które postuluje rozbudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej, zaś w 
przypadku jej braku odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych 
lub lokalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków. Podkreślono także obowiązek należytej 
gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych, które 
po oczyszczeniu odprowadzane będą za pośrednictwem zbiorników retencyjnych (infiltracyjno – 
ewaporacyjnych) do odbiorników powierzchniowych.  

Wnioski: 

Studium zawiera zapisy dotyczące odprowadzania wód odpadowych i roztopowych z 
powierzchni utwardzonych do tej samej zlewni z zapewnieniem odpowiedniej retencji, w celu 
zachowania właściwych stosunków gruntowo - wodnych.  Dokument zawiera także ustalenia 
dotyczące zakazu odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych i komunalnych.  
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6.10 Wpływ na zabytki i dobra materialne oraz inne obiekty o znacznej 
wartości kulturowej  

Na terenach objętych opracowaniem oraz w ich najbliższym sąsiedztwie występują obiekty 
będące w rejestrze zabytków oraz w ewidencji konserwatora zabytków. Jest nim kościół murowany 
z 1862-65r. wraz z cmentarzem przykościelnym, ogrodzenie murowane (kam), z 4-ego ćw. XIXw., 
plebania murowana (kam), 4-ego ćw. XIXw. (zespół kościoła parafialnego p.w. św. Jana 
Chrzciciela). 

Zabytki chronione są przepisami odrębnymi, wedle których wszystkie działania związane z 
zagospodarowaniem terenu obiektów zabytkowych wymagają uzgodnienia i dostosowania się do 
warunków podanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Należy stwierdzić, iż 
projektowane zmiany studium nie będą negatywnie wpływać na zachowanie walorów wskazanego 
obiektu ani jego najbliższego otoczenia.  

Ponadto, na terenie zmiany studium znajdują się zabytki archeologiczne o nr 62-61/14 i 62-
61/65 zlokalizowane w Obszarze 13 (I). Dla zabytków archeologicznych studium wskazuje 
konieczność ustanowienia w planach miejscowych strefy ochrony konserwatorskiej wokół tych 
obiektów, w obszarze których należy ustalać działania zapobiegające zniszczeniu zabytków 
archeologicznych, umożliwiające ich zbadanie i ewentualne przeznaczenie terenu pod inwestycje. 
Także zabytki archeologiczne  chronione są przepisami Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku, według której prowadzenie prac ziemnych w ich obrębie 
może odbywać się wyłącznie pod nadzorem archeologicznym, na który należy uzyskać zezwolenie 
u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

W projekcie zmiany Studium określono ogólne zasady ochrony wartości kulturowych. 
Ponadto wskazano, że w planach miejscowych określi się zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, 
strefy ochrony konserwatorskiej, oraz strefy ochrony ekspozycji obiektów szczególnie cennych. 

Wnioski:  

W projekcie zmiany studium uwzględniono konieczne wymagania w zakresie ochrony 
zabytków. 

 

6.11 Wpływ na zrównoważone gospodarowanie zasobami 
naturalnymi, w tym min. zasoby kopalin i lasy  

Obecnie na terenie gminy występują obszary objęte działalnością górniczą. Na terenie gminy 
Mszczonów występują następujące tereny górnicze: Wręcza – Olszówka, Wręcza – Olszówka II, 
Budy Mszczonowskie, Zbiroża II, Zbiroża IV/A, Zbiroża IV/B, Zbiroża V, Zbiroża VII, Zbiroża VIII, 
Pieńki, Pieńki Strzyże III, Dębiny Osuchowskie 4, Adamowice, Adamowice I, Zimna Woda, Zimna 
Woda II, Zimna Woda III. 

Największe złoża surowców mineralnych w gminie to: 

- „Budy Mszczonowskie”             - złoże surowców ilastych d/p kruszyw lekkich; 
- „Wręcza-Olszówka”, Zbiroża”, - złoża kruszywa naturalnego. 
 
 Obecnie  prowadzona jest eksploatacja kruszywa w miejscowościach Wręcza, Wręcza A, 
Olszówka, Zbiroża, Pieńki Strzyże. W projekcie zmiany studium dodatkowo zaplanowano 
poszerzenie strefy PE1 o tereny przyległe do funkcjonującej odkrywki w miejscowości Pieńki 
Strzyże i Zbiroża lub planowanej w miejscowości Lutkówka. 
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Eksploatacja będzie prowadzona na podstawie wydanych i uzgodnionych koncesji w oparciu  
o ustawę Prawo geologiczne i górnicze, które poprzedzone będą procedura środowiskową 
określającą warunki dla zrównoważonej eksploatacji.  
Zgodnie z art. 53. 1.Ustawy Prawo geologiczne i górnicze, dla terenu górniczego sporządza sie 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który zapewni integracje wszelkich działań 
podejmowanych w granicach terenu, co zapewni m.in. właściwą  ochronę  środowiska 
przyrodniczego. 

Zabezpieczenie w projekcie zmiany Studium terenów na potrzeby eksploatacji złóż pozwoli 
na ochronę  tych złóż przed bezprawną ich eksploatacją. 

Projekt studium nie zawiera ponadto ustaleń mogących ograniczyć wykorzystanie złóż 
geotermalnych. 

Zmiana studium dla Obszarów 3,4,6 i 10 ma na celu doprowadzenie do zgodności 
przeznaczenia stref w poszczególnych obszarach z ewidencją gruntów. Nie będzie to miało 
wpływu na zmianę stanu istniejącego na ww. obszarach. Ponadto zapisy w studium zakładają 
ochronę istniejących lasów. Gospodarka leśna prowadzona jest według planów urządzenia lasów 
zgodnie z zasadami proekologicznej gospodarki leśnej. Przewiduje się możliwość wprowadzenia 
zalesień i dolesień niewielkich terenów, na obszarach niezurbanizowanych, na gruntach niskich 
klas w sąsiedztwie istniejących lasów. 

Studium zaleca ochronę zadrzewień alejowych wzdłuż dróg, zadrzewień śródpolnych oraz 
wzdłuż otwartych powierzchni wodnych i cieków. Zakłada się również zachowanie, ochronę i 
bieżącą konserwację istniejących parków, zieleńców i skwerów. 

Wnioski:  

Zaleca się wprowadzenie zapisów o ochronie strefy buforowej na styku las – teren otwarty. 
Ustalenia studium zapewniają możliwość zrównoważonego wykorzystania kopalin i nie ograniczają  
możliwości wykorzystania złóż geotermalnych.  

 

 

6.12 Wpływ na klimat 

Proponowane zmiany mają charakter lokalny, zaś zmniejszenie powierzchni terenów 
rolnych, łąkowych czy leśnych na rzecz obszarów zurbanizowanych i usługowych może mieć 
wpływ jedynie w skali lokalnej.  

Spodziewany jest zwiększony ruch pojazdów związany z docelowym zagospodarowaniem 
stref funkcjonalnych. Ocenia się jednak, że nie będzie on miał znaczącego wpływu na zjawiska o 
dużej skali. 

W związku z powyższym nie przewiduje się aby proponowane zmiany miały znaczący wpływ 
na klimat.   

Wnioski:  

Zapisy proponowane w projekcie zmiany Studium ocenia się jako wystarczające. 

 

6.13 Wpływ na gospodarkę odpadami (ilość wytwarzanych odpadów i 
sposób ich zagospodarowania) 

W związku z zaproponowanymi kierunkami zagospodarowania przestrzennego, które będą 
skutkować zmianą dotychczasowego sposobu użytkowania terenów w kierunku zwiększenia 
powierzchni obszarów przeznaczonych pod funkcje usługowe i rekreacyjne, przewiduje się 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

gminy Mszczonów 

 

 

PROGNOZA MSZCZONÓW  ’2018 91 

 

znaczące zwiększenie ilości odpadów, powstających zarówno na etapie budowy, jak i w trakcie 
eksploatacji obiektów.  

Bedzie to dotyczyć głównie stref przeznaczonych pod funkcje usługowe i w nieznacznym 
stopniu mieszkaniowe, czyli W/UT, G2  i MN2. 

Spodziewane jest zwiększenie ilości odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z 
działalności obiektów handlowych, gastronomicznych, hotelowych i rozrywkowych. Przede 
wszystkim powstawać będą odpady inne niż niebezpieczne i obojętne.  

Studium nie wprowadza stref o charakterze przemysłowym, w związku z tym nie przewiduje 
się powstawania innych grup odpadów charakterystycznych dla działalności przemysłowej.  

Mimo przewidywanego wzrostu ilości odpadów komunalnych i związanych działalnością 
obszarów usługowych i stref aktywności gospodarczej nie przewiduje się znacznego obciążenia 
środowiska tymi odpadami. Wraz ze wzrostem liczby podmiotów gospodarczych na tym terenie, 
gospodarka odpadowa stanie się na bardziej zorganizowana i uporządkowana.  

Gospodarka odpadami, które powstaną w związku z planowanym rozwojem aktywności 
będzie zgodna z kierunkami i celami ujętymi w aktualnym Planem Gospodarki Odpadami dla 
gminy Mszczonów. Ponadto sugeruje się by prognozowane zmiany dotyczące zarówno zmiany 
charakteru terenów, jaki ilości ludności przebywającej na stałe jak i przyjezdnej zostały ujęte w 
najbliższej aktualizacji PGO, a po przewidywanych zmianach prawnych w PGO wyższego 
szczebla.  

Przewiduje się, że wszyscy mieszkańcy gminy na nowych terenach objęci będą 
zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. Ponadto 
przewiduje się że na projektowanych terenach zapewnione będą odpowiednie warunki 
funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych aby było 
możliwe ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji, wydzielenie odpadów 
niebezpiecznych z odpadów komunalnych, oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych.  

Gospodarka odpadami powstającymi w wyniku nowych aktywności będzie podlegała 
regułom określonym w ustawie o odpadach oraz ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, co gwarantuje ograniczenie do minimum niekorzystnego oddziaływania w zakresie 
gospodarki odpadami. Od 1 lipca 2018 r. mieszkańcy miasta i gminy Mszczonów objęci gminnym 
systemem odbioru odpadów komunalnych, mogą (dodatkowo poza funkcjonującym na terenie 
Gminy systemem zbiórki) przekazywać odpady komunalne do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK),  który znajduje się w Radziejowicach na składowisku 
„Słabomierz- Krzyżówka”. 

Gospodarka komunalna na terenie gminy jest oparta o działalność licencjonowanych firm 
prowadzących działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów, zakładając że wspierane 
będą mechanizmy selektywnej zbiórki odpadów i podnoszona będzie świadomość ekologiczna 
społeczeństwa, nie należy spodziewać się istotnych uciążliwości w zakresie gospodarki odpadami.  

Wnioski:  

Zapisy proponowane w projekcie zmiany Studium ocenia się jako wystarczające. 
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6.14 Wpływ na stan bezpieczeństwa, w tym ryzyko występowania 
poważnych awarii  

Zgodnie z art. 3 pkt. 23 ustawy Prawo ochrony środowiska jako poważną awarię rozumie się 
„zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu 
przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej 
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub 
zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”.  

Awarie mogą mieć miejsce szczególnie w zakładach, gdzie przechowywane są substancje 
niebezpieczne (np. toksyczne, łatwopalne, wybuchowe). Zgodnie z ww. ustawą zakład stwarzający 
zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zależności od rodzaju, kategorii i ilości 
substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia awarii (ZZR) albo za zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR). Poprzez 
pojęcie zakładu rozumie się instalacje wraz z terenem i urządzeniami tam znajdującymi się. 
Natomiast instalacje to techniczne urządzenie stacjonarne, zespół urządzeń lub obiekty 
budowlane, które mogą spowodować emisję. Tak więc obiektem niebezpiecznym mogą być nie 
tylko instalacje przemysłowe, lecz także obiekty magazynowe, hurtownie, składy i inne, obiekty 
budowlane. 

 

Ryc. 4.3. Mapa województwa mazowieckiego z oznaczoną lokalizacją zakładów o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
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Jak wynika z informacji uzyskanych od WIOŚ (delegatura w Płocku), na terenie gminy 
Mszczonów oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują tego typu zakłady (najbliższy to 
Rozlewnia Gazu Płynnego "Gazgrod" w Żyrardowie, która jest zaliczona do zakładów typu ZZR 
oraz Ekonip Spółka z.o.o. w Radziejowicach, która jest zaliczona do zakładów typu ZDR). 

Z danych GIOŚ (http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/raport_wpa_2008_20090715.pdf) 
wynika, że w 2008 r. najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa mazowieckiego. Na 
ten stan rzeczy mogą wpływać takie czynniki jak: 

 na terenie województwa zlokalizowanych jest najwięcej zakładów, które mogą być 
źródłem poważnej awarii, w tym Zakład Produkcyjny w Płocku,  

 przez teren obszarowo największego województwa przechodzi część rurociągów do 
transportu paliw płynnych, narażonych na kradzieże i związane z nimi wycieki,  

 przez teren województwa prowadzą trasy przewozu paliw płynnych z Płocka do 
odbiorców na całym terytorium kraju,  

 znaczna część przewozów materiałów niebezpiecznych w tranzycie może 
przechodzić przez teren tego województwa. 

Na analizowanym terenie wystąpienie awarii może mieć miejsce na głównych trasach 
komunikacyjnych, gdzie może dojść do wypadku z udziałem pojazdów i cystern. Dotyczy to 
zwłaszcza drogi nr 50 i drogi nr 8. Zdarzenia tego typu mogą powodować negatywne 
oddziaływania, raczej o charakterze krótkotrwałym. Na analizowanym terenie nie występują 
rurociągi paliwowe lub gazowe, które mogłyby potencjalnie stanowić ryzyko wystąpienia awarii. 

Projekt zmiany Studium wprowadza w miejscowości Kamionka (Obszar 12) strefę 
aktywności gospodarczej (strefa G2), w której możliwa jest lokalizacja m.in. składów i magazynów. 
Lokalizacja tej strefy jest korzystna z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń, gdyż  jest oddalona 
od miast i obszarów zwartej zabudowy wsi. Niezmiernie ważne jest jednak zapewnienie 
odpowiednich rozwiązań chroniących środowisko gruntowo – wodne przed wpływem ewentualnych 
zanieczyszczeń  powstałych w wyniku awarii. 

Na analizowanym terenie nie stwierdzono terenów narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi czy ruchów masowych terenu. 
 

Wnioski: 

Na analizowanych terenach nie planuje się stworzenia stref przemysłowych. Wobec czego 
ryzyko wystąpienia poważnych awarii w planowanych strefach jest bardzo niskie.  

 

6.15 Wpływ na propagowanie zrównoważonego modelu transportu, w 
tym zmniejszenie potrzeb transportowych 

Z punktu widzenia poziomu i skali opracowania, jakim jest studium uwarunkowań, lokalizacja 
głównych stref, mogących generować ruch jest korzystna, ponieważ będą one położone w 
stosunkowo małej odległości od autostrady A2, Obwodnicy Żyrardowa, linii kolejowej CMK, linii 
kolejowej na trasie Warszawa – Żyrardów – Skierniewice, a także planowanej linii KDP (kolei 
dużych prędkości) i lotniska centralnego, które przewidywane jest w planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa mazowieckiego między Warszawą, a Łodzią. 

Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju powinno się dążyć do uwzględnienia w jak 
największym stopniu transportu zbiorowego. System transportowy oparty na istniejących i 
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planowanych drogach może być odciążony poprzez możliwość rozbudowy stacji kolejowych na 
istniejących liniach poza analizowanym obszarem.  

Konkretne rozwiązania komunikacyjne będą jednak w dużej mierze zależeć od aktualnej 
sytuacji na rynku i kształtowania się popytu i podaży na poszczególne środki transportu.  

Wnioski: 

Zapisy projektu studium uwzględniają zagadnienia zrównoważonego modelu transportu.  

 

6.16 Wpływ na zdrowie ludzi 

Oddziaływanie na zdrowie ludzi związane jest głównie z narażeniem na: 

 promieniowanie elektromagnetyczne sieci energetycznych i instalacji, 

 hałas,  

 emisję pyłów i gazów do powietrza,  

 zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. 

Dla terenów nowej zabudowy zakłada się budowę nowych sieci energetycznych średniego i 
niskiego napięcia oraz budowę nowych stacji transformatorowych, a także planuje się budowę 
nowego GPZ w miejscowości Marków Świnice. Nie przewiduje się negatywnych oddziaływań na 
zdrowie ludzi z tego tytułu.  

Zarówno GPZ jak i stacje elektroenergetyczne, napowietrzne linie elektroenergetyczne o 
napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV są zaliczone do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Mogą one wymagać przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko na podstawie postanowienia organu wydającego decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto warunki techniczne dotyczące odpowiedniego 
zabezpieczenia i odsunięcia tych obiektów od terenów mieszkalnych określone są przez przepisy 
odrębne. Z tego względu nie przewiduje się negatywnych oddziaływań w tym zakresie. 

Pozostałe linie energetyczne to linie średnich napięć, zaś zapisy studium podkreślają 
preferencję linii kablowych. W dokumencie wskazano także, że w miejscowych planach w 
przypadku linii 110 kV konieczne jest ustalenie strefy ochronnej w postaci pasa ograniczonej 
zabudowy o szerokości 36m.  

Narażenie na uciążliwości związane z hałasem zostały opisane w rozdziale 6.6, natomiast 
kwestie związane z emisją gazów i pyłów do powietrza przedstawiono w rozdziale 6.5.  

Nie przewiduje się aby sposób zagospodarowania wynikający z zaplanowanych stref mógłby 
powodować zanieczyszczenie wód powierzchniowych lub podziemnych. Więcej informacji opisano 
w rozdziale 6.8 i 6.9.  

Wnioski:  

Ocenia się, że proponowane zmiany nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie ludzi.  

 

6.17 Wpływ na aspekty społeczne 

Należy zwrócić uwagę na wiele pozytywnych aspektów społecznych jakie niesie ze sobą 
nowe zagospodarowanie terenu. Nowy sposób zagospodarowania terenu powinien być szansą na 
poprawę warunków i jakości życia dla wszystkich mieszkańców gminy. Nowe inwestycje 
spowodują poprawę sytuacji finansowej gminy, jak i indywidualnych mieszkańców, którzy staną 
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przed dużą szansą aktywizacji zawodowej. Będą wiązały się ze wzrostem zatrudnienia zarówno na 
etapie budowy jak i eksploatacji obiektów. Podmioty gospodarcze będą oferowały miejsca pracy w 
różnych typach zawodów, także specyficznych, których nie było dotąd w regionie. Prawdopodobnie 
część mieszkańców założy własną działalność gospodarczą związaną z oferowaniem usług 
gastronomicznych, noclegowych i innych. 

Zwiększenie zatrudnienia może przyczynić się do ograniczenia wykluczenia społecznego 
pewnych grup, które dotąd były izolowane i nie uczestniczyły aktywnie w życiu zawodowym.  

Dopływ finansów do budżetu gminy może pozwolić na rozwój infrastruktury, co bezpośrednio 
wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców. Nastąpi poprawa stanu sieci komunikacyjnej i 
rozwój usług dodatkowych i towarzyszących.  

Na standard jakości życia mieszkańców (nie tylko tych, którzy mieszkają na analizowanym 
terenie, ale np. przyjezdnych turystów) wpływa dostępność terenów otwartych i zieleni, a także 
obszarów wypoczynku aktywnego związanego ze sportem i rekreacją. Zakładane w projekcie 
zmiany Studium funkcje dopuszczające w obrębie podstrefy W/UT działalność w kierunku 
rekreacji, turystyki, sportu i wypoczynku są ocenione pozytywnie.  

Inwestycje realizowane w centralnej części gminy w mieście Mszczonów będą miały 
pozytywny wpływ na zabytki miasta, gdyż nakierunkowane są w większości na poprawę 
przestrzeni publicznej, poprzez przebudowę obiektów infrastruktury społecznej i technicznej, a 
także modernizację zespołów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta. Ponadto realizacja 
planowanych przedsiewzięć pozwoli na wzrost atrakcyjności Mszczonowa jako miejsca 
zamieszkania, a tym samym na zadowolenie mieszkańców. 

Wnioski:  

Sposób zagospodarowania terenu, w szczególności wprowadzenie podstrefy W/UT może 
być dużą szansą na poprawę warunków i jakości życia dla wszystkich mieszkańców gminy. 
Przyczyni się do rozwoju gospodarczego terenu i aktywizacji zawodowej mieszkańców, oraz 
stworzy warunki do rozwoju sportu i rekreacji. Zapisy studium minimalizują ryzyko powstania 
„efektu odcięcia” i izolacji nowych stref.  

 

6.18 Wpływ na rozwój gospodarczy 

Pojawienie się nowej podstrefy usługowej (W/UT) spowoduje rozwój terenu gminy i całego 
regionu. Nowe inwestycje spowodują poprawę sytuacji finansowej gminy. Dopływ finansów do 
budżetu gminy może zaś pozwolić na rozwój infrastruktury. 

Utworzenie i realizacja nowych inwestycji z zakresu turystyki i rekreacji pozwoli na 
ulokowanie na tych terenach obiektów oferujących usługi wyróżniające się na tle regionu, a nawet 
całego kraju. Może to w pozytywny sposób wpłynąć na rozwój i promocję całej gminy oraz regionu. 
Nowe strefy usługowe pozwolą na lokalizację i działalność na tym terenie większej ilości 
podmiotów gospodarczych. W konsekwencji spowoduje to większą dynamikę rozwoju gminy.  

Wnioski:  

Nowa podstrefa przyczyni się do większej dynamiki rozwoju gminy i tworzenia warunków do 
dalszego rozwoju gospodarczego. 
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6.19 Wnioski 

W związku z wdrożeniem zaleceń wskazanych na wcześniejszych etapach oraz biorąc pod 
uwagę zalecenia prognozy do końcowego projektu zmiany Studium (wskazane w rozdziale nr 6), 
ponownie odniesiono się do potencjalnego wpływu ustaleń projektu zmiany Studium na 
środowisko.  

Największe pozytywne aspekty związane są z rozwojem gospodarczym gminy, który może 
nastąpić w wyniku wdrożenia planowanych zmian. Nowe usługi oferowane na tym terenie w 
przyszłości mogą w znaczny sposób wpłynąć na wzrost atrakcyjności gminy dla inwestorów i 
promocję gminy w regionie i całym kraju. Projektowane zmiany powinny także pozytywnie wpłynąć 
na aspekty społeczne przede wszystkim poprzez zwiększenie aktywizacji zawodowej 
mieszkańców i polepszenie dostępu do usług. 

Mniej istotne potencjalne oddziaływania negatywne są związane przede wszystkim z 
wpływem na powietrze atmosferyczne, stan powierzchni ziemi, zasoby leśne, gospodarkę 
odpadami i ze zwiększeniem potrzeb transportowych. Są to typowe oddziaływania, które występują 
na terenach, na których wprowadza się zainwestowanie. Są one związane przede wszystkim ze 
zwiększeniem ruchu pojazdów (emisja do atmosfery), zwiększeniem powierzchni szczelnych 
(uszczuplenie powierzchni gruntu biologicznie czynnego i zasobów leśnych) oraz funkcjonowaniem 
nowych podmiotów (wytwarzanie odpadów na etapie budowy i eksploatacji).  

7. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu ustaleń 
projektu Studium na środowisko 

Położenie gminy w centralnej Polsce oraz charakter ustaleń w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego wyklucza możliwość oddziaływania na środowisko poza granicami kraju. 

8. Przedstawienie rozwiązań zapobiegających lub ograniczających 
potencjalnie negatywne oddziaływanie na środowisko 

Rozwiązania zapobiegające lub ograniczające potencjalne negatywne oddziaływania na 
środowisko zostały przedstawione w rozdziale 6 i omówione w poszczególnych podrozdziałach, 
które odnoszą się do ocen w ramach poszczególnych kryteriów.  

9. Przedstawienie rozwiązań alternatywnych w związku z obszarami 
Natura 2000 

Nie przewiduje się znaczących negatywnych oddziaływań zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych Obszarów w gminie Mszczonów na 
cele i przedmiot ochrony oraz integralność i spójność obszarów Natura 2000. 

W ramach analizy wykonanej na potrzeby prognozy wyeliminowano między innymi 
możliwość: 

a) pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 
których ochrony zostały wyznaczone sąsiednie obszary Natura 2000, 

b) negatywnego wpływu na gatunki, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary 
Natura 2000,  

c) pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. 
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Według stanu wiedzy autorów niniejszej Prognozy nie ma potrzeby proponowania rozwiązań 
alternatywnych. 

10. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków 
realizacji Studium oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowią, że w czasie 
każdej kadencji rady miejskiej w Mszczonowie burmistrz przedstawia wyniki analiz aktualności 
studium i planów miejscowych. Rada miejska podejmuje uchwałę w sprawie aktualności tych 
dokumentów. Przy podejmowaniu tej uchwały bierze pod uwagę w szczególności zgodność 
studium z wymogami, które muszą być spełnione przy jego opracowaniu. Zgodnie z art. 10 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym między innymi muszą być rozpatrywane 
uwarunkowania z zakresu ochrony środowiska, przyrody i zdrowia ludzi. Proponuje się w ramach 
tej analizy uwzględnić przegląd badań jakości środowiska, wykonywanych przez służby publiczne. 

Monitoring ogólny prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Stacje 
Sanitarno Epidemiologiczne w Warszawie.  

W ramach analizy skutków realizacji zmian Studium należy wykorzystać wyniki badań 
prowadzonych przez wyżej wymienione służby, poszukując związku pomiędzy korzystnymi i 
niekorzystnymi zmianami mierzonych wskaźników, a przewidzianymi w Studium kierunkami 
zagospodarowania. Szczególnie istotne są trendy zmian, utrzymujące się w dłuższym czasie.  

Jako wskaźniki oceny proponuje się przyjąć wskaźniki zanieczyszczenia środowiska 
zdefiniowane w przepisach odrębnych. W przypadku wzrostu tych wskaźników utrzymującego się 
w trzech kolejnych okresach ich wyznaczania, należy przeanalizować możliwe związki 
przyczynowo-skutkowe pomiędzy dokumentem i niekorzystną tendencją i w razie potrzeby 
dokonać niezbędnych korekt. 

Jako dodatkowe działania wskazane jest: 

 monitorowanie zmian jakie zachodzą w przestrzeni np.: zachowanie odpowiedniego % 
powierzchni biologicznie czynnej, udział odnawialnych źródeł energii, udział transportu 
zbiorowego w transporcie ogólnym, długość ścieżek rowerowych, 

 monitorowanie, czy sporządzone zostały mapy akustyczne terenów, na których 
eksploatacja obiektów (droga, linia kolejowa) może powodować przekroczenie 
dopuszczalnych poziomów hałasu – jeśli tak, wyciagnięcie wniosków z wyników 
prezentowanych na tych mapach i podjęcie odpowiednich działań, 

 stała kontrola systemu gospodarki odpadami (zwłaszcza identyfikacja nielegalnych 
wysypisk odpadów),  

 monitorowanie potrzeb w zakresie wykorzystania transportu zbiorowego i w miarę 
możliwości dostosowanie oferty gminnej w tym zakresie. 
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Słowniczek 

Skrót Wyjaśnienie 

CMK Centralna Magistrala Kolejowa 

Dyrektywa „Siedliskowa” Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

Dyrektywa „Ptasia” Dyrektywa 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (wersja skonsolidowana wcześniejszej dyrektywy 
EWG 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 o ochronie dziko żyjących 
ptaków) 

GIS Geograficzne Systemy Informacyjne 

GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

GMO Organizmy Modyfikowane Genetycznie 

GPZON Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 

GUPW Główny Użytkowy Poziom Wodonośny 

KDP Kolej Dużych Prędkości 

KE Komisja Europejska 

LGD Ziemia Chełmońskiego Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego 

MPZP lub plan Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

OOŚ Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

OOŚ bis Ponowna procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko regulowana w rozdziale 4 ustawy OOŚ 

PGO Plan Gospodarki Odpadami 

POŚ Prawo Ochrony Środowiska 

PPIS Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

Pracownia Pracownia Urbanistyczno – Projektowa Związku Międzygminnego 
„Mazowsze Zachodnie” 

PZO Plan Zadań Ochronnych 

RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

SDF Standardowy formularz danych, z ang. „standard data form” 

SEA Strategiczna ocena oddziaływań z ang. “Strategic Environmental 
Assessment” 

SOO Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk 

SOOŚ Strategiczne Oceny Oddziaływania na Środowisko 

Strategia Strategia Rozwoju  

Studium Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

SZR Strategia Zrównoważonego Rozwoju 
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Ustawa OOŚ Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

ZDR Zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii 

ZUiUOK Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

ZZR Zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii 

 


