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1 WSTĘP

Podstawa prawna

Żgodnie  z Uchwałą  nr  90/VI/2015  Rady  Miasta  Płocka  z dnia  31  marca  2015  roku,

przyśtąpiono do śporządzenia Miejścowego planu zagośpodarowania prześtrzennego  "Swojśka-

Mazura" w Płocku oraz uchwałą Nr 611/XXXV/2017 Rady Miaśta Płocka z dnia 29 śierpnia 2017

r. w śprawie zmiany uchwały Nr 90/VI/2015 Rady Miaśta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w

śprawie przyśtąpienia do śporządzenia Miejścowego planu zagośpodarowania prześtrzennego

"Swojśka-Mazura". Żgodnie z art. 3 ust. 14 i art. 46 pkt 1 Ustawy z dnia 3 pazździernika 2008 roku

o udostępnianiu  informacji  o śźrodowisku  i jego  ochronie,  udziale  społeczenź stwa  w ochronie

śźrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z2017 roku, poz. 1405) zwaną

dalej  Uśtawą   –  projekty  miejścowych  planoź w  zagośpodarowania  prześtrzennego  wymagają

pośtępowania w śprawie śtrategicznej oceny oddziaływania na śźrodowiśko, ktoź rego elementem

jeśt prognoza oddziaływania na śźrodowiśko.

Celem  prognozy  jeśt  okreśźlenie  i ocena  śkutkoź w  dla  śźrodowiśka  przyrodniczego  i zżycia

ludzi,  ktoź re  mogą  wyniknącź  z zaprojektowanego  przeznaczenia  terenu  objętego  niniejśzym

projektem  planu oraz  przedśtawienie  mozż liwych  rozwiązanź  minimalizujących  potencjalne

negatywne śkutki uśtalenź  na pośzczegoź lne elementy śźrodowiśka.

Zakres prognozy

Żakreś niniejśzego dokumentu jeśt zgodny z art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy. 

2 INFORMACJE  O ZAWARTOŚCI,  GŁÓWNYCH  CELACH  PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI

2.1 INFORMACJE O ZAWARTOŚCI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Projektowanym  dokumentem  jeśt  projekt  miejścowego  planu  zagośpodarowania

prześtrzennego  "Swojśka-Nowickiego"  w Płocku.  Żakreś,  granice  i przedmiot  planu  zośtały

okreśźlone  Uchwałą nr 90/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku.  Integralną

częśźcią uchwały śą:

1) ryśunek planu w śkali 1:2000, śtanowiący załącznik nr 1 do niniejśzej uchwały;

2) rozśtrzygnięcie  dotyczące  śpośobu  rozpatrzenia  uwag  do  projektu  planu,  śtanowiące

załącznik nr 2 do niniejśzej uchwały;

3) rozśtrzygnięcie  o śpośobie  realizacji  inweśtycji  z zakreśu  infraśtruktury  technicznej,

ktoź re  nalezżą  do  zadanź  właśnych  gminy  oraz  zaśadach  ich  finanśowania  zgodnie

z przepiśami o finanśach publicznych, śtanowiące załącznik nr 3 do niniejśzej uchwały.

Przedmiotowy projekt planu dotyczy obśzaru o łącznej powierzchni: ok. 100 ha, połozżonego

we wśchodniej częśźci miaśta, ktoź rego granice, zgodnie z ryśunkiem planu, śporządzonym w śkali

1 :2000, wyznaczają:
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1) od poź łnocy – ul. Wyśzogrodzka i ul. Jana Pawła II;

2) od  południa  –  południowa  granica  „Miejścowego  planu  zagośpodarowania

prześtrzennego ośiedla Podolśzyce Południe w Płocku” z dnia 30 wrześźnia 2008 r.,  przyjętego

uchwałą Rady Miejśkiej w Płocku Nr 391/XXXVII/08;

3) od wśchodu – wśchodnia granica „Miejścowego planu zagośpodarowania prześtrzennego

ośiedla Podolśzyce Południe  w Płocku” z dnia 30 wrześźnia  2008 r.,  przyjętego uchwałą Rady

Miejśkiej w Płocku Nr 391/XXXVII/08;

4) od zachodu – Traśa kś. Jerzego Popiełuśzki (droga krajowa nr 60). 

2.2 GŁÓWNE CELE PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO

Przedmiotowy teren dotyczy obśzaru, na ktoź rym obowiązują uśtalenia  miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku, przyjętego Uchwałą Nr

391/XXVII/08 Rady  Miasta  Płocka  z 30  września  2008  roku (opublikowanego  w Dzienniku

Urzędowym Wojewoź dztwa Mazowieckiego, w dniu 23 liśtopada 2008 roku, Nr 199, poz. 7419).

Dodatkowo  dla  niewielkiego  obśzaru  na  dz.  ewidencyjna  nr  3710,  3707/14  i 3707/15

obowiązują uśtalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego

przy ulicy Czerwonych Kosynierów na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku, przyjętego  Uchwałą

Nr  342/XXI/2012 Rady  Miasta  Płocka  z 27  marca  2012  roku  (opublikowanego  w Dzienniku

Urzędowym  Wojewoź dztwa  Mazowieckiego  w dniu  4 maja  2012  roku,  poz.  3791),  będącego

zmianą mpzp ośiedla Podolśzyce Południe w Płocku. 

Na  więkśzośźci  obśzaru  projekt  planu przewiduje  kontynuację  dotychczaśowej  funkcji,

jedynie  porządkuje,  ujednolica  i dośtośowuje  go do  aktualnych  potrzeb  zagośpodarowania

terenu.

Głoź wnym celem projektu planu jeśt:

– okreśźlenie  przeznaczenia  i śpośoboź w  zagośpodarowania  pośzczegoź lnych  terenoź w

wyznaczonych w projekcie (Tab. 1),

– okreśźlenie zaśad ochrony  i kśztałtowania ładu prześtrzennego

– okreśźlenie zaśad ochrony śźrodowiśka, przyrody i krajobrazu kulturowego 

– okreśźlenie zaśad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkoź w 

– okreśźlenia zaśad rozbudowy śyśtemoź w infraśtruktury technicznej
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W ponizżśzej  tabeli  dokonano analizy poroź wnawczej  uśtalenź  projektowanego planu z dotychczaś obowiązującym prawem miejścowym oraz

oceniono iśtotę zmian w planie. 

Tabela 1 Projektowane funkcje na terenie objętym projektem zmianą planu

L.p. Projektowana
funkcja (symbol)

Opis Analiza porównawcza dotychczasowej funkcji terenu
z funkcją w projektowanym mpzp *

1

Tereny zabudowy 
mieśzkaniowej 
jednorodzinnej (MN) 

1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 14MN, 15MN,
16MN,  17MN,  18MN,  19MN,  20MN,  21MN,  22MN,  23MN,  24MN,
25MN,  26MN,  27MN   zabudowę  nalezży  realizowacź  w formie
wolnośtojącej  lub blizźniaczej,  uśtala  śię mozż liwośźcź  lokalizacji  jednego
budynku gośpodarczego i jednego budynku garazżowego. 
Dla terenoź w 10MN, 11MN, 12MN, uśtala śię lokalizację jednego wolno
śtojącego budynku mieśzkalnego jednorodzinnego

- na duzżej częśźci obśzaru kontynuacja iśtniejącej funkcji
- niewielkie zmiany związane przede wśzyśtkim 
z dotychczaśowym układem komunikacyjnym (13MN, 14 MN, 
15 MN, 16MN, 17MN, 18MN, 26MN – roź wniezż  tereny KS) 
- zmiana przeznaczenia terenu z dotychczaśowej funkcji MR na
projektowaną  funkcję  (10MN -  zmiana  częśźciowa,  11MN,
12MN)
- zmiana przeznaczenia terenu z dotychczaśowej funkcji MNi na
projektowaną funkcję (22MN, 23MN)
 - zmiana w przeznaczeniu terenoź w, związana z ograniczeniem
powierzchni  dotychczaśowej  funkcji  MNe  na  rzecz
projektowanej drogi 1KDL (7MN)
-  zmiana w przeznaczeniu  terenoź w,  związana  z ograniczeniem
powierzchni dotychczaśowych: 
1) terenoź w zieleni naturalnej (8MN, 9MN, 20MN, 26MN)
2) terenu laśu i doleśienź  (19MN, 25MN, 27MN)
na rzecz projektowanej MN

2

Tereny zabudowy 
mieśzkaniowej 
jednorodzinnej 
intenśywnej (MNi) 

1MNi, 2MNi,  3MNi,  4MNi,  5MNi,  6MNi,  7MNi,  8MNi,  9MNi,  10MNi,
11MNi,  12MNi,  13MNi,  14MNi,  15MNi,  16MNi,  17MNi,  18MNi,
19MNi 
uśtala  śię  mozż liwośźcź  lokalizacji  garazży  i obiektoź w  gośpodarczych
w formie wbudowanych w bryłę budynku mieśzkalnego, bądzź  w formie
wolnośtojącej

-  na  więkśzośźci  obśzaru  kontynuacja  iśtniejącej  funkcji
zabudowy  mieśzkaniowej  jednorodzinnej  intenśywnej  (z
niewielkimi roź zżnicami powierzchniowymi)
-  zmiana  w przeznaczeniu  na  terenie  1MNi ,  związana
z ograniczeniem powierzchni dotychczaśowej funkcji U na rzecz
projektowanej 

3 Tereny zabudowy 
mieśzkaniowej 
jednorodzinnej 
i uśługowej (MN/U) 

1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U,  5MN/U,  6MN/U, 7MN/U, 8MN/U,
9MN/U, 10MN/U
uśtala śię wolnośtojącą lub blizźniaczą formę zabudowy

- zmiana przeznaczenia terenu z dotychczaśowej funkcji MNe i
ŻN na projektowaną funkcję (1MN/U, 7MN/U)
- zmiana przeznaczenia terenu z dotychczaśowej funkcji MNe na
projektowaną funkcję (2MN/U, 3MN/U, 4MN/U)
- zmiana przeznaczenia terenu z dotychczaśowej funkcji MR na
projektowaną funkcję (5MN/U)



-  zmiana przeznaczenia  terenu z dotychczaśowej  funkcji  MNe,
MR i ŻN na projektowaną funkcję (6MN/U)
- zmiana przeznaczenia terenu z dotychczaśowej funkcji MN na
projektowaną funkcję (8MN/U, 9MN/U, 10MN/U)

4
Tereny zabudowy 
mieśzkaniowej 
wielorodzinnej (MW) 

1MW,  2MW,  3MW,  4MW,  przeznaczenie  uzupełniające:  uśługi
o uciązż liwośźci nieprzekraczającej granic lokalu, uśługi śportu i rekreacji,
garazże, zielenź  urządzona

-  kontynuacja  iśtniejącej  funkcji  zabudowy  mieśzkaniowej
wielorodzinnej; na terenie  1MW - z niewielkim ograniczeniem
powierzchni zieleni urządzonej ŻP na rzecz projektowanej

5

Tereny zabudowy 
uśługowej (U)

1U,  2U,  3U,  4U,  5Uuśtala  śię  wolnośtojącą  formę  zabudowy  a dla
terenoź w oznaczonych śymbolami 1U, 2U,  3U dopuśzcza śię zabudowę
w formie ześpołu budynkoź w

-  nawiązanie  i uporządkowanie  iśtniejącej  funkcji  zabudowy
uśługowej
-  wprowadzenie  funkcji  uśługowej  (4U)  na  terenie
dotychczaśowego układu komunikacyjnego (KZ)
- niewielkie zmiany związane z ograniczeniem dotychczaśowego
układu komunikacyjnego (1U, 2U) 
-  wprowadzenie  funkcji  uśługowej  (3U)  na  terenie
dotychczaśowej funkcji UR 

6 

Tereny zabudowy 
usług publicznych z 
zakresu opieki 
zdrowotnej, opieki 
społecznej, kultury, 
sportu i rekreacji 
(UO)

1UO, przeznaczenie uzupełniające -  usługi publiczne z zakresu usług
oświaty,  opieki  zdrowotnej,  opieki  społecznej,  kultury,  sportu  i
rekreacji

- kontynuacja dotychczaśowej funkcji**

7
Tereny zabudowy 
uśług śakralnych 
(UKs)

1UKs, dopuśzcza  śię  realizację:  śieci,  przyłączy  i urządzenź
infraśtruktury  technicznej,  ciągoź w  pieśzych  i rowerowych,  obiektoź w
małej architektury, ogrodzenź  

- zmiana rodzaju funkcji uśługowej terenu 1UKs (1Uz)

8

Tereny zabudowy 
usługowej i urządzeń
obsługi komunikacji 
samochodowej 
(UKD)

1UKD,  zabudowa  usługowa  oraz  tereny  i  urządzenia  obsługi
urządzeń komunikacji samochodowej

-  nowe  przeznaczenie  obejmuje  obśzar o obecnej  funkcji  UR
i KD. 

9 Tereny 
ogoź lnodośtępnej 
zieleni urządzonej 
(ZP)

1ZP, 2ZP, 3ZP – ogoź lnodośtępna zielenź  urządzona,
przeznaczenie  uzupełniające  terenu:  obiekty  śportu  i rekreacji  oraz
uśług gaśtronomicznych;
4ZP -  ogoź lnodośtępna  zielenź  urządzona  z funkcją  rekreacyjną
i śportową,
przeznaczenie  uzupełniające  terenu:  uśługi  gaśtronomiczne,  obiekty
zaplecza śocjalno-magazynowego do obśługi terenoź w

- realizacja funkcji zieleni urządzonej na terenach:
1) dotychczaśowego układu komunikacyjnego KŻ (2ZP)
2) dotychczaśowego układu komunikacyjnego KX (3ZP)
3) dotychczaśowych uśług z zielenią towarzyśzącą Uz (4ZP),
na pozośtałym obśzarze kontynuacja obecnej funkcji
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10
Tereny publicznej 
zieleni urządzonej – 
park Miejśki  (ZPM)

1ZPM,  2ZPM,  3ZPM,  4ZPM,  5ZPM,  6ZPM,  7ZPM,  8ZPM,  9ZPM,
10ZPM,  11ZPM  przeznaczenie  podśtawowe  terenu:  publicznie
dośtępny śamorządowy Park Miejśki,
przeznaczenie  uzupełniające  terenu:  przeznaczenie  uzupełniające
terenu:  funkcja  rekreacyjno-  wypoczynkowa  i  śportowa,  wody
powierzchniowe  oraz  zbiorniki  retencyjne  przyśtośowane  do  funkcji
rekreacyjnej,  uśługi  gaśtronomiczne,  obiekty  zaplecza  śocjalno-
magazynowego do obśługi terenoź w.
Na terenach 1ŻPM, 4ŻPM, 9ŻPM dopuśzcza śię przebudowę cieku "Mała
Rośica"

- realizacja funkcji zieleni urządzonej (park Miejśki) na terenach
dotychczaśowej zieleni naturalnej

11
Tereny zieleni 
urządzonej (ZU)

1ZU, 2ZU, 3ZU, 4ZU dopuśzcza śię realizację: śieci, przyłączy i urządzenź
infraśtruktury technicznej, obiektoź w małej architektury oraz wiat i altan
związanych z  przeznaczeniem terenu,  ciągoź w pieśzych i  rowerowych,
ogrodzenź  nieruchomośźci

- realizacja funkcji zieleni urządzonej  na terenach o iśtniejącej:
1) funkcji zieleni naturalnej ŻN (1ZU)
2) funkcji zabudowy mieśzkaniowej jednorodzinnej MNe 
(iśtotna zmiana ograniczająca powierzchnię zabudowy na rzecz
zieleni) (2ZU)
3) doleśienź  (3ZU, 4ZU)

12 Tereny zieleni 
chronionej (ZN)

1ZN, 2ZN, zakazuje śię budowy budynkoź w; dopuśzcza śię realizację 
śieci, przyłączy i urządzenź  infraśtruktury technicznej oraz ciągoź w 
pieśzych i rowerowych 

-  dotyczy  obśzaroź w  obecnie  przeznaczonych  pod  zielenź
urządzoną,  zielenź  naturalną  oraz  częśźciowo  ogranicza  obśzar
zabudowy mieśzkaniowej  MNe 

13 Tereny zieleni 
izolacyjnej (ZI)

1ZI, 2ZI dopuśzcza śię realizację śieci, przyłączy i urządzenź  
infraśtruktury technicznej; zakazuje śię budowy budynkoź w oraz 
grodzenia nieruchomośźci

-  dotyczy  terenu,  na  ktoź rym  obecnie  funkcjonowało
przeznaczenie RP (2ZI) (projekt planu nie przewiduje realizacji
funkcji upraw polowych) oraz ciąg pieśzy KX (1ZI)

14 Tereny laśoź w (ZL)
1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL zakazuje śię budowy budynkoź w
oraz grodzenia nieruchomośźci, dla terenoź w leśźnych mają zaśtośowanie
przepiśy o laśach

- kontynuacja dotychczaśowej funkcji 

15
Tereny infraśtruktury 
technicznej (IT)

1IT, 2IT, 3IT, przeznaczenie terenu: obiekty i urządzenia infraśtruktury
technicznej;

- kontynuacja iśtniejącej funkcji

16
Tereny drogi 
publicznej klaśy 
głoź wnej (KDG)

1 KDG: droga publiczna – klaśa głoź wna; śzerokośźcź w liniach 
rozgraniczających – min. 53 m

-  kontynuacja  iśtniejącej  funkcji  terenu (głoź wna droga terenu
opracowania - ul. Wyśzogrodzka)

17
Tereny drogi 
publicznej klaśy 
zbiorczej (KDZ)

1 KDZ, 3KDZ: droga publiczna – klaśa zbiorcza; śzerokośźcź w liniach 
rozgraniczających – zmienna, zgodnie z ryśunkiem planu;
2KDZ: droga publiczna – klaśa zbiorcza; śzerokośźcź w liniach 
rozgraniczających – od 19 m do 30 m, zgodnie z ryśunkiem planu

-  dotyczy  terenu,  ktoź ry  obejmuje  obśzary  o obowiązujących
funkcjach: MNe,  UR, ŻN, KD, KX
-  dotyczy  terenu,  ktoź ry  obejmuje  obśzary  o obowiązujących
funkcjach: KDL

18 Tereny droź g 
publicznych klaśy 
lokalnej (KDL)

1KDL, 2KDL, 3KDL, 
droga publiczna – klaśa lokalna 

-projektowane drogi KDL dotyczą w więkśzośźci obowiązującego
przeznaczenia. Dodatkowo tereny wyznaczone pod:
1) projektowaną  funkcję  1KDL obejmują  roź wniezż  obśzary
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o obowiązujących funkcjach: MNe, MNi,  MR, EE, ŻN, NO, UR,
ŻP 

2) projektowaną  funkcję 2KDL obejmują  roź wniezż  obśzary
o obowiązującej funkcji KS

19
Tereny droź g 
publicznych klaśy 
dojazdowej (KDD)

1KDD,  2KDD,  3KDD,  4KDD,  5KDD,  6KDD,  7KDD,  8KDD,  9KDD,
10KDD,  11KDD,  12KDD,  13KDD,14KDD,  15KDD,  16KDD,  17KDD,
18KDD, 19KDD; droga publiczna – klaśa dojazdowa 

-  układ  komunikacyjny  droź g  dojazdowych  nawiązuje  do
obecnego, uległ jednak niewielkiej rozbudowie, 
- obejmuje roź wniezż  obśzar o biezżącej funkcji: ŻP (11KDD) oraz
częśźciowo obśzar MNi i IT (17KDD) 

20

Tereny 
ogoź lnodośtępnych 
ciągoź w pieśzo-
jezdnych (KDJ)

1KDJ,  2KDJ,  3KDJ,  4KDJ,  5KDJ,  6KDJ,  7KDJ,  8KDJ,  9KDJ,  10KDJ,
11KDJ, 12KDJ,  13KDJ,14KDJ, 15KDJ,  16KDJ, 17KDJ,  18KDJ, 19KDJ,
20KDJ, 21KDJ, 22KDJ, 23KDJ, 24KDJ, 25KDJ, 26KDJ, 27KDJ, 28KDJ,
29KDJ,  ciąg  pieśzo  –jezdny;  mozż liwośźcź  lokalizowania:  zieleni
urządzonej,  śźciezżek  rowerowych,  śieci  i przyłączy  infraśtruktury
technicznej

-  licznie  wyznaczone  ciągi  pieśzo-jezdne  obejmują  obśzary,
iśtniejących w obowiązującym planie,  ciągoź w: pieśzo- jezdnych
oraz pieśzych, a takzże droź g dojazdowych i zbiorczych, 
-  w niewielkim  śtopniu  obejmują  tezż  obśzary  o innych
funkcjach: ŻP (17KDJ), ŻP i MW (19KDJ), MNe (15KDJ) 

21

Tereny 
ogoź lnodośtępnych 
ciągoź w pieśzych 
(KDP)

1KDP, 2KDP, 3KDP, 4KDP, 5KDP, 6KDP, 7KDP  ciąg pieśzy; mozż liwośźcź
lokalizowania: zieleni urządzonej, śźciezżek rowerowych, śieci i przyłączy
infraśtruktury technicznej

-  projektowane  ciągi  pieśze  obejmują  iśtniejące  ciągi:  pieśzo-
jezdne oraz pieśze,
- w przypadku 3KDP – dotyczą dotychczaśowej funkcji drogi KŻ
a na terenie 4KDP - obecnej zieleni urządzonej 

*Symbole (wytłuszczone) odnoszą się do projektowanej funkcji 

Identyfikacja śymboli w dotychczaś obowiązującym mpzp osiedla Podolszyce Południe w Płocku 

UR - uśługi, nieuciązż liwa produkcja z towarzyśzącą zabudową 
mieśzkaniową,
Uz – uśługi z zielenią towarzyśzącą
MR – mieśzkalnictwo rezydencjonalne,
MNe – mieśzkalnictwo jednorodzinne o malej intenśywnośźci
MNi - mieśzkalnictwo jednorodzinne o duzżej intenśywnośźci
MW - mieśzkalnictwo wielorodzinne
ŻN- zielenź  naturalna
ŻP- zielenź  urządzona
RP- uprawy polowe
NO- urządzenia gośpodarki wodnośźciekowej 
EE – urządzenia gośpodarki elektroenergetycznej
KS – urządzenia obśługi komunikacji śamochodowej 
KŻ – droga klaśy zbiorczej
KL – droga klaśy lokalnej

KD – droga klaśy dojazdowej
KY – ciągi pieśzo- jezdne
KX – ciągi pieśze

** obśzar dotyczy terenu, dla ktoź rego obowiązują uśtalenia mpzp terenu 
położonego przy ulicy Czerwonych Kosynierów na osiedlu Podolszyce 
Południe w Płocku
1UO - zabudowa uśług ośźwiaty
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2.3 POWIĄZANIA PROJEKTU Z INNYMI DOKUMENTAMI ORAZ ZGODNOŚĆ USTALEŃ PROJEKTU

Z TYMI DOKUMENTAMI

Miejścowy  plan  zagośpodarowania  prześtrzennego  jeśt  aktem  prawa  miejścowego,  dla

ktoź rego  dokumentem  nadrzędnym  i wiązżącym  w kweśtii  uśtalenź  powinno  bycź  śtudium

uwarunkowanź  i kierunkoź w  zagośpodarowania  gminy.  Projekt  planu  miejścowego  powinien

roź wniezż  uwzględniacź  analizę  ekofizjograficzną,  ktoź ra  charakteryzuje  śtan  i funkcjonowanie

pośzczegoź lnych elementoź w śźrodowiśka oraz okreśźla przydatnośźcź  oraz ograniczenia wynikające

z iśtniejących uwarunkowanź .

1. Studium uwarunkowań i     kierunków zagospodarowania przestrzennego   

Uśtalenia  planu uwzględniają  załozżenia  zawarte  w  Studium  uwarunkowań  i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, przyjętego uchwałą Nr 565/XXXIII/2013 Rady

Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 r.

Według zapiśoź w Studium teren objęty opracowaniem predyśponowany jeśt do dominującej

funkcji  mieśzkaniowej  wielorodzinnej  oraz  jednorodzinnej.  Ponadto  niewielkie  powierzchnie

wyśzczegoź lniono  jako  tereny  o dominującej  funkcji  uśługowej  (poź łnocna  i zachodnia  częśźcź

opracowania). Natomiaśt obśzary dolin rzecznych oraz tereny niezainweśtowane na południu

opracowania przeznaczone śą do pełnienia funkcji zieleni urządzonej (ryś. 1). 

Uśtalenia projektu planu nie naruśzają zatem kierunkoź w zagośpodarowania prześtrzennego

przyjętych w Studium i śą śpoź jne z ich załozżeniami.



Rysunek 1 Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Płocka 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rysunku SUiKZP

2. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe  

Dla  przedmiotowego  terenu  iśtnieje  Opracowanie  ekofizjograficzne  (2005),  w ktoź rym

dokonano  waloryzacji  i klaśyfikacji  terenu  pod  względem  przydatnośźci  inweśtycyjnej.

W powyzżśzym opracowaniu zośtały wyodrębnione tereny do roź zżnych form zagośpodarowania:

1. Tereny  o korzyśtnych  warunkach  gruntowo-wodnych,  grunty  nośźne,  woda  gruntowa

powyzżej 2,0 m p.p.t.  Są to tereny wśkazane pod zabudowę mieśzkaniową bez zaśtrzezżenź . 

Tereny te są już po części zainwestowane: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy ul. Św.

Wojciecha oraz zabudowa wielorodzinna przy Al. Jana Pawła II.

Projekt  planu  przewiduje  na  tym  obszarze  kontynuację  funkcji  zabudowy  mieszkaniowej

wielorodzinnej,  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  intensywnej  oraz  lokalizację

zabudowy usługowej. 

2. Tereny zielone obecnie porośźnięte zielenią ruderalną do przekśztałcenia w zielenź  parkową

i rekreacyjną zielenź  ośiedli mieśzkaniowych. 

Obecnie obszary te są już zainwestowane,  tworzy je zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

wraz z przedszkolem przy ul. Św. Wojciecha oraz otoczenie kościoła  - obecny Park 27 Dębów.

Projekt planu uporządkowuje obecny stan, nadając tym obszarom przeznaczenie pod zieleń

urządzoną oraz zabudowę wielorodzinną i zabudowę usługową.



3. Tereny  dolin  rzecznych  i komplekśoź w  leśźnych.  Ż uwagi  na  duzże  walory  

i  zaśoby  przyrodnicze  wśkazane  do  pełnienia  funkcji  turyśtycznych  

i  rekreacyjno-wypoczynkowych. 

Obszary  te   w pobliżu   cieków   pełnią  swą  dotychczasową  funkcję.  Jedynie  na  południu

opracowania, przy ul. Gościniec tereny te uległy przekształceniom i obecnie znajduje się tutaj

zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna  oraz  zabudowa  mieszkaniowa  zagrodowa

z funkcjami usługowymi (centrum jazdy konnej).

Na  większości  obszaru  dolin  rzecznych  i kompleksów  leśnych  projekt  planu  przewiduje

realizację funkcji publicznej zieleni urządzonej (w tym parku Miejskiego) bądź terenów lasu.

Jedynie  na  terenach  sąsiadujących  z istniejącą  zabudową  przewiduje  się  realizację  funkcji

zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej

i usługowej  oraz dróg.  Należy  jednak  zaznaczyć,  iż  projektowane  funkcje  pokrywają  się

z dotychczasowym  zagospodarowaniem  terenu  i tylko  w nieznacznym  stopniu  wyznaczają

nowe tereny pod  zabudowę.

4. Tereny  rolnicze  zlokalizowane  w zachodniej  częśźci  opracowania  wśkazane  pod

budownictwo  mieśzkaniowe  jednorodzinne  o niśkiej  intenśywnośźci.  Teren  pośiada

ograniczenia wynikające z iśtnienia napowietrznych śieci śźredniego napięcia. 

Obecnie obszary te pozostają niezainwestowane. 

Plan przewiduje realizacje nowych funkcji na tym obszarze. Tereny te predysponowane są do

pełnienia  funkcji  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  zabudowy  mieszkaniowej

jednorodzinnej i usługowej,  dróg oraz publicznej zieleni urządzonej .

5. Tereny  o korzyśtnych  warunkach  zabudowy  jednak  zagrozżone  uciązż liwym  hałaśem

komunikacyjnym od ul. Wyśzogrodzkiej. Wśkazane wyłącznie pod zabudowę uśługową.

Na  danym  obszarze  projekt  planu  przewiduje  kontynuacje  dotychczasowego

zagospodarowania,  dodatkowo  wprowadzając  funkcję  zabudowy  usługowej,  a także

w niewielkim  stopniu  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  i zabudowy  mieszkaniowej

jednorodzinnej intensywnej oraz dróg.

6. Tereny  zagrozżone  hałaśem  związanym  z komunikacją  śamochodową  

(ul. Wyśzogrodzka, I odcinek droź g dojazdowych do przeprawy mośtowej). Niewśkazane pod

zabudowę mieśzkaniową. Korzyśtne pod lokalizację zabudowy uśługowej i handlowej.

Tereny te prawie w całości pozostają niezainwestowane.

W  projekcie  planu obszary  te  zostały  wskazane  do  zalecanej  funkcji  zabudowy  usługowej

i dróg,  a   także,  w niewielkim  stopniu,  do  pełnienia  funkcji  zabudowy  mieszkaniowej

jednorodzinnej i usługowej (MN/U) oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej

(MNi).



W  ustaleniach  planu,  dla  projektowanych  terenów  oznaczonych  symbolami  MNi  i MN/U

znajduje  się  zapis  nakazujący „zachowanie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  określonych

w przepisach  odrębnych  z zakresu  ochrony  środowiska  -  jak  dla  terenów  zabudowy

mieszkaniowej  jednorodzinnej”.  Dodatkowo  „nakazuje  się  minimalizację  uciążliwości  dla

środowiska  poprzez  stosowanie  rozwiązań  technicznych  ograniczających  emisję  hałasu”.

Ustalenia te mają na uwadze ochronę tych terenów przed hałasem.

7. Tereny  rolne  –  nalezży  pozośtawicź  w dotychczaśowym  uzżytkowaniu  z uwagi  

na  iśtniejącą  infraśtrukturę  techniczną  (ropociągi,  śiecź  energetyczna)  

i koniecznośźcź zachowania śtref bezpieczenź śtwa.

Obszary te obecnie pozostają niezainwestowane.  W projekcie planu przewiduje się dla nich

realizacje funkcji zieleni izolacyjnej, lasu. Na niewielkiej powierzchni tereny te przeznaczone

są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zieleń urządzoną.

2.4 METODA OPRACOWANIA

Obecnie  nie   funkcjonują  powśzechnie  ujednolicone metody wykonywania  śtrategicznych

ocen oddziaływania na śźrodowiśko, dlatego tezż  prognozę śporządzono przy zaśtośowaniu metod

opiśowych, analiz jakośźciowych wykorzyśtujących dośtępne wśkazźniki śtanu śźrodowiśka oraz

identyfikacji śkutkoź w przewidywanych zmian w śźrodowiśku, na podśtawie ktoź rych wyciągnięto

okreśźlone wniośki.

Prognozę śporządzono na podśtawie analizy naśtępujących materiałoź w:

1. Opracowanie  ekofizjograficzne  na  potrzeby  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru osiedla Podolszyce Południe w Płocku, Płock, czerwiec - lipiec

2005

2. Studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Płocka,

Płock, 2013

3. Prognoza  oddziaływania  na  środowisko  do  Studium  uwarunkowań  i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, 2013  

4. Raport o stanie środowiska w województwie mazowieckim za rok 2014

5. Roczna ocena jakości powietrza  w województwie mazowieckim. Raport za rok 2014 wraz

z multimedialną prezentacją wynikoź w w pośtaci map

6. Program Ochrony Środowiska dla  Miasta Płocka na lata 2004 –  2015,  Zakład Geologii

Środowiskowej Państwowego Instytutu Geologicznego, Płock,  2004, 

7. Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Płocka, 2008

8. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka, 2013

9. Mapa akustyczna miasta Płocka, część opisowa, „OPEGIEKA” Sp. z o.o. , ACESOFT Sp. z o.o.

2011-2012



10. Program  Ochrony  Środowiska  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2011-2014

z uwzględnieniem perspektywy do 2018, Warszawa, 2012 

11. Mapa zaśadnicza.

12. Strony internetowe: 

 http://www.geoportal.gov.pl

 http://www.imgw.pl/klimat/#

 https://www.google.pl/maps/

 http://www.wodociagi.pl/artykul/woda

 http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy-pl-PL

 http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/

 http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

 http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/

 http://mapa.kzgw.gov.pl/

 http://pgi.gov.pl/

 http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Siodmy-program-dzialan-UE-na-rzecz-

ochrony-srodowiska-175.html

 http://www.plock.eu/MapPortal/

Materiały  zźroź dłowe  oraz  wizja  terenowa  pozwoliły  okreśźlicź  śtan  i funkcjonowanie

śźrodowiśka  na  obśzarze  objętym  granicą  opracowania  oraz  w jego  otoczeniu  oraz  okreśźlicź

potencjalne zagrozżenia śźrodowiśka i wpływ uśtalenź  projektowanego  planu zagośpodarowania

prześtrzennego na jego funkcjonowanie. 

3 ISTNIEJĄCY  STAN  I FUNKCJONOWANIE  ŚRODOWISKA  NA  TERENIE
OPRACOWANIA

3.1 POŁOŻENIE, LOKALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Teren objęty projektem planu połozżony jeśt we wśchodniej częśźci miaśta Płocka, na ośiedlu

Podolśzyce  Południe  (wraz  z obśzarami  okalającymi),  w gminie  Płock,  w powiecie  płockim,

w wojewoź dztwie  mazowieckim.  Miaśto  Płock  od  południowego  -wśchodu  śąśiaduje  z gminą

wiejśko-miejśką Gąbin,  a naśtępnie z gminami wiejśkimi: od południa z gm. Łąck,  od zachodu

z gm. Nowy Duninoź w, od poź łnocnego-zachodu z gm. Stara Biała, od poź łnocnego-wśchodu z gm.

Radzanowo, a od wśchodu z gm. Słupno.

Poź łnocną granicę obśzaru projektu planu wyznacza ul. Wyśzogrodzka oraz aleja Jana Pawła

II. Wśchodnia granica opracowania przebiega w poblizżu rzeki Rośicy, południowa zaśź  śąśiaduje

z terenem  poź l  rolnych  i zadrzewienź  krajobrazowych.  Natomiaśt  w śąśiedztwie  zachodniej

granicy zlokalizowana jeśt Traśa kś. Jerzego Popiełuśzki (droga krajowa nr 60).



Obśzar  opracowania,  o powierzchni  łącznej  ok. 105  ha,  w duzżej  częśźci  obejmuje  tereny

otwartych  poź l  i łąk,  zieleni  naturalnej,  obśzaroź w  niezagośpodarowanych  porośźniętych

rośźlinnośźcią  śynantropijną  oraz  ruderalną.  Obśzary  zainweśtowane,  śtanowią  ok.  40%  całej

powierzchni i wyśtępują głoź wnie w obrębie poź łnocnej granicy opracowania przy alei Jana Pawła

II i ul. Wyśzogrodzkiej oraz wzdłuzż  pobliśkich ulic.

Lokalizację  obśzaru  opracowania  na  tle  miaśta  Płock  i względem  śąśiednich  gmin

przedśtawiono na ryśunku 2.

Rysunek 2 Lokalizacja obszaru opracowania na tle miasta Płocka i gmin z nią sąsiadujących
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://mapy.geoportal.gov.pl/

3.2 OCENA STANU I FUNKCJONOWANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA

BUDOWA GEOLOGICZNA

Na  podśtawie  Opracowania  ekofijzograficznego mozżna  dokonacź  charakteryśtyki

przedmiotowego  terenu.  Na  więkśzośźci obśzaru  wyśtępują powierzchniowe  utwory

czwartorzędowe zlodowacenia bałtyckiego.  Na śkutek proceśu  akumulacji wodnolodowcowej

powśtały piaśki i zżwiry, dominujące na badanym terenie. Ponadto niewielką częśźcź zajmują gliny

zwałowe akumulacji lodowcowej zlodowacenia śźrodkowopolśkiego, zlokalizowane na poź łnocy

przedmiotowego  obśzaru.  W południowej  częśźci opracowania,  na  niewielkiej  powierzchni,

wyśtępują piaśki akumulacji rzecznej taraśu nadzalewowego.



Żnaczną  częśźcź  przedmiotowego  terenu,  związaną  z doliną  rzeczną,   tworzą  deluwia

i eluwia  nierozdzielne,  powśtałe  z wietrzenia  mechanicznego,  śoliflukcji  i proceśoź w

zboczowych. Towarzyśzą im piaśki gliniaśte i piaśki pylaśte, związane z akumulacją deluwialno-

aluwialną. W wyniku akumulacji w zaśtoiśku dośzło do powśtania iłoź w warwowych, mułkoź w

i piaśkoź w,  obecnie  wyśtępujących  w południowo-zachodniej  częśźci  badanego  terenu,  na

południe od doliny rzecznej.

Przydatnośźcź inzżynierśką, utworoź w geologicznych wyśtępujących na obśzarze opracowania,

przedśtawiono w ponizżśzej tabeli. 

Tabela 2 Przydatnośźcź inzżynierśka utworoź w geologicznych do pośadowienia budynkoź w

Utwory geologiczne Rodzaje  i stan

gruntów

Ocena inżynierska gruntów

Piaśki  gliniaśte,  piaśki
pylaśte akumulacji
deluwialno-aluwialnej

Grunty śypkie (piaśki 
pylaśte), niekiedy mało 
śpoiśte (piaśki gliniaśte)

Grunty  nieśkonśolidowane,
nawodnione,  nienośźne  –  niekorzyśtne
dla pośadowienia fundamentoź w 

Piaśki i zżwiry akumulacji 
wodnolodowcowej

Grunty śypkie Grunty  śkonśolidowane,  zagęśzczone,
nośźne  –  korzyśtne  dla  pośadowienia
fundamentoź w

Deluwia  i eluwia
nierozdzielne powśtałe
z wietrzenia mechanicznego,
śoliflukcji  i proceśoź w
zboczowych

Grunty  śypkie  (piaśki),
śpoiśte  (piaśki  gliniaśte,
pyły, lokalnie gliny pylaśte)

Grunty  nieśkonśolidowane,  luzźne,
nienośźne  –  niekorzyśtne  dla
pośadowienia fundamentoź w

Iły  warwowe,  mułki  i piaśki
akumulacji w zaśtoiśku

Grunty  śpoiśte  (iły,  gliny
pylaśte,  pyły)  i śypkie
(piaśki pylaśte)

Grunty  śźrednio  zagęśzczone
i zagęśzczone,  nośźne  –  śźrednio
korzyśtne  dla  pośadowienia
fundamentoź w

Gliny  zwałowe  akumulacji
lodowcowej

Grunty śpoiśte (gliny,  gliny
piaśzczyśte)

Grunty śkonśolidowane nośźne – bardzo
korzyśtne  dla  pośadowienia
fundamentoź w

Źródło: opracowanie własne na podstawie Opracowania ekofizjograficznego, 2005 

3.2.1 RZEŹBA TERENU I KRAJOBRAZ

Według podziału J. Kondrackiego na jednośtki fizycznogeograficzne obśzar opracowania

nalezży  do  prowincji  Nizżu  SŚ rodkowoeuropejśkiego,  podprowincji  Pojezierza

Południowobałtyckiego  i makroregionoź w:  Pojezierza  Chełminź śko-Dobrzynź śkiego  oraz

Pradoliny  Torunź śko-Eberśwaldzkiej.  W granicach  Pradoliny  Torunź śko-  Eberśwaldzkiej  lezży

mezoregion  Kotlina  Płocka,  natomiaśt  w granicach  Pojezierza Chełminź śko-  Dobrzynź śkiego  –

mezoregion  Pojezierza  Dobrzynź śkiego.  Mezoregion  Pojezierza  Dobrzynź śkiego  tworzą

wyśoczyzny  młodoglacjalne,  natomiaśt  Kotlinę  Płocką  charakteryzują  obnizżenia,  kotliny,

więkśze doliny i roź wniny akumulacji wodnej (częśźciowo z wydmami). 

Lokalizację  obśzaru  opracowania  względem  przynalezżnośźci  fizycznogeograficznej

i obecnych mezoregionoź w przedśtawiono na ryśunku 3.



Rysunek 3 Lokalizacja obszaru opracowania na tle mezoregionów
Źródło: opracowanie własne

Charakter geomorfologiczny terenu jeśt  śźciśź le  powiązany z jego budową geologiczną.

Rzezźba analizowanego terenu jeśt śtośunkowo mało urozmaicona. Na więkśzośźci omawianego

obśzaru  dominują  formy  terenu  związane  z działalnośźcią  proceśoź w  glacjalnych

i fluwioglacjalnych, tworzące poziomy śandrowe, na ogoź ł o płaśkich powierzchniach lub lekko

faliśtych  i niewielkich  śpadkach  od  0  do  2 %,  niekiedy  dochodzących  do  5 %.  Niewielki

fragment w południowej częśźci terenu opracowania objęty jeśt taraśem nadzalewowym, formą

związaną z młodopleiśtocenź śką  działalnośźcią  erozyjno-akumulacyjną  rzeki  Wiśły,  o płaśkiej

powierzchni, zbudowanej w przewadze z piaśkoź w rzecznych.  

Ponadto  wśpoź łcześny  krajobraz  zośtał  ukśztałtowany  w wyniku  proceśoź w  erozji

i denudacji,  ktoź re  doprowadziły  do  pewnego  zroź wnania  i przemodelowania  form

morfologicznych.  Powśtały  w ten  śpośoź b  dolinki  erozyjno-denudacyjne,  ktoź re  tworzą  formy

wąśkie o nieroź wnych dnach, śtromych zboczach, w profilu poprzecznym V-kśztałtne oraz formy

o łagodnych zboczach, w profilu poprzecznym nieckowate. Dolinkom erozyjno-denudacyjnym

towarzyśzą śtoki erozyjno-denudacyjne o nachyleniu zboczy powyzżej 15% z udziałem śpadkoź w

10-15%,  lokalnie  5-10%  o wyśokośźci  względnej  od  5 do  20  m.  Poza  obśzarem  dolinek

wyśtępują  one  roź wniezż  w południowej  częśźci  opracowania,  tworząc  krawędzź  śkarpy  doliny

Wiśły.  Dodatkowo nielicznie  wyśtępują  odśłonięcia  nieczynne  terenu  z podaną  orientacyjną

wyśokośźcią zboczy (1-5m).

W  południowo-wśchodniej  częśźci  opracowania  (rejon  pobliśkiej  rzeki  Rośicy)  mozżna

jeśzcze wyroź zżnicź  inną formę geomorfologiczną, powśtałą pod wpływem proceśoź w aluwialno-



deluwialnych,  ktoź rą  śtanowią  śtozżki  napływowe.  Są  to  formy  wachlarzowate  o niewielkich

powierzchniach,  nachylone  zgodnie  z odpływem  wody,  o śpadkach  od  0-2%  z udziałem

śpadkoź w 2-5%. 

Teren opracowania wyznaczają rzędne w przedziale od 60 m do 100 m n. p. m. Najwyzżej

połozżne obśzary, w przedziale od 90 do 100 m n. p. m, znajdują śię w południowo-zachodniej

częśźci  opracowania.  Natomiaśt  najnizżej  połozżne  obśzary,  ośiągające  wyśokośźci  od  65  do  

60 m n.p.m.  zlokalizowane śą w południowej częśźci badanego terenu.  

Lokalizację obśzaru opracowania na tle mapy hipśometrycznej przedśtawiono na ryśunku 4.

Rysunek 4 Lokalizacja obszaru opracowania na tle mapy hipsometrycznej
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://mapy.geoportal.gov.pl/

Krajobraz

Teren opracowania tworzy krajobraz nizinny, peryglacjalny, roź wninny i faliśty. Jeśt to obśzar

częśźciowo juzż  zainweśtowany, śtanowiący element śkładowy ośiedla Podolśzyce, pośiadającego

dynamicznie rozwijające śię właśne śubcentrum miejśkie, będące głoź wnym centrum uśługowym

dla  wśchodniej  częśźci  miaśta  oraz  gmin  śąśiednich.  Mimo  izż  obśzar  ten  śąśiaduje  z pręzżnie

rozwijającym śię centrum uśługowo-handlowym, to w jego obrębie mozżna wyodrębnicź  roź wniezż

obśzary  zabudowy  zagrodowej,  odbiegające  śwoim  charakterem  i architekturą  od

wśpoź łcześnych  obiektoź w  jednorodzinnych.  Przykładem  mozże  bycź  chocźby  zlokalizowana  na

południu opracowania zabudowa zagrodowa wraz z hodowlą bydła mlecznego i centrum jazdy

konnej. 

Wyroź zżniającymi  śię  elementami  krajobrazu  śą  dolina  rzeki  Rośicy  i dolinka  erozyjno-

denudacyjna  Małej  Rośicy,  śtanowiące  głoź wne  walory  krajobrazowe  i przyrodnicze

przedmiotowego terenu,  pozośtające  jednak pod wpływem przekśztałcenź  antropogenicznych.

Wzmozżone  proceśy  urbanizacyjne  na  tym  obśzarze  śpowodowały  przerwanie  ciągłośźci



korytarzy ekologicznych dolinek cieku Małej Rośicy i Rośicy z doliną Wiśły. Na śkutek ingerencji

człowieka  dośzło  do  zniekśztałcenia  naturalnej  formy  śkarp  jaru  Rośicy  i Małej  Rośicy.

W obrębie  cieku  małej  Rośicy,  w rejonie  ul.  Wyśzogrodzkiej  naśtąpiła  roź wniezż  degradacja

pokrywy  rośźlinnej  i śukceśja  rośźlinnośźci  śynantropijnej,  mało  intereśującej  pod  względem

botanicznym.  Oproź cz  tego  południowy  odcinek  cieku  Małej  Rośicy  zośtał  śztucznie

wyprośtowany i pozbawiony rośźlinnośźci. 

Ponadto  więkśzośźcź  analizowanego  terenu  znajduje  śię  pod  wpływem  oddziaływania

śyśtemoź w  infraśtruktury.  Elementem  dyśharmonizującym  obecny  krajobraz  jeśt  przede

wśzyśtkim  infraśtruktura  liniowa  w pośtaci  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych

(głoź wnie niśkiego napięcia). 

3.2.2 GLEBY 

Gleby  wyśtępujące  na  terenie  obśzaru  opracowania,  śźciśłe  związane  śą z budową

geologiczną,  śzczegoź lnie  z czwartorzędowymi  utworami  plejśtocenu  i holocenu  –  glinami,

piaśkami, zżwirami, iłami oraz ośadami rzecznymi.

Według Opracowania ekofizjograficznego dominującym typem gleby na badanym terenie śą

gleby brunatne  wyługowane,  gleby bielicowe i pśeudobielicowe oraz rdzawe,  a takzże  czarne

ziemie zdegradowane oraz śzare gleby leśźne. W rejonie cieku Małej Rośicy wykśztałcił śię dośźcź

znaczny płat gleb mułowo-torfowych. 

Rolnicze  wykorzyśtanie  powyzżśzych  typoź w  gleb  śtale  maleje.  Na  znacznym  obśzarze,

wśkutek zainweśtowania, zośtała zniśzczona wierzchnia warśtwa litośfery i właśźciwośźci gleby

uległy antropogenicznym przekśztałceniom. Płock jeśt gęśto zaludnionym i uprzemyśłowionym

miaśtem,  więc  rolnictwo  nie  pełni  iśtotnej  funkcji.  Obecnie  obśerwuje  śię  przeznaczanie

gruntoź w  rolnych  pod  nowe  inweśtycje,  związane  głoź wnie  z zabudową  mieśzkaniową

jednorodzinną. 

Na terenie objętym planem przewazżają uzżytki rolne oraz tereny zabudowane. Dominującą

rolę  w obrębie  uzżytkoź w  rolnych  pełnią  grunty  orne,  w śzczegoź lnośźci  grunty  IV  klaśy

bonitacyjnej – RIVb. Wśźroź d terenoź w zabudowanych mozżna wyroź zżnicź  przede wśzyśtkim tereny

mieśzkaniowe, oznaczone śymbolem B, zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp oraz inne

tereny zabudowane, oznaczone śymbolem – Bi. Pozośtały, niewielki odśetek wśźroź d iśtniejących

uzżytkoź w śtanowią tereny łąk i paśtwiśk oraz obśzary zadrzewione i laśy. (Ryś. 5). 

Na ryśunku nr 5 zośtało przedśtawione uzżytkowanie terenu przedmiotowego obśzaru.



Rysunek 5 Użytkowanie terenu na obszarze opracowania
Źródło: opracowanie własne

3.2.3 KLIMAT I WARUNKI TOPOKLIMATYCZNE

Przedmiotowy teren znajduje śię w zaśięgu śubregionu klimatycznego śźrodkowo-polśkiego. 

Charakteryzuje  śię  on  korzyśtnymi  warunkami  klimatycznymi  z dośźcź  łagodnymi  zimami

i ciepłymi  latami,  wyrazźnie  zmniejśzonymi  opadami  oraz  przewagą  wiatroź w  z kierunku

zachodniego.

Ponizżśzej  charakteryśtyki  warunkoź w  klimatycznych  obśzaru  opracowania  dokonano  na

podśtawie map klimatycznych Polśki IMGW. 

W  ośtatnich  latach  na  terenie  całego  kraju  obśerwuje  śię  wzrośt  śźrednich  temperatur.

Według dośtępnych map IMGW śźrednioroczna temperatura powietrza na badanym terenie do

2011r.  wynośiła  ok.  8 °C.  kraju.  W ośtatnim  kilkuleciu  zaobśerwowano  jednak odchylenie  od

śźredniej temperatury o 1°C. Według dośtępnych danych od 2011r.  śźrednioroczna temperatura

wynośi  9°C  (w  2014r.  wyniośła  ona  nawet  10°C).  SŚ rednia  temperatura  w 2015  r.  w okreśie

zimowym znalazła  śię  w przedziale  od  0 do 1 °C  .  Natomiaśt  śźrednia  temperatura w okreśie

letnim, w mieśiącu śierpniu znalazła śię w przedziale 21-22 °C. Było to wyjątkowo gorące lato,

w ktoź rym odchylenie od śźredniej mieśięcznej temperatury znalazło śię w przedziale 2-3°C.  

Rejon  miaśta  Płocka,  w tym  roź wniezż  obśzar  opracowania,  nalezży  do  terenoź w

charakteryzujących  śię  najmniejśzymi  w Polśce  opadami  atmośferycznymi.  Wielkośźcź  opadoź w

w ciągu  ośtatnich  kilku  lat  była  śtośunkowo  mocno  zroź zżnicowana.  W latach  2011-2014

znajdowała  śię  ona  na  poziomie  450-650  mm.  Natomiaśt  rok  2015  był  wyjątkowo  śuchy



i wielkośźcź  ta  śźrednio  wyniośła  zaledwie  300-350  mm.  Najwyzżśze  opady  w roku  2015

odnotowano  w mieśiącu  lipcu  i pazździerniku,  50-60 mm,  najnizżśze  natomiaśt  w lutym,  gdzie

śźrednia z tego mieśiąca mieśźciła śię w przedziale 0-10 mm. 

Układ wiatroź w w mieśźcie jeśt zblizżony do panującego na Nizżu Polśkim. Przewazżają wiatry

z śektora zachodniego. Najrzadziej obśerwowano wiatry z śektoroź w poź łnocnego i południowego.

Analiza  dni  pogodnych  w ciągu  roku  wykazuje,  zże  najpogodniejśzym  mieśiącem  w 2015

roku był śierpienź ,  natomiaśt najmniejśze uśłonecznienie zaobśerwowano w mieśiącu śtyczniu

i liśtopadzie.  

Ponadto,  dokonując analizy warunkoź w atmośferycznych, nalezży roź wniezż  uwzględnicź  inne

czynniki, powodujące lokalne zmiany w klimacie, m.in. rzezźbę terenu, obecnośźcź  śzaty rośźlinnej

i komplekśoź w  leśźnych,  rodzaj  uzżytkowania  gruntoź w  i śtopienź  antropogenicznego

zainweśtowania oraz głębokośźcź zalegania woź d podziemnych.

W obrębie dolin cieku Rośicy i Małej Rośicy wyśtępują nieco inne warunki termiczne nizż  na

obśzarze  zabudowanym,  powodując obnizżenie  temperatury  otoczenia  w mieśiącach  letnich  

i  wiośennych  oraz  jej  wzrośt  w okreśie  jeśieni.  W mieśiącach  zimowych  

tego rodzaju oddziaływanie jeśt minimalne. Ponadto w śąśiedztwie rzek i komplekśoź w leśźnych

wyśtępuje więkśza wilgotnośźcź względna nizż  na pozośtałym obśzarze. Obśzary dolin rzecznych śą

miejścem gromadzenia śię chłodnego i wilgotnego powietrza. Natomiaśt tereny zabudowane śą

lepiej przewietrzone i naśłonecznione. 

3.2.4 ZŁOŻA KOPALIN 

Na terenie opracowania nie wyśtępują zaśoby złoź zż  kopalin. 

3.2.5 WODY POWIERZCHNIOWE

Badany teren lezży w dorzeczu rzeki Wiśły, w regionie wodnym SŚrodkowej Wiśły. Dodatkowo

obśzar  ten tworzą  dwie  zlewnie  jednolitych częśźci  woź d  powierzchniowych:   Rośica  o kodzie

RW2000172738  (wśchodnia  częśźci  opracowania)  i Wiśła  od  Narwi  do  Żbiornika  Włocławek

o kodzie   RW2000212739  (pozośtały  obśzar).  Ponadto  przez  obśzar  opracowania  przebiega

dział wodny II rzędu (http://www.bdl.lasy. gov.pl/portal/mapy).

 Analizowany teren charakteryzuje śię rzadką śiecią woź d powierzchniowych. Odwadniany

jeśt  on  przez  dwa  cieki:  rzekę  Rośicę,  śtanowiącą  wśchodnią  granicę  opracowania  oraz ciek

w południowo-zachodniej częśźci terenu, nazywany Małą Rośicą (zwany tezż  ciekiem B). 

Na obśzarze pomiędzy ciekami zaznacza śię lokalny dział wodny i z jego przebiegu wynika,

zże zlewnia Małej Rośicy jeśt śzerśza od zlewni Rośicy. Według Opracowania ekofizjograficznego

obydwie  doliny  roź zżnią  śię  charakterem  śpływu  –  w przypadku  Rośicy  przewazża  śpływ

powierzchniowy, w drugim przypadku – infiltracja.



Rzeka Rośica  o łącznej  długośźci  9,7  km i powierzchni  zlewni  25 km2 śtanowi  prawy dopływ

Wiśły, oddalonej o ok. 1 km od południowych granic planu.

Rzeka Wiśła śtanowi ona ok. 30% udziału w ogoź lnej ilośźci wody dośtarczanej odbiorcom.

Żatokowe ujęcie wody zlokalizowane jeśt na 629 km biegu rzeki, na jej prawym brzegu w okolicy

ul. Graboź wka, nieopodal obśzaru opracowania. 

Na  przedmiotowym  terenie  wyśtępują  roź wniezż  niewielkie  oczka  wodne,  wypełniające

zagłębienia bezodpływowe.

Rysunek 6 Lokalizacja obszaru na tle mapy hydrograficznej
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/

3.2.6 WODY PODZIEMNE

Obśzar opracowania, według klaśyfikacji jednolitych częśźci woź d podziemnych, przynalezży

do zlewni JCWPd o kodzie GW230048 (http://geoportal. kzgw.gov.pl/imap/).

Przedmiotowy  teren  zlokalizowany  jeśt  w zaśięgu  trzeciorzędowego

nieudokumentowanego Głoź wnego Żbiornika Woź d Podziemnych nr 215 „Subniecka Warśzawśka”.

Według Opracowania ekofizjograficznego pośiada on znaczną śźrednią głębokośźcź  ujęcź czerpiących

wodę,  wynośzącą  ok.  160  m.  Szacunkowe  zaśoby  dyśpozycyjne  wynośzą  

250  000  m3/d,  a moduł  jednośtkowej  wydajnośźci  przyjmuje  niśką  wartośźcź  0,06  l/ś/km2.

SŚwiadczy to o bardzo ograniczonym tempie odnawialnośźci zaśoboź w. 

Na  więkśzośźci  obśzarze  opracowania  wyśtępuje  niśki  poziom  wody  gruntowej,  na

głębokośźci  powyzżej 4 m p.p.t.,  śtanowiący dogodne warunki dla lokalizacji zabudowy. Jedynie

w śąśiedztwie cieku Rośicy i małej Rośicy poziom woź d wyśtępuje płycej nizż  1m od powierzchni

terenu,  a w pewnej  odległośźci  od  ciekoź w  do  głębokośźci  2 m  p.p.t.  W południowej  częśźci

omawianego  terenu  –  ponizżej  krawędzi  śkarpy  doliny  Wiśły,  ze  względu  na  wyśtępowanie

gruntoź w śkonśolidowanych poziom woź d gruntowych wyśtępuje od 3 do 4 m p.p.t.  W analizie



warunkoź w wodnych nalezży roź wniezż  pamiętacź, izż  wśkutek zainweśtowania terenu, m.in. budowy

infraśtruktury technicznej,  rowoź w i zaśypywania lokalnych obnizżenź ,  poziomy woź d mogły ulec

zaburzeniu. 

Według  informacji  firmy  "Wodociągi  Płockie"  Sp.  z o.o.  aktualnie  miaśto  dla  celoź w

komunalnych i przemyśłowych wykorzyśtuje zaśoby woź d powierzchniowych z rzeki Wiśły oraz

podziemnych ze śtudni głębinowych.

Woda ze śtudni głębinowych jeśt zaśadniczym zźroź dłem zaopatrzenia miaśta i śtanowi ok.

70% udziału  w ogoź lnej  ilośźci  wody  dośtarczanej  odbiorcom.  Ujęcie,  z ktoź rego  jeśt  pobierana

woda  dla  potrzeb  odbiorcoź w  zlokalizowane  jeśt  poza  terenem  miaśta,  w miejścowośźci

Borowiczki  Pienź ki,  gm.  Słupno,  w dolnej  częśźci  zlewni  rzeki  Słupianki.  Woda  pobierana  jeśt

z dwoź ch poziomoź w wodonośźnych: piętro wodonośźne trzeciorzędowo - kredowe (jedna śtudnia)

oraz piętro wodonośźne – czwartorzędowe (dwie śtudnie). 

3.2.7 SZATA ROŚLINNA 

Rośźlinnośźcź  przedmiotowego  obśzaru  tworzą tereny  upraw  rolnych,  łąk  i paśtwiśk,

zadrzewienia i zakrzewienia śźroź dpolne, rośźlinnośźcź  śynantropijna, rośźlinnośźcź  ruderalna, a takzże

zbiorowiśka leśźne oraz zielenź  urządzona. 

Najbardziej wartośźciowe śiedliśka rośźlinne zlokalizowane śą w poblizżu ciekoź w. W dolinach

rzecznych dominują zbiorowiśka leśźne oraz rośźlinnośźcź  śynantropijna,  a takzże zielenź  naturalna

w pośtaci  zakrzewienź  i zadrzewienź .  Według  danych  Nadleśźnictwa  Płock  dominującym

gatunkiem zbiorowiśk leśźnych zlokalizowanych wzdłuzż  ciekoź w jeśt olśza czarna. Na zboczach

dolin rzecznych wykśztałcone śą okazały płat laśu dębowo-grabowego.

Ponadto,  według  Opracowania  ekofizjografiznego, cechą  charakteryśtyczną  doliny  Rośicy

jeśt  wyjątkowo  duzże  wymieśzanie  zbiorowiśk,  tworzone  przez  łęgi  olśzowe,  łęgi  topolowo-

wierzbowe,  zbiorowiśka  drzew  liśźciaśtych,  zbiorowiśka  kśerotermicznych  krzewoź w  oraz

zbiorowiśka trawiaśte i ziołorośźlowe. Na śzczegoź lną uwagę, wyroź zżniającą jar Rośicy, zaśługuje

roź wniezż  duzży udział w śzacie rośźlinnej okazałych drzew gatunku wierzby i topoli. Duzży udział

drzewiaśtych gatunkoź w wierzb i topoź l  charakteryśtycznych dla tego ześpołu mozżna  wyjaśźnicź

wpływem bliśkośźci powiązanź  ekologicznych doliny Wiśły i Rośicy.

Dobrze naśłonecznione miejśca doliny Rośicy zajmują zbiorowiśka kśerotermiczne z rzędu

Prunetalia.  Wyśtępują  one  częśto  w miejścach  o rozrzedzonym  drzewośtanie,  na  poź łkach

ziemnych doliny. Żbiorowiśka te uwazża śię za zaśtępcze w śtośunku do ześpołoź w i zbiorowiśk

laśoź w  liśźciaśtych.  Poraśtają  one  miejśca  o śtośunkowo  zżyznych  glebach,  po  wycięciu  lub

wypaleniu zbiorowiśk leśźnych.

We  wśchodniej  i południowo-wśchodniej  częśźci  opracowania  przewazżają  zbiorowiśka

łąkowe  i rośźlinnośźci  towarzyśzącej  uprawom  polowym.  Natomiaśt  w południowej  częśźci



przedmiotowego terenu, obok terenoź w upraw polowych, wyśtępują obśzary zadrzewione i leśźne,

wśźroź d  ktoź rych  mozżna  wyroź zżnicź  dojrzałe  drzewośtany  śośnowe,  dębowe,  olchowe,  brzozowe

oraz grabowe.

Wśzyśtkie  laśy  połozżone  w obrębie  granic  miaśta,  z mocy  prawa  śą  laśami  ochronnymi.

Będący w granicach opracowania laś, śtanowi właśnośźcź  prywatną. Żajmuje on ubogie śiedliśko,

na  ktoź rym  głoź wnym  gatunkiem  laśotwoź rczym  jeśt  śośna.  Mozżna  tu  roź wniezż  wyroź zżnicź

drzewośtany (najwiękśze jednośtki przyrodniczo-gośpodarcze wyodrębnione w leśie) grądowe

i olśzowe.

W otoczeniu obśzaroź w zainweśtowanych najczęśźciej śpotykana jeśt zielenź  urządzona, w tym

roź wniezż  zielenź  izolacyjna, zlokalizowana wzdłuzż  śzlakoź w komunikacyjnych. Żielenź  przyuliczną

najczęśźciej tworzą młode naśadzenia gatunkoź w: klonu, lipy oraz brzozy. 

Do zieleni  miejśkiej  zaliczana jeśt  roź wniezż  zielenź  ogroź dkoź w przydomowych wyśtępująca

w obrębie zabudowy jednorodzinnej.  Wykazuje ona typowe zagośpodarowanie  śkładające śię

z rośźlinnośźci  kulturowej,  śztucznie  wprowadzonej  i pielęgnowanej  przez  człowieka.

Reprezentowana  jeśt  przez  drzewa  i krzewy  owocowe  oraz  zielenź  ozdobną,  wśźroź d  ktoź rej

dominują gatunki iglaśte: zżywotnik, modrzew, śźwierk, śośna oraz mało wymagająca brzoza. 

Na  niezagośpodarowanych  terenach,  przylegających  do  iśtniejącej  zabudowy  wyśtępuje

rośźlinnośźcź  ruderalna  nieuzżytkoź w,  dawnych  upraw  oraz  rośźlinnośźcź  ruderalna  na  terenach

przekśztałconych.

Podśumowując,  nalezży  zauwazżycź,  izż  przedmiotowy  teren,  poza  dolinami  rzek  

i terenami leśźnymi, nie pośiada rośźlinnośźci cennej przyrodniczo i, ze względu na znaczny śtopienź

dotychczaśowego zainweśtowania, jeśt śtośunkowo ubogi w śzatę rośźlinną.

3.2.8 ŚWIAT ZWIERZĘCY

Na  terenie  opracowania  najcenniejśzym  śźrodowiśkiem  przyrodniczym  jeśt  rzeka  Rośica

i ciek Mała Rośica. Według dośtępnych danych (Program Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka

na lata  2004 –  2015,  2004)  w dolinie  Rośicy  wyśtępują  dobre  warunki  bytowania  dla  wielu

gatunkoź w bezkręgowcoź w i kręgowcoź w wodnych. Ptaki związane śą głoź wnie z łęgiem jeśionowo -

olśzowym.  Na  śkraju  laśu  rozpoznanymi  gatunkami  ptakoź w  śą  trznadel  i ortolan.  W gęśtych

krzewach  gniazdują  piecuśzka,  pokrzewki  (ogrodowa,  piegzża  i jarzębata)  i dzierzba  gąśiorek.

W rzadkich drzewośtanach obśerwuje śię kulczyki, zięby, krętogłowy, dzięcioły duzże, dzięciołki,

a takzże kowaliki, pełzacze i kukułki. Na terenie doliny wyśtępują tezż  gatunki śynantropijne, np.

kopciuśzek. Natomiaśt na terenach otwartych w śąśiedztwie doliny Rośicy częśto śpotykane śą

kuraki  –  m.in.  kuropatwy.  Dodatkowo  w dolinie  rzeki  Rośicy  bytują  niewielkie  gryzonie

reprezentowane przez krety, dzikie kroź liki, myśzy (zarośźlowa i polna) i inne drobne śśaki.



Ponadto otwarte tereny rolne, łąki oraz paśtwiśka, a takzże towarzyśzące im zadrzewienia

i zakrzewienia,  wyśtępujące  w więkśzośźci  w południowej  częśźci  opracowania  śtwarzają,

dogodne warunki  do bytowania niektoź rych przedśtawicieli  awifauny,  m.in.  śkowronka, czajki,

potrześzcza  oraz  kuropatwy  i bazżanta.  Obecny  w poblizżu  ciekoź w  śtarodrzew  zaśiedlany  jeśt

przez myśzołowa, krogulca, dzięcioła, uśzatkę, rudzika, dudka i zimorodka. 

W  poblizżu  zabudowanź ,  na  terenach  ruderalnych  śpotyka  śię  jaśkoź łki  i wroź ble,  a takzże

gatunki ptakoź w przyśtośowujących śię do zżycia w śźrodowiśku miejśkim, m.in. śroki, wrony, kośy,

puśtułki, kwiczoły, grzywacze, zięby i śoź jki.  

4 STAN  ŚRODOWISKA  NA  OBSZARACH  OBJĘTYCH  ZNACZĄCYM
ODDZIAŁYWANIEM

4.1 JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH 

W ocenie jakośźci woź d powierzchniowych badanego obśzaru pośłuzżono śię danymi oceny

jakośźci woź d powierzchniowych z lat 2010-2014 uzyśkanymi przez WIOSŚ  . 

W  ponizżśzej  tabeli  przedśtawiono  wyniki badanź  jakośźci  woź d  powierzchniowych  z lat

2010-2014  dla  obśzaroź w  JCWP,  zlokalizowanych  na  przedmiotowym  terenie:  zlewni  JCWP

Rośica o kodzie RW2000212739  (wśchodnia częśźci  opracowania)  oraz zlewni JCWP Wiśła od

Narwi do Żbiornika Włocławek o kodzie RW2000172738 (pozośtały obśzar).

Tabela  3 Uzyskane  wyniki  badań  jakości  wód  powierzchniowych  dla  obszarów  JCWP,
zlokalizowanych  na przedmiotowym terenie

Uzyskane klasy
JCWP

RW2000212739 RW2000172738
Klaśa elementoź w biologicznych V III*
Klaśa elementoź w hydromorfologicznych II II*
Klaśa elementoź w fizykochemicznych II II*
Stan/potencjał ekologiczny zły umiarkowany*
Stan chemiczny PSD_śr nie okreśź lono
Stan zły zły
II - śtan/ potencjał dobry
III -  śtan/ potencjał umiarkowany
V - śtan/ potencjał zły

PSD_śr  –  ponizżej  śtanu  dobrego  (przekroczone
śtęzżenia śźrednioroczne)
*jcw śilnie zmienione

Na  podśtawie  powyzżśzych  danych  mozżna  śtwierdzicź,  izż  śtan  jakośźci  woź d

powierzchniowych w obrębie badanego terenu jeśt niezadowalający, w śzczegoź lnośźci dotyczy to

woź d nalezżących do zlewni o kodzie RW2000212739, w tym cieku Małej Rośicy.

Oceny  jakośźci  woź d  podziemnych  obśzaru  opracowania  mozżna  dokonacź  na  podśtawie

monitoringu  jakośźci  woź d  podziemnych  w wojewoź dztwie  mazowieckim  w 2014r.,

przeprowadzonego przez WIOSŚ . Badania monitoringowe dotyczące oceny jakośźci JCWPd nr 48,

w obrębie  ktoź rego  wyśtępuje  obśzar  opracowania,  wykonano  w punkcie  kontrolnym  Sarzyn,



oddalonym od terenu objętego planem ok.  30 km. Proź bki wody z badanego punktu znalazły śię

w II klaśie, jako wody dobrej jakośźci.   

Na  przedmiotowym  terenie  zaopatrzenie  w wodę  odbywa  śię  poprzez  ujęcie

zlokalizowane  poza  terenem  miaśta  w miejścowośźci  Borowiczki  Pienź ki,  gm.  Słupno  w dolnej

częśźci zlewni rzeki Słupianki.

Według  informacji  firmy  "Wodociągi  Płockie"  Sp.  z o.o.   jakośźcź  woź d  podziemnych  nie

pogarśza  śię  w ciągu  wielu  juzż  lat  ekśploatacji, a zaśtośowana  technologia  uzdatniania

mieśzaniny wody podziemnej  i powierzchniowej  pozwala  na uzyśkanie  wody pitnej  o bardzo

dobrej jakośźci.

4.2 STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Na obśzarze opracowania iśtotnym czynnikiem wpływającym na pogorśzenie śię jakośźci

powietrza atmośferycznego jeśt komunikacja śamochodowa, związana z drogą krajową nr 62 na

poź łnocy opracowania (ul. Wyśzogrodzka) oraz z, śąśiadującą z zachodnią granicą opracowania,

drogą krajową nr 60  (Traśą kś. Jerzego Popiełuśzki). Ponadto na jakośźcź  powietrza ma wpływ

roź wniezż :

emiśja zanieczyśzczenź  z kotłowni zbiorowych i indywidualnych budynkoź w mieśzkalnych

oraz  zakładoź w  handlowo-uśługowych  (śzczegoź lnie  w okreśie  zimowym),  tzw.  niśka

emiśja

emiśja  niezorganizowana  pyłoź w  z terenoź w  pozbawionych  rośźlinnośźci  oraz

z utwardzonych nawierzchni komunikacyjnych,

oddziaływanie  zakładu PKN „ORLEN” S.A.

Sąśiedztwo  obśzaru  opracowania  z duzżym  centrum  handlowo-uśługowym  (m.in.  Galeria

Mazovia, Auchan, Galeria Wiśła , OBI) powoduje wzmozżony ruch pojazdoź w w poź łnocnej częśźci

opracowania i zwiękśzenie imiśji zanieczyśzczenź .   

Dodatkowo na pogorśzenie śię jakośźci powietrza ma wpływ tzw. niśka emiśja na terenach

zabudowy  wielo-  i jednorodzinnej  oraz  na  terenach  zabudowy  uśługowej  z tzw.  kotłowni

lokalnych.  Żanieczyśzczeniem  wśkazźnikowym  tej  emiśji  jeśt  benzo(a)piren,  a cechą

charakteryśtyczną, zmiennośźcź  śezonowa. W okreśach grzewczych notuje śię tu znaczny wzrośt

emiśji energetycznych. 

Według  Opracowania  ekofizjograficznego bardzo  iśtotną  rolę  w kśztałtowaniu  śtanu

aerośanitarnego  powietrza  ma  emiśja  zanieczyśzczenź  wprowadzanych  do  atmośfery  przez

komplekś petrochemiczny PKN „Orlen” S.A. Żanieczyśzczenia te, wśkutek działalnośźci wiatroź w

o kierunku  zachodnim  i południowo-zachodnim,  tranśportowane  śą  na  znaczne  odległośźci.

Proceś  rozprześtrzeniania  śię  zanieczyśzczenź  w atmośferze  jeśt  bardzo  śkomplikowany  i nie

zawśze w śpośoź b właśźciwy mozżna okreśźlicź śtrefy śkazżenia atmośfery.



  Wojewoź dzki  Inśpektorat  Ochrony  SŚrodowiśka  w Warśzawie  opracował  Roczną  ocenę

jakości  powietrza  w województwie  mazowieckim.  Raport za  rok  2014 wraz  z multimedialną

prezentacją wynikoź w w pośtaci map. Oceny dokonano w 4 śtrefach: aglomeracji warśzawśkiej,

mieśźcie Radom, mieśźcie Płock i w śtrefie mazowieckiej.

W ocenie jakośźci powietrza w mieśźcie Płock wykorzyśtane zośtały wyniki powśtałe w śtacji

monitoringu jakośźci  powietrza,  zlokalizowane na ul.  Kroź lowej Jadwigi (przy Gimnazjum nr 5)

i na  ul.  Reja,  kolejno  w odległośźci  ok.  4,5  km  i 3 km  od  granic  opracowania.  Stacja  przy

Gimnazjum nr 5 prowadzi  monitoring imiśji  w PKN ORLEN S.A.,  w 2013r.  zośtała gruntownie

zmodernizowana i wypośazżona w nowocześne analizatory. 

W  wyniku  oceny  rocznej  jakośźci  powietrza  za  2014  rok (cel:  ochrona  zdrowia),  dla

zanieczyśzczenź  mających okreśźlone poziomy dopuśzczalne (dwutlenek śiarki, dwutlenek azotu,

tlenek węgla, benzen, benzo(a)piren w pyle PM10, pył zawieśzony PM10,  pył zawieśzony PM2.5,

arśen,  nikiel,  kadm,  ołoź w  w PM10,  ozon),  w obrębie  miaśta  Płock  śtwierdzono  obśzary

przekroczenia  śtandardoź w  imiśyjnych  dla  benzo(a)pirenu  w     pyle  PM10  ,  pyłu  zawieśzonego

PM10,  pyłu zawieśzonego PM2.5. Dla powyzżśzych przekroczenź  miaśto Płock według kryterium

ochrony zdrowia zośtało zakwalifikowane do klaśy C. Dla pozośtałych wartośźci  śtęzżenź  miaśto

Płock otrzymało klaśę A.

Stęzżenia ozonu śprawdzane były w dwoź ch kategoriach – dotrzymania poziomu docelowego

oraz dotrzymania poziomu celu długoterminowego.  W wyniku analiz śerii  pomiarowych oraz

śtatyśtyk  na  zżadnym  śtanowiśku  pomiarowym  nie  śtwierdzono  przekroczenia  poziomu

docelowego,  śtąd miaśto Płock otrzymało klaśę  A.  Cel  długoterminowy ma zośtacź  ośiągnięty

w 2020 roku (aktualnie cały obśzar wojewoź dztwa mazowieckiego nie śpełnia takich wymogoź w).

Roczna  ocena  jakośźci  powietrza  za  2014  rok  wykazała,  izż  dla  miaśta  Płocka  iśtnieje

obowiązek wykonania Programoź w Ochrony Powietrza (POP) (kryterium ochrona zdrowia):

– dla zanieczyśzczenź  mających okreśźlone poziomy dopuśzczalne: pył PM10 (24-h, rok), pył

PM2,5 (rok);

– dla zanieczyśzczenź  mających okreśźlone poziomy docelowe: benzo(a)piren B(a)P (rok);

Że względu na śtwierdzone przekroczenia poziomoź w dopuśzczalnych pyłu zawieśzonego

PM10 i pyłu  zawieśzonego  PM2,5 w powietrzu  dla  śtrefy  miaśto  Płock,  przyjęto Uchwałę  Nr

163/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie programu

ochrony powietrza dla strefy miasto Płock, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne

dla  pyłu  zawieszonego  PM10  i pyłu  zawieszonego  PM2,5  w powietrzu. Uchwała  opublikowana

zośtała w Dzienniku Urzędowym Wojewoź dztwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 11272. Program

obowiązuje od dnia 19 liśtopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Jak  podaje  WIOSŚ  wyniki  analiz i ośzacowanź  wśkazują,  zże  w wojewoź dztwie mazowieckim

podśtawową  przyczyną  przekroczenź  pyłoź w  PM10,  PM2,5  i benzo(a)pirenu  jeśt  emiśja



powierzchniowa (emiśja związana z ogrzewaniem mieśzkanź  w śektorze komunalno-bytowym).

Żnaczący  udział  ma  takzże  emiśja  liniowa  (emiśja  związana  z ruchem  pojazdoź w  i śpalaniem

paliw). Wpływ emiśji punktowej pochodzącej np. z elektrociepłowni to zaledwie kilka procent

udziału w ogoź lnym bilanśie zanieczyśzczenź .

4.3 HAŁAS

Do  najbardziej  uciązż liwych  zźroź deł  hałaśu  na  terenie  opracowania  nalezży  komunikacja

drogowa. Obśzar opracowania, zlokalizowany jeśt na śtyku dwoź ch iśtotnych droź g krajowych nr

60 i 62,  przez  co  obejmuje  on  tereny  newralgiczne  dla  ruchu  śamochodowego.  W poź łnocnej

częśźci opracowania przy ul. Wyśzogrodzkiej przebiega droga krajowa nr 62 (Włocławek - Płock -

Wyśzogroź d  – Żakroczym).  Natomiaśt przy zachodniej  granicy opracowania zlokalizowana jeśt

droga krajowa nr 60 (Kutno - Płock – Drobin - Ciechanoź w – Roź zżan - Ośtroź w Mazowiecka) , ktoź rą

tworzy nowo wybudowana Traśa kś. Jerzego Popiełuśzki.

Na zamoź wienie Gminy Miaśto Płock – Urząd Miaśta Płocka w ramach realizacji  projektu

pn: „Opracowanie mapy akustycznej  i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta

Płocka” zośtała  śporządzona  mapa  akuśtyczna  miaśta  Płocka,  a wraz  z nią  Program  ochrony

środowiska przed hałasem dla miasta Płocka (2013), przyjęty Uchwałą Nr 638/XXXVII/2013 Rady

Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 roku.

Dopuśzczalne  poziomy  hałaśu  emitowanego  do  śźrodowiśka  przez  drogi,  wyrazżone

wśkazźnikami LAeqD, LAeqN,, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14

czerwca  2007 r.  w sprawie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w środowisku  (Dz. U.  Nr 120,

poz. 826),  z uwzględnieniem  zmian  wprowadzonych  rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z 

dnia 1 października 2012  r. zmieniającym rozporządzenie w  sprawie dopuszczalnych poziomów

hałasu w  środowisku (Dz. U. poz. 1109) nie powinny przekraczacź: 

– w obśzarach terenoź w zabudowy mieśzkaniowej jednorodzinnej: 61 dB  dla pory dnia, 56

dB dla pory nocy.

– w  obśzarach  terenoź w zabudowy  mieśzkaniowej  wielorodzinnej  i zamieśzkania

zbiorowego, terenoź w zabudowy zagrodowej, terenoź w mieśzkaniowo-uśługowych: 65 dB

dla pory dnia, 56 dB  dla pory nocy.

Ponadto  charakteryśtyki  klimatu  akuśtycznego  dokonujemy  roź wniezż  za  pomocą

wśkazźnikoź w LDWN  
1 i LN

2
,  okreśźlających  dopuśzczalny  długookreśowy  śźredni  poziom  dzźwięku

A w dB, ktoź ry nie powinien przekraczacź:

1 długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z 
uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej jako 
przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00)
2 długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku 
(rozumianych jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00)



– w obśzarach terenoź w zabudowy mieśzkaniowej jednorodzinnej: 64 dB  dla pory dnia, 59

dB dla pory nocy.

– w  obśzarach  terenoź w  zabudowy  mieśzkaniowej  wielorodzinnej  i zamieśzkania

zbiorowego,  terenoź w zabudowy zagrodowej, terenoź w mieśzkaniowo-uśługowych: 68 dB

dla pory dnia, 59 dB  dla pory nocy.

Ż dośtępnych map akuśtycznych miaśta Płocka (http://www.plock.eu/MapPortal/), mozżemy,

dla obśzaru opracowania, odczytacź  wartośźci wśkazźnikoź w LDWN  i LN.  Poziom hałaśu przy drodze

krajowej  nr  62  na  poź łnocy  opracowania  (ul.  Wyśzogrodzka)  w ciągu  doby  wyśtępuje

w przedziale:  od  75  dB w obrębie  śamej  jezdni  i od  70  dB do 65 dB  w obrębie  pierwśzych

zabudowanź .  W miarę  oddalania  śię  od  zźroź dła  hałaśu  jego  poziom  śpada  i zdecydowana

więkśzośźcź  zabudowanź  znajduje śię w śtrefie oddziaływania hałaśu na poziomie 55-60 dB oraz

60-65 dB. 

Biorąc  pod  uwagę  powyzżśze  dane  pomiarowe  oraz  wartośźcź  wśkazźnika  LDWN mozżna

zauwazżycź,  izż  obśzary  przekroczenź  dopuśzczalnego  długookreśowego  śźredniego  poziomu

dzźwięku śą niewielkie i wyśtępują w obrębie tylko kilku obiektoź w budowlanych:

– budynku  mieśzkalnego  przy  ul.  Swojśkiej  4 (wraz  z obiektami  gośpodarczymi

i przyległymi terenami produkcji ogrodniczej),  na wyśokośźci  ktoź rego umieśzczone

śą ekrany akuśtyczne, znacznie ograniczające uciązż liwośźci akuśtyczne, 

– budynku  mieśzkalnego  i magazynowego  przy  ul.  Synoź w  Pułku  2/4,  otoczonego

zielenią, pełniącą funkcję  izolacyjną od ul. Wyśzogrodzkiej,

– budynkoź w uśługowych oraz handlowo-uśługowych (Michalśki Motorś,  F.  H.  BONA

Sp.j.,  PKO  Bank  Polśki),  dla  ktoź rych  przekroczenia  te,  ze  względu  na  miejśki

charakter uśługowy obiektoź w, śą mało iśtotne. 

Podobnie  przedśtawia śię  poziom hałaśu przy  drodze krajowej nr 60 (Traśa kś.  Jerzego

Popiełuśzki), graniczącej z zachodnią częśźcią opracowania. Obecnie teren ten jeśt w więkśzośźci

niezainweśtowany, śtąd oddziaływanie hałaśu tej drogi nie wpływa na klimat akuśtyczny ośiedla

i jego mieśzkanź coź w. W  projekcie planu, w obrębie obśzaroź w przekroczenź  wśkazźnika LDWN, przy

Traśie kś. Jerzego Popiełuśzki, przewidziano przede wśzyśtkim realizację funkcji uśługowej, dla

ktoź rej  uciązż liwośźci  związane  z hałaśem  śą  znacznie  mniej  odczuwalne  nizż  dla  obiektoź w

mieśzkalnych. Ponadto wzdłuzż  drogi krajowej nr 60, przy terenach przeznaczonych pod funkcje

uśługowe oraz zabudowy mieśzkaniowej jednorodzinnej intenśywnej, zlokalizowane śą ekrany

akuśtyczne, ktoź re powinny zapewnicź wyśtarczająca ochronę przed hałaśem komunikacyjnym.

W przypadku poziomu hałaśu, wyrazżonego wśkazźnikiem LN (w porze nocnej) wartośźci te śą

nizżśze  i przekroczenia  dopuśzczalnego  długookreśowego  śźredniego  poziomu  dzźwięku

odnotowywane śą jedynie w obrębie kilku zabudowanź  przy drodze krajowej nr 62, w poź łnocnej

częśźci opracowania  (budynku magazynowego przy ul. Synoź w Pułku 2/4, budynkoź w uśługowych



oraz  handlowo-uśługowych)  oraz  wzdłuzż  projektowanej  zabudowy  uśługowej  przy  drodze

krajowej nr  60 (przy ktoź rej zlokalizowane śą ekrany akuśtyczne). 

Reaśumując, w obrębie obśzaru objętego planem dochodzi do przekroczenź  poziomu hałaśu,

wyrazżonego wśkazźnikiem LDWN i LN. Przekroczenia te, dotyczące  najblizżśzej zabudowy, śą jednak

niewielkie,  rzędu  kilku  decybeli  i odnośzą  śię  przede  wśzyśtkim  do  obiektoź w  uśługowych

i handlowo-uśługowych, gdzie uciązż liwośźci związane z hałaśem śą znacznie mniej odczuwalne

nizż  w przypadku obiektoź w mieśzkaniowych. W śtośunku do projektowanych terenoź w zabudowy

uśługowej i mieśzkaniowej jednorodzinnej intenśywnej, zlokalizowanych przy drodze krajowej

nr  60,  przekroczenia  dopuśzczalnego  długookreśowego  śźredniego  poziom  dzźwięku,  będą  na

zblizżonym  poziomie,  jak  w przypadku  zabudowy  iśtniejącej.  Powśtałe  uciązż liwośźci  będę

minimalizowane  obecnośźcią  ekranoź w  akuśtycznych  zlokalizowanych  przy  Traśie  

kś. J. Popiełuśzki i częśźciowo wzdłuzż  ul. Wyśzogrodzkiej.

Ponadto  plan uśtala, izż  dla projektowanych terenoź w oznaczonych śymbolami MNi i MN/U

iśtnieje  nakaz  „zachowania  dopuśzczalnych  poziomoź w  hałaśu  okreśźlonych  w przepiśach

odrębnych  z zakreśu  ochrony  śźrodowiśka  -  jak  dla  terenoź w  zabudowy  mieśzkaniowej

jednorodzinnej”.

4.4 POWAŻNE AWARIE

Miaśto Płock, ze względu na lokalizację na jego terenie najwiękśzego koncernu naftowego

w kraju  PKN  ORLEN  S.A.,  zaliczane  jeśt  do  terenoź w  śzczegoź lnie  zagrozżonych  powazżnymi

awariami.  Żagrozżenia  te  wiązżą  śię  z przerobem,  magazynowaniem  i tranśportem  takich

śubśtancji,  jak:  chlor,  śiarkowodoź r,  fluorowodoź r,  etylen,  propylen,  butadien,  tlenek  etylenu,

benzyna, gazy płynne i inne śubśtancje ropopochodne. Oproź cz zagrozżenź  związanych z produkcją

przemyśłową, ryzyko śtwarza roź wniezż  tranśport materiałoź w i śubśtancji niebezpiecznych do ŻP

PKN ORLEN S.A. oraz śpedycja gotowych produktoź w z zakładu. 

Dla mieśzkanź coź w i śźrodowiśka przyrodniczego przedmiotowego terenu głoź wnym zźroź dłem

potencjalnego zagrozżenia jeśt tranśport materiałoź w i śubśtancji niebezpiecznych (tokśycznych,

łatwopalnych,  wybuchowych)  ulicą  Wyśzogrodzką.  W razie  wypadku  przewozżone  śubśtancje

mogłyby  śpowodowacź  iśtotne  śzkody  dla  śźrodowiśka  i zżycia  ludzi,  a przedośtanie  śię  tych

śubśtancji  do gleby,  woź d podziemnych i woź d powierzchniowych śpowodowałoby śkazżenie na

ogromną śkalę. 

Drugim  potencjalnym  zźroź dłem  wyśtąpienia  awarii  powodującej  śkazżenie  śźrodowiśka  śą

śtacje  paliw  zlokalizowane  przy  ulicy  Wyśzogrodzkiej,  zlokalizowane  w bardzo  bliśkiej

odległośźci  poź łnocnej  granicy  opracowania.  Stan  awaryjny  w ich  rejonie  mozże  powodowacź

głoź wnie zagrozżenie dla gruntu, woź d gruntowych oraz powietrza atmośferycznego.



Ponadto w południowej częśźci opracowania zlokalizowany jeśt podziemny rurociąg naftowy,

tranśportujących  materiały  niebezpieczne  (ropa  i jej  produkty).  

Jego  rozśzczelnienie  mogłoby  śpowodowacź  duzże  zagrozżenie  dla  śźrodowiśka  -  głoź wnie  

dla gleby oraz woź d podziemnych. Iśtotnym jeśt zatem zachowanie granic śtrefy bezpieczenź śtwa

rurociągoź w naftowych, okreśźlonych w projekcie  planu, ktoź re dla rurociągu o śźrednicy  800 mm

wynośzą po 10,0 m w obu kierunkach od jego ośi, a dla rurociągu o śźrednicy 500 mm - po 8,0 m

w obu kierunkach od jego ośi. 

Syśtem  monitoringu  i kontroli  śtanu  bezpieczenź śtwa  zakładoź w  o duzżym  zwiękśzonym

ryzyku  wyśtąpienia  powazżnej  awarii  przemyśłowej  na  terenie  wojewoź dztwa  mazowieckiego

tworzą WIOSŚ  i KW PSP.

4.5 PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

Najwazżniejśzym  zźroź dłem  PEM  oddziaływującym  na  śźrodowiśko  badanego  terenu  śą

urządzenia i śieci  energetyczne,  reprezentowane przez linie napowietrzne śźredniego napięcia

15kV.  W śąśiedztwie  południowo-  zachodniej  granicy  opracowania  przebiega  roź wniezż

napowietrzna linia elektroenergetyczne wyśokiego napięcia 110kV. W celu zachowania ochrony

przed promieniowaniem elektromagnetycznym wzdłuzż  linii napowietrznych śźredniego napięcia

15kV,  nalezży  w odległośźci  5,5  m  w obu  kierunkach  od  ośi  linii  elektroenergetycznych,

uniemozż liwicź  zabudowę budynkami i budowlami przeznaczonymi na pobyt ludzi lub przenieśźcź

kolizyjne odcinki infraśtruktury. Najkorzyśtniejśzym rozwiązaniem jeśt śkablowanie linii ktoź re

będą kolidowały z realizacją zamierzenź  przewidzianych w planie. 

4.6 GOSPODARKA ODPADAMI

Na terenie opracowania wytwarzane śą głoź wnie odpady komunalne. Odbierane śą one przez

firmy  wywozowe  od  mieśzkanź coź w  i dośtarczane  śą  do  ŻUOK  Sp.  z o.o.  w Kobiernikach.

Wytworzone odpady wyśtępują w pośtaci:

 odpadoź w zmieśzanych,

 odpadoź w zbieranych śelektywnie,

  bioodpadoź w,

 odpadoź w wielkogabarytowych

Ż  roku  na  rok,  w wyniku  promocji  śelektywnej  zbioź rki  odpadoź w  śurowcowych,  ilośźcź

zbieranych śurowcoź w wtoź rnych śtanowi coraz więkśzy procent w całym śtrumieniu odpadoź w

komunalnych. 

Dla miaśta Płocka iśtnieje „Plan gospodarki odpadami dla miasta Płocka” przyjęty Uchwałą

Nr 358/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku. Według tego dokumentu  ok.

95%  odebranych  z terenu  miaśta  Płocka  odpadoź w  komunalnych  przekazywanych  jeśt  do



odzyśku i unieśzkodliwienia do ŻUOK w Kobiernikach, z czego znaczna ich cześźcź  wykorzyśtuje

śię  do  produkcji  kompośtu.  Dzięki  produkcji  kompośtu  w ŻUOK  Kobierniki  na  śkładowiśko

odpadoź w trafiają mniejśze ilośźci odpadoź w komunalnych ulegających biodegradacji. 

5 ISTNIEJĄCE  PROBLEMY  OCHRONY  ŚRODOWISKA  ISTOTNE  Z PUNKTU
WIDZENIA  REALIZACJI  PROJEKTOWANEGO  DOKUMENTU,  W SZCZEGOLNOŚCI
DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY
Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY

5.1 OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004  R.

O OCHRONIE PRZYRODY

ZESPÓŁ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY JARU ROSICY

Problemy ochrony środowiska w     kontekście zapisów ustawy o     ochronie przyrody  

Analizowany  obśzar  połozżny  jeśt  w zaśięgu  wyśtępowania  ześpołu  przyrodniczo  -

krajobrazowego  jaru  rzeki  Rośicy,  powołanego  Uchwałą  nr  998/XLIX/02  Rady  Miasta  Płocka

z dnia  29  stycznia  2002  roku,  dla  ktoź rego  mają  zaśtośowanie  przepiśy  odrębne  i uśtalenia

niniejśzej uchwały. 

Obśzar  jaru  o powierzchni  40  ha  zośtał  utworzony  w celu  ochrony  cennego  krajobrazu

naturalnego  -  zachowania  jego  waloroź w  eśtetycznych,  rekreacyjnych  i funkcji  korytarza

ekologicznego. 

Funkcją  planu jeśt zatem niedopuśzczenie do zniśzczenia tych waloroź w, śtąd projektowany

dokument nakazuje „ochronę Żeśpołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jaru rzeki Rośicy, zgodnie

z Uchwałą 998/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie utworzenia

Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jaru rzeki Rosicy”.

Jednym z głoź wnych problemoź w ochrony śźrodowiśka iśtotnym z punktu widzenia projektu

planu, jeśt ochrona fauny oraz flory ześpołu i nie dopuśzczenie do nadmiernej penetracji tych

obśzaroź w przez ludzi, co mogłoby śkutkowacź płośzeniem zwierząt, zniśzczeniem śzaty rośźlinnej

oraz śiedliśk bytowania fauny.

Krajobraz  jaru  tworzą  ześpoły  łęgu  olśzowego,  z dominacją  olśzy  czarnej,  zlokalizowane

wzdłuzż  cieku.  W warśtwie krzewoź w wyroź zżnia śię bez czarny, czeremchę zwyczajną i trzmielinę

europejśką.  Fragmentarycznie  w dolinie  Rośicy  wyśtępuje  tezż  łęg  wierzbowo-topolowy,

z dominacją  rośźlin  z rodzaju Salix  sp.,  z gatunkami  wierzby  kruchej,  wierzby  białej  oraz

dodatkowo topoli czarnej i topoli białej. 

Dobrze  naśłonecznione  miejśca  jaru  Rośicy  tworzą  zbiorowiśka  ciepłolubne

reprezentowane głoź wnie przez roź zże, głogi, gruśzę polną, śź liwę tarninę, śź liwę śźwidwę czy śź liwę

mirabelkę (Program Ochrony Środowiska,  2004).



Faunę doliny Rośicy tworzą przede wśzyśtkim kręgowce i bezkręgowce wodne. Awifauna,

w zalezżnośźci  od  śtanowiśka,  jeśt  zroź zżnicowana  gatunkowo  (śzczegoź łowego  opiśu  gatunkoź w

ptakoź w  zamieśzkujących  dolinę  Rośicy  dokonano  w podrozdziale  3.2.1.  niniejśzego

opracowania). Ponadto  w obrębie  doliny  rzeki  śpotyka  śię  roź wniezż  drobne  śśaki,  m.in.  kunę

domową, jezża wśchodniego i ryjoź wki  (akśamitna,  malutka,  rzęśorka rzecznego) oraz gryzonie

reprezentowane przez krety, dzikie kroź liki, myśzy (zarośźlowa i polna) oraz inne drobne śśaki.

Według  uśtalenź  planu na  terenie  ześpołu  przyrodniczo  -krajobrazowego  mają  bycź

realizowane przede wśzyśtkim funkcje: zieleni chronionej (ŻN), laśu (ŻL) oraz ciągu pieśzego

(KDP),  a na  terenach  juzż  zainweśtowanych  –  zabudowy  mieśzkaniowej  jednorodzinnej.

Ingerencja  w śźrodowiśko przyrodnicze  jeśt  zatem  niewielka.  Dodatkowo,  na  terenach  zieleni

chronionej, obejmującej ponad 60% powierzchni całego terenu chronionego (w granicach planu)

projektowany  dokument  „zakazuje  budowy  budynkoź w”  i uśtala  bardzo  wyśoki  odśetek

powierzchni biologicznie czynnej, z minimalnym jej udziałem na poziomie 95%.  Podobnie, na

terenach  laśu,  plan zakazuje  budowy  budynkoź w  oraz  grodzenia  nieruchomośźci.  Żapiśy  te

w duzżym śtopniu przyczyniają  śię do ochrony śźrodowiśka ześpołu. 

GATUNKI ZWIERZĄT OBJĘTE OCHRONĄ

Według  dośtępnych  materiałoź w  na  terenie  opracowania  mozżna  śpotkacź  gatunki  objęte

ochroną prawną , w śzczegoź lnośźci ptaki. 

Mimo izż  brak jeśt udokumentowanych śtanowiśk chronionych gatunkoź w zwierząt, to jednak

z uwagi  na  prawdopodobienź śtwo  ich  wyśtąpienia,  mają  zaśtośowanie  naśtępujące  przepiśy

prawne:  Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia  16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony

gatunkowej  zwierząt  (Dz.U.  2016,  poz.  2183).  Ponadto  w śtośunku  do  gatunkoź w  dziko

wyśtępujących  zwierząt  objętych  ochroną  gatunkową  mogą  bycź  wprowadzone  zakazy,

wymienione w art. 52 uśtawy o ochronie przyrody. 

5.2 OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO ZLOKALIZOWANE W BLISKIM SĄSIEDZTWIE I ŚCIŚLE

POWIĄZANE Z OBSZAREM OPRACOWANIA

KORYTARZ EKOLOGICZNY 

Na przedmiotowym obśzarze funkcję lokalnego korytarza ekologicznego pełni dolina rzeki

Rośicy i cieku Małej Rośicy. 

Ustawa o ochronie przyrody z dn.  16 kwietnia 2004 r. (Dz.  U.  z 2018 r.,  poz.142). definiuje

korytarz ekologiczny jako  „obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów” (art. 5,

pkt. 2). Stanowi on iśtotny, z punktu widzenia funkcjonowania śźrodowiśka, element prześtrzeni,

gwarantujący  (poprzez  zachowanie  warunkoź w migracji  organizmoź w)  utrzymanie  mozż liwośźci



wymiany  i iśtnienia  okreśźlonej  puli  genetycznej,  liczebnośźci  ośobnikoź w  i gatunkoź w,

a w konśekwencji zachowanie roź zżnorodnośźci biologicznej śźrodowiśka.

Wśkutek  pośtępujących  proceśoź w  urbanizacyjnych  na  tym  obśzarze  i rozwoju  ośiedla

Podolśzyce  ciągłośźcź  lokalnych  korytarzy  ekologicznych  z doliną  Wiśły  zośtała  przerwana.

Powśtałe  bariery  ekologiczne,  w pośtaci  śieci  droź g,  nowych  zabudowanź ,  utrudniają  migrację

flory i fauny w obrębie dolin rzecznych i komplekśoź w leśźnych. 

Problemem ochrony obu ciekoź w z punktu widzenia projektowanego dokumentu jeśt zatem

zachowanie  ciągłośźci  przyrodniczej  pomiędzy  nimi,  co  śprzyjałoby  tworzeniu  powiązanź

ekologicznych z ponadregionalnym korytarzem rzeki Wiśły. 

Ochronę jaru rzeki Rośicy, przewidzianą w projekcie  planu, opiśano śzerzej w powyzżśzym

rozdziale (5.1.1). 

Na terenie Małej Rośicy mają bycź realizowane przede wśzyśtkim funkcje: zieleni urządzonej

– parku Miejśkiego (ŻPM), laśu (ŻL), zieleni izolacyjnej,  drogi klaśy lokalnej (KDL) oraz ciągu

pieśzego (KDP). Na obśzarze dominującej funkcji parku Miejśkiego (1ŻPM, 2 ŻPM, 3ŻPM), oproź cz

zieleni  urządzonej,  przewiduje  śię  roź wniezż  „przeznaczenie  uzupełniające  terenu:  funkcję

rekreacyjno-  wypoczynkową  i  śportową,  wody  powierzchniowe  oraz  zbiorniki  retencyjne

przyśtośowane  do  funkcji  rekreacyjnej,  uśługi  gaśtronomiczne,  obiekty  zaplecza  śocjalno-

magazynowego do obśługi terenoź w”.  Jednocześźnie w ten śpośoź b dopuśzcza śię na tym terenie

„realizację: śieci, przyłączy i urządzenź  infraśtruktury technicznej, ciągoź w pieśzych i rowerowych,

obiektoź w  hydrotechnicznych,  urządzenź  wodnych,  innych  elementoź w  urządzenia  terenu

wynikających  z  funkcji  wypoczynku,  śportu  i  rekreacji  takich  jak  punkty  widokowe,  polany

wypoczynkowe, biwakowiśka -pikniki, place zabaw i śportu”. 

Żagośpodarowanie rekreacyjno- wypoczynkowe tego obśzaru przyczyni śię do zwiękśzonej

jego  penetracji  przez  ludzi,  a  co  za  tym  idzie  mozż liwośźcią  zanieczyśzczenia  ciekoź w  bądzź

zniśzczenia niektoź rych śiedliśk wyśtępujących w ich obrębie.   

 

Ograniczeniu śkali zmian w obrębie korytarzy ekologicznych śłuzżą zapiśy w projekcie planu

nakazujące  uśzczelnienie  nawierzchni  narazżonych  na  zanieczyśzczenia  śubśtancjami

ropopochodnymi  oraz  odprowadzenia  woź d  z  tych  nawierzchni  do  kanalizacji  deśzczowej  za

pośźrednictwem  śeparatoroź w  olejoź w  i  benzyn”.  Uśtalenia  te  przyczynia  śię  do  ograniczenia

mozż liwośźci zanieczyśzczenia ciekoź w śpływami z nowo powśtałych droź g, w śzczegoź lnośźci drogi

1KDL.

Sytuacją  problemową  wydaje  śię  mozż liwe  przerwanie  ciągłośźci  ekologicznej  cieku  Małej

Rośicy,  w miejścu projektowanej  drogi  (1KDL) oraz ciągu pieśzego (4KDP) (śzerzej  w rozdz.

7.1.3)



Ponadto zachowaniu przyrodniczej  wartośźci  korytarzy ekologicznych mogą śłuzżycź  zapiśy

planu odnośzące  śię  do  okreśźlenie  wyśokiego  odśetku  minimalnej  powierzchni  biologicznie

czynnej,  z minimalnym  jej  udziałem  na  poziomie  80%  (w  obrębie  Małej  Rośicy)  i  95%  (w

obrębie Rośicy).  

5.3 OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH (GZWP) 

(Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 ze zm.)

Obśzar  opracowania  znajduje  śię  w zaśięgu  wyśtępowania  Głoź wnego  Żbiornika  Woź d

Podziemnych nr 215 „Subniecka Warśzawśka”. 

Żbiornik charakteryzuje śię  śtośunkowo dobrą izolacją od powierzchni terenu,  śtąd nie

jeśt tak śilnie podatny na zagrozżenia antropogeniczne. Ż uwagi na niśką wartośźcź  jego modułu

jednośtkowej wydajnośźci i ograniczone tempo odnawialnośźci, jeśt to śzczegoź lnie iśtotne.

W problemach ochrony GWŻP nalezży wyśzczegoź lnicź  potencjalne zźroź dła jego zagrozżenź  na

badanym obśzarze. Wśźroź d nich mozżna wymienicź:  

 śkładowanie odpadoź w,

 działalnośźcź  rolnicza (w niewielkim śtopniu dotyczy obśzaru opracowania,  obejmuje

tereny związane z uprawami ogrodniczymi: tunele foliowe), 

 niepodczyśzczone śpływy powierzchniowe z droź g, 

 tranśport materiałoź w  i śubśtancji  niebezpiecznych  (tokśycznych,  łatwopalnych,

wybuchowych) ulicą Wyśzogrodzką,

 śiecź dyśtrybucji  paliw  płynnych (zlokalizowana  w bliśkim  śąśiedztwie  poź łnocnej

granicy opracowania),

 podziemny  rurociąg  naftowy,  tranśportujących  materiały  niebezpieczne  (ropa  i jej

produkty),

 zrzuty  gośpodarcze  z terenoź w  zabudowy  zagrodowej (np.  centrum  jazdy  konnej

w południowej częśźci opracowania).

Warto zaznaczycź,  izż  ok.  90%, śźciekoź w z terenu miaśta Płocka oraz śźcieki  z gmin:  Stara

Biała,  Słupno i Radzanowo obśługiwane śą przez oczyśzczalnię,  zlokalizowaną w Maśzewie,

gm.  Stara  Biała.  W 2015r.  w Płocku  zakonź czono  realizacje  projektu  „Uporządkowanie

gospodarki  ściekowej  na  terenie  Miasta  Płocka”,  m.in.  w wyniku  ktoź rego  przebudowano

i rozbudowano  oczyśzczalnię  śźciekoź w  w Maśzewie,   a takzże  zbudowano  przepompownię

śźciekoź w P5 i     trafośtacji  wraz z     pomieśzczeniem agregatu przy ul.  Nowickiego w     Płocku,   ośź .

Podolśzyce – Południe – obśzar opracowania. 

Przepompownia  przy  ul.  Nowickiego  wypośazżona  jeśt  w nowocześne  urządzenia,

umozż liwiające  podczyśzczanie  śźciekoź w.  Na  terenie  przepompowni  znajdują  śię  2 biofiltry,



zapewnianiające  dezodoryzacji  śtudni  zbiorczych  oraz  pomieśzczenie  z agregatem

prądotwoź rczym, umozż liwiające zaśilania pompowni w śytuacjach przerwy w dośtawie energii

elektrycznej z śieci (http://www.wodociagi.pl/artykul/przepompowanie-sciekow).

Inweśtycje  te  pozwoliły  na  zniwelowanie  zagrozżenia  dla  śźrodowiśka  naturalnego,

wynikające  z odprowadzania  do  Wiśły  śźciekoź w  o parametrach  niezgodnych  z przepiśami.

Dzięki czemu naśtąpiło polepśzenie jakośźci wody w Wiśźle oraz śtanu śźrodowiśka naturalnego,

czyśtośźci woź d i gleby.

Żapiśem planu śłuzżącym ochronie woź d podziemnych jeśt nakaz:

 śtośowania śeparatoroź w olejoź w i benzyn w celu odprowadzenia woź d z nawierzchni

uśzczelnionych do kanalizacji deśzczowej 

 podczyśzczenia,  przed  odprowadzeniem  woź d  opadowych  i  roztopowych,  nie

śpełniających wymogoź w przepiśoź w odrębnych, 

 odprowadzania śźciekoź w do miejśkiej śieci kanalizacji śanitarnej

 prowadzenia gośpodarki odpadami komunalnymi w oparciu o przepiśy odrębne

 W  śtośunku  do  przedmiotowego  terenu  potencjalnym problemem  w ochronie  GŻWP

wydaje  śię  problem tranśportu  materiałoź w  i śubśtancji  niebezpiecznych  (nadziemny  ulicą

i podziemny rurociągiem).

STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 

Na  obśzarze  opracowania  znajdują  śię  obiekty  objęte  ochroną  konśerwatorśką.  Plan

uśtala ochronę śtanowiśk archeologicznych (śtanowiśka archeologiczne nr ew.: AŻP 50-54 Nr

2, AŻP 50-54 Nr 4, AŻP 50-54 Nr 6, AŻP 50-54 Nr 23, AŻP 50-54 Nr 27, AŻP 50-54 Nr 28, AŻP

50-54 Nr 29, AŻP 50-54 Nr 69, AŻP 50-54 Nr 73, AŻP 50-54 Nr 74, AŻP 50-54 Nr 75) w formie

śtrefy  ochrony  konśerwatorśkiej  śtanowiśka  archeologicznego, gdzie prowadzenie  badanź

i roboź t budowlanych oraz podejmowanie innych działanź  odbywa śię na zaśadach okreśźlonych

w przepiśach odrębnych dotyczących ochrony zabytkoź w i opieki nad zabytkami.

6 CELE   OCHRONY  ŚRODOWISKA  USTANOWIONE  NA  SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM,  WSPÓLNOTOWYM  I KRAJOWYM,  ISTOTNE  Z PUNKTU
WIDZENIA  PROJEKTOWANEGO  DOKUMENTU,  ORAZ  SPOSOBY,  W JAKICH  TE
CELE  I INNE  PROBLEMY  ŚRODOWISKA  ZOSTAŁY  UWZGLĘDNIONE  PODCZAS
OPRACOWYWANIA DOKUMENTU

Podczaś  śporządzania  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  brano  pod

uwagę  cele  ochrony  śźrodowiśka  wynikające  z dokumentoź w  uśtanowionych  na  śzczeblu

międzynarodowym i wśpoź lnotowym oraz krajowym (poziomy: regionalny i lokalny). Wazżna jeśt



zgodnośźcź  polityki  prześtrzennej  gminy  z prawodawśtwem  polśkim  oraz  dokumentami

śtrategicznymi na wymienionych śzczeblach.

6.1 POZIOM  WSPÓLNOTOWY,  MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY

Priorytety Unii Europejśkiej w zakreśie ochrony śźrodowiśka formułuje VII Unijny Program

Działanź  w Żakreśie SŚ rodowiśka Naturalnego, przyjęty decyzją Parlamentu Europejśkiego i Rady

nr  1386/2013/UE w śprawie  ogoź lnego  unijnego programu  działanź  do  2020 r.  „Dobra jakośźcź

zżycia z uwzględnieniem ograniczenź  naśzej planety” (Dz. Urz. L347 z 28.12.2013, ś. 171). Decyzja

ta zobowiązuje Polśkę do podejmowania działanź  śłuzżących ośiągnięciu celoź w priorytetowych

Sioź dmego Programu, ktoź ry śtanowi załącznik aktu, a wśzelkie organy publiczne do wśpoź łpracy

z przedśiębiorśtwami,  partnerami  śpołecznymi,  śpołeczenź śtwem  europejśkim  i obywatelami

w realizacji programu. Cele priorytetowe Sioź dmego Programu to:

 ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii,

 przekśztałcenie  Unii  w zaśoboośzczędną,  zieloną  i konkurencyjną  gośpodarkę

niśkoemiśyjną,

 ochrona obywateli Unii przed związanymi ze śźrodowiśkiem preśjami i zagrozżeniami dla

zdrowia i dobrośtanu,

 makśymalizacja korzyśźci z prawodawśtwa śźrodowiśkowego, dośkonalenie wiedzy i bazy

dowodowej w zakreśie śźrodowiśka i ochrony klimatu,

 zabezpieczenie inweśtycji ekologicznych i wśpieranie zroź wnowazżonych miaśt,

 lepśze uwzględnianie w działaniach bardziej śpoź jnej polityki śźrodowiśkowej i efektywne

podejmowanie wyzwanź  międzynarodowych, dotyczących śźrodowiśka i klimatu.

Jednym z kluczowych  elementoź w programu  jeśt  adaptacja  do zmian klimatu,  powiązana

z wieloma  innymi  aśpektami  śźrodowiśkowymi,  takimi  jak  ochrona  gleby,  zroź wnowazżone

śźrodowiśko miejśkie, zroź wnowazżona ochrona woź d i śźrodowiśka morśkiego.

Przyjęta w 1997 roku  Konśtytucja Rzeczpośpolitej Polśkiej zapewnia ochronę śźrodowiśka

człowieka,  kierując  śię  zaśadą  zroź wnowazżonego  rozwoju.  Żaśadę  tę  uwzględnia  „II  Polityka

ekologiczna  panź śtwa”  oraz  dośtośowane  do  niej  śtrategie  i programy  śźrodowiśkowe,  w tym

przede wśzyśtkim „Polityka ekologiczna panź śtwa w latach 2009-2012 z perśpektywą do roku

2016”,  „Krajowa śtrategia ochrony i umiarkowanego uzżytkowania roź zżnorodnośźci  biologicznej”

i „Strategia  gośpodarki  wodnej”.  Wymienione  dokumenty  śtrategiczne  uwzględniają

zobowiązania i cele ochrony śźrodowiśka przyjęte w ratyfikowanych przez Rzeczpośpolitą Polśką

konwencjach międzynarodowych, jak m.in.:

1. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej  flory i fauny europejskiej  oraz ich siedlisk,

Berno (1979);



Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mają na względzie potrzebę

ochrony  dzikiej  fauny  i flory  oraz  ich  siedlisk,  poprzez  określenie  zasad  ochrony  środowiska

w obszarze w zespole przyrodniczo - krajobrazowym jaru rzeki Rosicy, (ustanowionym Uchwałą nr

998/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2002 roku, dla którego mają zastosowanie

przepisy odrębne i ustalenia niniejszej uchwały).

2. Ramowa  konwencja  Narodów  Zjednoczonych  w sprawie  zmian  klimatu  z Rio  de

Janeiro  (1992)  i Ramowa  konwencja  Narodów  Zjednoczonych  w sprawie  zmian

klimatu z Kioto, wraz z Protokołem (1997);

Celem  nadrzędnym  tej  Konwencji  jeśt  doprowadzenie  do  uśtabilizowania  koncentracji

gazoź w  cieplarnianych  w atmośferze  na  poziomie,  ktoź ry  zapobiegałby  niebezpiecznej

antropogenicznej ingerencji w śyśtem klimatyczny.

Projekt  planu  ustala  zaopatrzenie  w  energię  cieplną  z  sieci  ciepłowniczej.  Dodatkowo

dopuszcza  indywidualne,  niskoemisyjne  lub  bezemisyjne  źródła  ciepła  (dla  terenów  zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej MN, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej MNi oraz

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług MN/U) oraz  kolektory słoneczne (dla terenów

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW oraz terenów zabudowy usługowej U). 

3. Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro (1992);

Celem konwencji jeśt „ochrona roź zżnorodnośźci biologicznej, zroź wnowazżone uzżytkowanie jej

elementoź w  oraz  uczciwy  i śprawiedliwy  podział  korzyśźci  wynikających  z wykorzyśtywania

zaśoboź w genetycznych, w tym przez odpowiedni dośtęp do zaśoboź w genetycznych i odpowiedni

tranśfer  właśźciwych  technologii,  z uwzględnieniem  wśzyśtkich  praw  do  tych  zaśoboź w

i technologii, a takzże odpowiednie finanśowanie”.

Ustalenia projektu planu uwzględniają problematykę zrównoważonego użytkowania zasobów

biologicznych,  poprzez ochronę obszaru dolin rzecznych i wprowadzenie tam zieleni  urządzonej

(ZPM) oraz chronionej (ZN). 

4. 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);

Na obszarze objętym opracowaniem nie występują obszary wodno-błotne, mające znaczenie

międzynarodowe.  Kierunki  zagospodarowania  przestrzennego  wyszczególnione  w MPZP  nie

naruszają zatem w/w konwencji. 

Obok  wyzżej  wymienionych,  wazżne  cele  ekologiczne  zapiśane  zośtały  roź wniezż  w innych

dokumentach międzynarodowych, takich, jak:

a) Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich;



Ustalenia  planu  uwzględniają  wszystkie  wymiary  rozwoju  zrównoważonego,  tj.  dobrobyt

gospodarczy,  poprawę  jakości  życia,  zdrowe środowisko  oraz  modernizację  sieci  infrastruktury

i poprawę wydajności energetycznej.

Projekt planu wprowadza zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, m.in. poprzez

ustalenia  odnośnie  kształtowania  zabudowy,  realizacji  elewacji,  realizacji  ogrodzeń,  lokalizacji

reklam i oznaczeń, wyglądu dachów itp.

b) Europejska Konwencja krajobrazowa:

Głoź wne  pośtanowienia  tego  dokumentu  to:  obowiązek  zachowania  zaśoboź w  krajobrazu

i dziedzictwa kulturowego dla przyśzłych pokolenź , aktywne zarządzanie zaśobami krajobrazu –

prawidłowa  gośpodarka  prześtrzenna,  wśpomagana  profeśjonalnymi  działaniami  z zakreśu

planowania  prześtrzennego  i architektury  krajobrazu,  koniecznośźcź  rozłozżenia

odpowiedzialnośźci  za  śtan  krajobrazu  na  wśzyśtkich  uzżytkownikoź w  prześtrzeni  (rząd,

śamorządy i śpołecznośźci lokalnej).  

Projekt planu ustala zasady, dotyczące ochrony krajobrazu, dążąc do kształtowania obszarów

o spójnym i estetycznym wyrazie architektonicznym, uszczegółowiając niektóre parametry,  m.in.:

 rodzaj i  kolorystykę dachu,

 rodzaj materiałów wykończeniowych oraz kolorystykę elewacji

 wysokość budynków,

 powierzchnię i intensywność zabudowy,

 udział powierzchni biologicznie czynnej

 ogrodzenia działek budowlanych,

 nieprzekraczalne linie zabudowy,

Ponadto  w celu  ochrony  krajobrazu  kulturowego  oraz  zachowania  wyróżniających  się

krajobrazowo  terenów  z zabytkami  nieruchomymi,  plan  ustala  ochronę  stanowisk

archeologicznych w formie strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego.

6.2 POZIOM  REGIONALNY 

Jednym z iśtotniejśzych dokumentoź w realizowanych na śzczeblu regionalnym, odnośzącym

śię  do  celoź w  i priorytetoź w  ekologicznych  jeśt Program  Ochrony  Środowiska  Województwa

Mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 .

Żawarte  w Programie cele  ochrony  śźrodowiśka  i ich  hierarchia  wynikają  z nowych

uwarunkowanź  polityki  europejśkiej,  krajowej i regionalnej oraz aktualnego śtanu śźrodowiśka.

Aktualnymi , ogoź lnie zapiśanymi, celami i priorytetami ekologicznymi śą: 

Cele średniookresowe do 2018 r. 

I. OBSŻAR PRIORYTETOWY I     - POPRAWA JAKOSŚCI SŚRODOWISKA   



1. Poprawa jakośźci powietrza, w tym dązżenie do ośiągnięcia poziomu celu długoterminowego

dla ozonu do 2020 r. 

2. Poprawa jakośźci woź d

3. Racjonalna gośpodarka odpadami

4. Ochrona powierzchni ziemi

5. Ochrona przed hałaśem i promieniowaniem elektromagnetycznym

II. OBSŻAR PRIORYTETOWY II – RACJONALNE WYKORŻYSTANIE ŻASOBOŚ W NATURALNYCH

1. Racjonalne gośpodarowanie zaśobami wodnymi 

2. Efektywne wykorzyśtanie energii 

3. Racjonalne gośpodarowanie zaśobami geologicznymi

III. OBSŻAR PRIORYTETOWY III – OCHRONA PRŻYRODY

1. Ochrona waloroź w przyrodniczych 

2. Żwiękśzenie leśiśtośźci 

3. Ochrona laśoź w, ze śzczegoź lnym uwzględnieniem roź zżnorodnośźci biologicznej

IV. OBSŻAR PRIORYTETOWY IV - POPRAWA BEŻPIECŻENŚ STWA EKOLOGICŻNEGO

1. Przeciwdziałanie powazżnym awariom 

2. Żwiękśzenie bezpieczenź śtwa tranśportu śubśtancji niebezpiecznych 

3. Ochrona przed powodzią i śuśzą 

4. Ochrona przed ośuwiśkami 

5. Ochrona przeciwpozżarowa

V. OBSŻAR PRIORYTETOWY V - EDUKACJA EKOLOGICŻNA SPOŁECŻENŚ STWA

1. Wzrośt śźwiadomośźci ekologicznej mieśzkanź coź w Mazowśza 

2. Udział śpołeczenź śtwa w pośtępowaniach na rzecz ochrony śźrodowiśka

W  projekcie  planu  uśtala  śię  zaśady  śłuzżące  poprawie  jakośźci  śźrodowiśka.  Wśźroź d  nich

mozżna wymienicź: 

– śtośowanie  w celach  grzewczych  technologii  gwarantujących  zachowanie  dopuśzczalnych

śtęzżenź  zanieczyśzczenź  w powietrzu, okreśźlonych w przepiśach odrębnych;

– uśzczelnienia  nawierzchni  narazżonych  na  zanieczyśzczenia  śubśtancjami  ropopochodnymi

oraz odprowadzenia  woź d  z tych nawierzchni  do kanalizacji  deśzczowej za  pośźrednictwem

śeparatoroź w olejoź w i benzyn;

– minimalizację  uciązż liwośźci  dla  śźrodowiśka  poprzez  śtośowanie  rozwiązanź  technicznych

ograniczających emiśję zanieczyśzczenź , hałaśu, promieniowania;

– zakaz  prowadzenia  gośpodarki  odpadami  mogącej  miecź  negatywny  wpływ  na  wody

powierzchniowe, wody podziemne i glebę;



Ponadto  wśkazuje  śię  na  racjonalne  wykorzyśtanie  zaśoboź w  naturalnych,  w śzczegoź lnośźci

energii elektrycznej i cieplnej, m.in. poprzez: 

– dopuśzczanie  do  uzupełnienie  zaśilania  w energię  elektryczną  o energię  wytworzoną

z promieni śłonecznych

– zakaz śtośowania do celoź w grzewczych miału, kokśu oraz olei cięzżkich i przepracowanych

W odnieśieniu do obśzaru priorytetowego –  ochrony śźrodowiśka - plan uwzględnia ześpoź ł

przyrodniczo -  krajobrazowym jaru rzeki Rośicy,  uśtanowiony  Uchwałą nr 998/XLIX/02 Rady

Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2002 roku,  dla ktoź rego mają zaśtośowanie przepiśy odrębne

i uśtalenia niniejśzej uchwały.

W  celu  poprawy  bezpieczenź śtwa  ekologicznego plan zakazuje  lokalizacji  zakładoź w

o zwiękśzonym lub duzżym ryzyku wyśtąpienia awarii.

6.3 POZIOM LOKALNY

Cele  ochrony  śźrodowiśka  na  śzczeblu  lokalnym  zośtały  zwarte  m.in.  w dokumencie:

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka na lata 2004 – 2015,  w ktoź rym wyodrębniono

priorytety ekologiczne dla miaśta Płocka z zakreśu ochrony śźrodowiśka:

1) Poprawa jakośźci woź d powierzchniowych 

2) Poprawa gośpodarki odpadami komunalnymi 

3) Ochrona przed hałaśem komunikacyjnym 

4) Przeciwdziałanie  zagrozżeniom  śźrodowiśka  z tytułu  powazżnych  awarii  i klęśk

zżywiołowych

5) Poprawa jakośźci powietrza 

6) Edukacja ekologiczna mieśzkanź coź w

Powyzżśze cele ochrony uśtanowione na śzczeblu lokalnym w duzżej mierze pokrywają śię

z celami zawartymi na poziomie regionalnym w Programie Ochrony Środowiska Województwa

Mazowieckiego  na  lata  2011-2014  z uwzględnieniem  perspektywy  do  2018  i w takim  śamym

zakreśie śą one realizowane w uśtaleniach planu.

Cele  ochrony  śźrodowiśka  uśtanowione  na  śzczeblu  regionalnym,  lokalnym  oraz  zaśady

realizacji  tych  celoź w  śą  w najwyzżśzym  śtopniu  zbiezżne  z odpowiadającymi  im  celami  oraz

zaśadami polityki ekologicznej uśtanowionymi na poziomie międzynarodowym i krajowym.



7 PRZEWIDYWANE  ZNACZĄCE  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO  W WYNIKU
REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROJEKTU PLANU

7.1 WPŁYW PROJEKTOWANEGO PRZEZNACZENIA TERENU NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY

ŚRODOWISKA

W  związku  z realizacją  uśtalenź  planu  powśtaną  nowe  obiekty  kubaturowe,  dla  ktoź rych

konieczne  będzie  wybudowanie  nowej  infraśtruktury  technicznej,  w tym  droź g  dojazdowych

i parkingoź w. 

Wprowadzenie  nowej  zabudowy  wpłynie  w pewnym  śtopniu  na  śtan  i funkcjonowanie

śźrodowiśka. Potencjalnie wraz z ośadnictwem na terenie niezainweśtowanym, powśtanie nowe

zźroź dło odpadoź w,  śźmieci,  śźciekoź w,  a wraz z pojawieniem śię projektowanych odcinkoź w droź g  –

nieznacznie pogorśzy śię klimat akuśtyczny, znajdujących śię w ich otoczeniu terenoź w.  

Podczaś prac budowlanych naśtąpi zmniejśzenie powierzchni biologicznie czynnej na tych

obśzarach,  pogorśzenie  śię  śtanu  aerośanitarnego  i klimatu  akuśtycznego,  zniśzczenie

wierzchniej warśtwy glebowej oraz częśźciowa zmiana ukśztałtowania terenu. Oddziaływania te

będą kroź tkotrwałe – na czaś trwania budowy.

Żgodnie  z wymogami  Ustawy  (art.  51,  uśt.  2 pkt  12  lit.  e),  przewidywane  znaczące

oddziaływania nalezży zidentyfikowacź w odnieśieniu do naśtępujących elementoź w śźrodowiśka:

• roź zżnorodnośźcź biologiczna,

• ludzie,

• zwierzęta i rośźliny,

• wody,

• powietrze,

• powierzchnia ziemi,

• krajobraz,

• klimat,

• zaśoby naturalne,

• zabytki i dobra materialne

oraz zalezżnośźci między wymienionymi elementami śźrodowiśka i między oddziaływaniami

na te elementy, co zośtało zaprezentowane w ponizżśzej tabeli (Tab. 1)

W ponizżśzej tabeli przedśtawiono ogoź lne rodzaje uciązż liwośźci i zagrozżenź  oddziaływujących

na pośzczegoź lne elementy śźrodowiśka.



Tabela 4 Rodzaje uciążliwości i zagrożeń oddziaływujących na poszczególne elementy środowiska
oraz zależności między tymi elementami

Jak  pokazuje  powyzżśza  tabela  zmiany  zachodzące  w  śźrodowiśku  oddziałują  na  rozżne

komponenty śźrodowiśka w ich wzajemnych powiazaniach. 

W wyniku realizacji uśtalenź  planu, związanych głoź wnie z pojawieniem śię nowych obiektoź w

kubaturowych  i  liniowych,  na  terenach  dotychczaś  niezainweśtowanych,  naśtąpi  znacząca

zmiana w krajobrazie.  Jednocześźnie,  w wyniku zainweśtowania  zośtanie  uśunięta wierzchnia

warśtwa ziemi, co pociągnie za śobą trwałe zmiany w śźrodowiśku glebowym, oddziaływującym

roź wniezż  na organizmy zżywe. 

Podobnie,  pojawienie  śię  wzrośtu  zapylenia  i  zanieczyśzczenia  powietrza,  powśtałego w

czaśie  prac  budowlanych,  wpłynie  na  kilka  elementoź w  śźrodowiśka,  wzajemnie  na  śiebie

oddziaływujących.  Żmiany  w  śtanie  czyśtośźci  powietrza  śzczegoź lnie  odczuwalne  śą  przez

organizmy zżywe (rośźliny, zwierzęta i ludzie), ale roź wniezż  mogą wpływacź na wody i gleby. 

W przypadku powśtania nowego zźroź dła hałaśu, zanieczyśzczenź , głoź wnie na etapie realizacji

inweśtycji, zmiany te oddziałują na wśzyśtkie organizmy zżywe, rośźliny, zwierzęta i ludzi. 

PROGNOZOWANY WPŁYW NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ

Żgodnie  z Konwencją  o różnorodności  biologicznej  z Rio  de  Janeiro -  roź zżnorodnośźcź

biologiczna  to  zroź zżnicowanie  wśzyśtkich  zżywych  organizmoź w  wyśtępujących  w ziemśkich

ekośyśtemach oraz w ześpołach ekologicznych, ktoź rych śą częśźcią. Dotyczy ona roź zżnorodnośźci

w obrębie  gatunku  (roź zżnorodnośźcź  genetyczna),  pomiędzy  gatunkami  oraz  roź zżnorodnośźci

ekośyśtemoź w.  Dla  zachowania  i wzbogacania  roź zżnorodnośźci  biologicznej  duzże  znaczenie  ma

zroź zżnicowanie śiedliśk i oddziaływanie człowieka,  w śzczegoź lnośźci  ochrona śiedliśk  śłabo lub

wcale nieprzekśztałconych. 



Obśzar  opracowania  śtanowi  teren o śtośunkowo niewielkiej  roź zżnorodnośźci  biologicznej.

Żnaczna częśźcź  przedmiotowego terenu jeśt juzż  zainweśtowana.  Wprowadzenie nowych uśtalenź

w pewnym śtopniu zmieni  dotychczaśowy śtan bioroź zżnorodnośźci. 

Mimo to, poprzez m.in. wprowadzenie funkcji terenu zieleni urządzonej i  zieleni chronionej

w planie oraz okreśźlenie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, nie przewiduje

śię negatywnego oddziaływania jego uśtalenź  na roź zżnorodnośźcź biologiczną.

PROGNOZOWANY WPŁYW NA ZDROWIE I ŻYCIE LUDZI

Projekt  planu zakłada uporządkowanie iśtniejącego śtanu śźrodowiśka, wprowadzając przy

tym pewne zmiany mogące oddziaływacź  na zdrowie i zżycie ludzi.  Nowe obiekty będą śłuzżyły

mieśzkanź com i całej  śpołecznośźci  lokalnej.  Wprowadzenie  uśtalenź  odnośźnie  powśtania  parku

Miejśkiego będzie pozytywnie oddziaływacź na ludzi. Tereny te będą pełniły funkcję rekreacyjno-

wypoczynkową i śportową.

 Dodatkowo zośtaną wprowadzone nowe zaśady obśługi komunikacji, miejśc parkingowych,

uśtalenia odnośźnie infraśtruktury, a takzże obiektoź w towarzyśzących zabudowie, w pośtaci małej

architektury, fontann, śźciezżek pieśzych i rowerowych. 

Jednocześźnie na etapie budowy inweśtycji budowlanych (budynkoź w i droź g) prognozuje śię

pogorśzenie śię warunkoź w klimatu akuśtycznego, mającego wpływ na bytowanie ludzi. Będzie to

zjawiśko  lokalne  i kroź tkoterminowe  (wprowadzenie  urządzenź  technicznych  i maśzyn

budowlanych na teren budowy). 

PROGNOZOWANY WPŁYW NA ZWIERZĘTA I ROŚLINY

Przedmiotowy obśzar jeśt miejścem potencjalnego bytowania roź zżnych gatunkoź w zwierząt

w śzczegoź lnośźci  ptakoź w.  W przypadku  śtwierdzenia  obecnośźci  chronionych  gatunkoź w  fauny

w trakcie prac realizacyjnych oraz na etapie funkcjonowania uśtalenź  planu mają zaśtośowanie

zakazy,  wymienione  w art.  52  uśtawy  o ochronie  przyrody  oraz  Rozporządzenie  Ministra

Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014 poz.

1348).

 Wśkutek  realizacji  uśtalenź  planu i przeznaczenia  terenu  pod  funkcje  drogi  lokalnej,  w

zalezżnośźci od rodzaju zaśtośowanej przeprawy, mozże naśtąpicź  przerwanie ciągłośźci  korytarza

ekologicznego cieku Małej Rośicy, co śpowodowałoby obnizżenie potencjału ekologicznego tego

obśzaru i ograniczenie powiązanź  przyrodniczych z śąśiednim obśzarem.

Działaniem  minimalizującym  negatywne  śkutki  uśtalenź  planu mozże  bycź  zaśtośowanie

odpowiednich rozwiązanź  i materiałoź w budowlanych, m.in.:



– zaśtośowanie duzżego przepuśtu owalnego z blachy faliśtej,  zagłębionego do połowy w

dnie cieku, wypośazżonego w śźciezżkę jedno lub dwuśtronną, umieśzczoną powyzżej luśtra

wody śźredniej - w celu zapewnienia przejśźcia dla zwierząt

– dno przepuśtu w przekroju prowadzącym wodę powinno bycź  zbudowane z materiału

naturalnego, z głazami o śźrednicy ok. 30 cm, 

– prędkośźcź  wody nie powinna przekraczacź  1 m/ś w celu zapewnienia mozż liwośźci migracji

organizmom wodnym. 

Potencjalnym  zagrozżeniem  redukcji  liczebnośźci  gatunku  zwierząt  śą  kolizje  z układem

komunikacyjnym. Ż uwagi jednak na fakt, izż  na przedmiotowym terenie nie przebiegają zżadne

śzlaki migracyjne zwierząt, nie dośtrzega śię zagrozżenia ograniczenia liczebnośźci fauny, wśkutek

realizacji uśtalenź  planu. 

Projekt  planu wprowadza nowe uśtalenia odnośźnie budowy droź g. Wśkutek wzmozżonego

ruchu  komunikacyjnego  w trakcie  prac  budowlanych  niepokojone  będą  zwierzęta,

w śzczegoź lnośźci  ptaki.  W  związku  z  tym  prace  nalezży  prowadzicź  poza  okreśem  lęgowym

miejścowych gatunkoź w awifauny. 

W wyniku prac budowlanych naśtąpi  uśunięcie  rośźlinnośźci  i warśtwy proź chnicznej  gleby,

przez co mogą zginącź niektoź re mało ruchliwe zwierzęta. 

W wyniku  zainweśtowania  kubaturowego naśtąpi  zmniejśzenie  powierzchni  biologicznie

czynnej,  a zniśzczeniu ulegną rośźliny poraśtające ten teren. Szczegoź lnie odczuwalne to będzie

w południowo-zachodniej częśźci opracowania, gdzie projekt planu przewiduje realizacje funkcji

zabudowy  mieśzkaniowej  jednorodzinnej  i mieśzkaniowo  -uśługowej,  na  terenach  obecnie

zadrzewionych i zakrzewionych. 

Żawarte  w projekcie  planu uśtalenia,  odnośźnie  wprowadzenia  zieleni  towarzyśzącej

(urządzonej, chronionej) oraz utrzymania odpowiedniej ilośźci powierzchni biologicznie czynnej,

pozwolą na funkcjonowanie śzaty rośźlinnej w śąśiedztwie terenoź w zabudowanych i tym śamym

zniwelowanie śkutkoź w utraty obecnej flory. 

Odpowiednio  zaprojektowana  zielenź  (m.in.  poprzez  doboź r  gatunkoź w  odpornych  na

zanieczyśzczenia  miejśkie)  wpłynie  pozytywnie  na  śźrodowiśko  przyrodnicze  tego  terenu,

niwelując hałaś i zanieczyśzczenia powietrza, powśtałe wśkutek wzmozżonego ruchu. 

Na etapie rozbudowy śieci wodociągowej i kanalizacji naśtąpi  przekśztałcenie powierzchni

gleby  i likwidacja  częśźci  rośźlin.  Budowa  tego  typu  inweśtycji  wiązała  śię  będzie  głoź wnie

z wykonaniem wykopu i umieśzczeniem rur pod powierzchnią ziemi.  Oddziaływania te  będą

więc  kroź tkotrwałe,  tj.  na  czaś  budowy  obiektoź w  liniowych.  W czaśie  realizacji  inweśtycji

(wodociągoź w  i kanalizacji)  tereny  zośtaną  pokryte  śzatą  rośźlinną,  nie  zmieni  śię  ich

dotychczaśowe przeznaczenie. 



PROGNOZOWANY WPŁYW NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Wśkutek  realizacji  uśtalenź  planu,  potencjalnie  wraz  z ośadnictwem  na  terenie

niezainweśtowanym, powśtanie nowe zźroź dło odpadoź w i śźciekoź w. 

W  uśtaleniach  planu  znajduje  śię  nakaz  „uśzczelnienia  nawierzchni  narazżonych  na

zanieczyśzczenia śubśtancjami ropopochodnymi oraz odprowadzenia woź d z tych nawierzchni do

kanalizacji  deśzczowej  za  pośźrednictwem  śeparatoroź w  olejoź w  i  benzyn”.  Żaśtośowanie  tych

rozwiązanź  pozwoli  zapewnicź  ochronę  woź d  powierzchniowych  i podziemnych  przed

zanieczyśzczonymi  śpływami  powierzchniowymi,  przez  co  nie  przewiduje  śię  znaczącego

negatywnego wpływu odziaływania planu na wody obśzaru opracowania. 

Ż  uśtalenź  projektu  planu  wynika,  zże  głoź wnym  śyśtemem  odprowadzania  śźciekoź w,  dla

przedmiotowego  obśzaru,  będzie  iśtniejąca  miejśka  śiecź  kanalizacji  śanitarnej,  co,  z punktu

widzenia ochrony śźrodowiśka, jeśt mozż liwie najbardziej optymalnym rozwiązaniem. 

Ponadto w granicach  planu nakazuje śię prowadzenia gośpodarki odpadami komunalnymi

w oparciu o przepiśy odrębne.

PROGNOZOWANY WPŁYW NA STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA

Na  etapie  budowy  inweśtycji  budowlanych  (budynkoź w  i droź g)  mozże  naśtąpicź  lokalne

pogorśzenie czyśtośźci powietrza, związane ze wzrośtem zapylenia powietrza oraz emiśją śpalin,

ktoź rej  zź roź dłem  będą:  maśzyny  budowlane  i pojazdy  tranśportujące  materiały  śłuzżące  do

zaplanowanej  inweśtycji.  Nie  jeśt  to  jednak  oddziaływanie  znaczące,  poniewazż  trwa  jedynie

kilka-kilkanaśźcie tygodni.

W uśtaleniach planu zaśpokojenie potrzeb grzewczych i innych potrzeb energetycznych ma

śię  odbywacź  poprzez  „przyłączenie  do  miejśkiego  śyśtemu  ciepłowniczego  lub  poprzez

zaśtośowanie  energii  elektrycznej  lub  paliw  „ekologicznie  czyśtych”,  jak  np.  gaz,  lekki  olej

opałowy, z zaśtośowaniem technologii zapewniających minimalne wśkazźniki emiśyjne gazoź w i

pyłoź w  do  powietrza  lub  alternatywnych  zźroź deł  energii”.  Żaśtośowanie  śię  do  powyzżśzych

rozwiązanź  ograniczy  potencjalne  negatywne  oddziaływanie  uśtalenź  planu na  śtan  czyśtośźci

powietrza, głoź wnie związany z tzw. niśka emiśją. 

Ponadto  wśkutek  zainweśtowania  naśtąpi  wzrośt  natęzżenia  ruchu  pojazdoź w,  w

śzczegoź lnośźci  w  częśźci  południowo-zachodniej  i  zachodniej  terenu  opracowania,  związany  z

dojazdem  do  zabudowanź  mieśzkaniowych  jednorodzinnych,  mieśzkaniowo  -uśługowych  i

uśługowych.  Przed uciązż liwośźciami związanymi z emiśją zanieczyśzczenź  powietrza, tj. śpalinami

lub  pyleniem  wywołanym  ruchem  pojazdoź w  (emiśja  wtoź rna)  chronicź  mozże  odpowiednia

śzerokośźcź paśa drogowego oraz jego właśźciwe zagośpodarowanie. 



Ponadto  w  planie nakazuje  śię  „minimalizację  uciązż liwośźci  dla  śźrodowiśka  poprzez

śtośowanie rozwiązanź  technicznych ograniczających emiśję zanieczyśzczenź …”.

PROGNOZOWANY WPŁYW NA KLIMAT AKUSTYCZNY

Na etapie realizacji  inweśtycji  pogorśzenie śię klimatu akuśtycznego mozże naśtąpicź  wraz

z pracami budowalnymi, w śzczegoź lnośźci rozbudową ośiedla domkoź w jednorodzinnych i układu

komunikacyjnego  w południowo  -zachodniej  częśźci  opracowania.  Będzie  to  zjawiśko  lokalne

i kroź tkoterminowe  (wprowadzenie  urządzenź  technicznych  i maśzyn  budowlanych  na  teren

budowy). 

Ż uwagi na fakt, izż  głoź wnym zźroź dłem hałaśu na obśzarze opracowania jeśt iśtniejący układ

komunikacyjny, związany z drogą krajową nr 60 i 62 o duzżym natęzżeniu ruchu, to nowe zźroź dło

hałaśu będzie śłabo odczuwalne. 

Dodatkowo  w granicach  planu  uśtala  śię  „minimalizację  uciązż liwośźci  dla  śźrodowiśka

poprzez śtośowanie rozwiązanź  technicznych ograniczających hałaś”.

Pozytywnym zapiśem w planie jeśt roź wniezż  dopuśzczenie lokalizacji zieleni urządzonej na

terenach  przeznaczonych  pod  drogi,  ktoź ra  będzie  minimalizowała,  powśtały  juzż  na  etapie

ekśploatacji inweśtycji, hałaś.

PROGNOZOWANY WPŁYW NA WARUNKI KLIMATYCZNE

Wprowadzenie  nowych  obiektoź w  kubaturowych  na  terenach  dotychczaś

niezainweśtowanych, śzczegoź lnie w południowo-zachodniej częśźci opracowania, mozże wpłynącź

na lokalne zmiany klimatu. Poprzez „dogęśzczenie” zabudowy zmianie ulegną proporcje terenoź w

zabudowanych  do  terenoź w  otwartych  oraz  warunki  naśłonecznienia,  przewietrzania  i

wilgotnośźcź. Wielkośźcź  i rodzaj wpływu zalezży od charakteru zabudowy. Ż uwagi na przewazżającą

na  terenie  opracowania,  zabudowę  mieśzkaniowa  jednorodzinną,  z  duzżym  udziałem

powierzchni biologicznie czynnej, na minimalnym poziomie  60% (w śtośunku do powierzchni

działki budowlanej), charakter tych zmian będzie niewielki. 

Oddziaływanie  na klimat  będzie  natomiaśt  bardziej  zauwazżalne  w przypadku  zabudowy

uśługowej  (U)  oraz  zabudowy  mieśzkaniowej  jednorodzinnej  i  uśługowej  (MN/U),  gdzie

przewiduje śię więkśzy odśetek powierzchni utwardzonej,  z minimalnym udziałem powierzchni

biologicznie czynnej na poziomie 20% (zabudowa uśługowa) i 35% (zabudowa mieśzkaniowa

jednorodzinna  i  uśługowa).  Na  terenach  tych  mozżna  śię  śpodziewacź  zwiękśzonej  amplitudy

temperatur oraz zmniejśzonej wilgotnośźci powietrza. 

Minimalizowaniu zmiany w wilgotnośźci  powietrza  na terenach zurbanizowanych śprzyja

odpowiednie kśztałtowanie śzaty rośźlinnej w obrębie powierzchni biologicznie czynnej (duzży

udział drzew i krzewoź w).



PROGNOZOWANY WPŁYW NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI (RZEŹBĘ TERENU)

Na  więkśzośźci  obśzaru  objętego  planem  nie  przewiduje  zaśadniczych  zmian

w ukśztałtowaniu terenu. Jedynie na terenach wyśtępowania duzżych śpadkoź w, zlokalizowanych

w obrębie  śtrefy  krawędziowej  prognozuje  śię  zmiany w rzezźbie  terenu,  związane z pracami

niwelującymi  i wyroź wnującymi  powierzchnię  ziemi.  Obśzary  te  dotyczą  przede  wśzyśtkim

zabudowy mieśzkaniowej jednorodzinnej (m.in. 10MN, 11MN, 12MN, 24MN, 26MN) i zabudowy

mieśzkaniowej- uśługowej (m.in.  6MN/U, 7MN/U, 10MN/U) oraz droź g (m.in. 2KDP, 3KDP, 4KDP,

5KDP). 

Prace  budowlane  w niewielkim  śtopniu  mogą  przyczynicź  śię  do  powśtania  wykopoź w

i naśypoź w, ktoź re po ukonź czeniu etapu realizacji inweśtycji zośtaną zniwelowane. Podczaś prac

budowlanych naśtąpi roź wniezż  zmniejśzenie powierzchni biologicznie czynnej na tych obśzarach

oraz  zniśzczenie  wierzchniej  warśtwy  glebowej.  Ochrona  powierzchni  ziemi  przed  utratą

powierzchni  biologicznie  czynnej  jeśt  dodatkowo  regulowana  w projekcie planu  poprzez

uśtalenie wymogoź w odnośźnie intenśywnośźci zabudowy oraz okreśźlenie procentowego udziału

powierzchni  biologicznie  czynnej,  ktoź ra  zmienia  śię  w zalezżnośźci  od  proponowanej  funkcji

terenu.

PROGNOZOWANY WPŁYW NA GLEBY

W  związku  z powśtaniem  nowych  obiektoź w  naśtąpi  likwidacja  wierzchniej  warśtwy

pokrywy  glebowej.  Skutkiem  przemieśzczenia  warśtwy  proź chnicznej  jeśt:  zniśzczenie

poziomoź w glebowych,  zmiana  warunkoź w wodno-powietrznych  gleby,  mozż liwa śźmiercź  częśźci

mało ruchliwych zwierząt, edafonu.  Potencjalnie mozże roź wniezż  dojśźcź  do wycieku płynoź w (np.

paliwa)  i zanieczyśzczenia  gleby  śubśtancjami  ropopochodnymi.  Kolejnym  problemem  jeśt

zagęśzczenie  gleby  przez  znaczny  cięzżar  hałd  humuśu,  urządzenź  i pojazdoź w.  Żwiękśzenie

zwięzłośźci  gleby  niśzczy  jej  śtrukturę,  zmniejśza  uwilgotnienie  oraz  utrudnia  obieg  tlenu.

Nadmierne  zagęśzczenie  gleby  zmniejśza  jej  wodną  retencję,  śprzyja  powśtawaniu  zaśtoiśk

wodnych,  zwiękśza  zagrozżenie  erozją  na  śkutek  wymywania  częśźci  śpławialnych  do  ciekoź w

wodnych, zmniejśza takzże poboź r  śkładnikoź w pokarmowych przez rośźliny oraz maśę śyśtemu

korzeniowego. 

Powyzżśze  prognozowane  zmiany  nie  będą  jednak  miały  iśtotnego  wpływu  na  obśzar

opracowania,  gdyzż  obecne  na  przedmiotowym  terenie  gleby  nie  pośiadają  typowego

uzżytkowego  charakteru  rolniczego.  Poza  tym plan uśtala  zaśady  odprowadzania  woź d

opadowych nakazując „podczyśzczenie przed odprowadzeniem woź d opadowych i roztopowych

nie  śpełniających  wymogoź w  przepiśoź w  odrębnych”.  Jednocześźnie  uśtala  śię  obowiązek



„odprowadzania  woź d  z  nawierzchni  uśzczelnionych  do  kanalizacji  deśzczowej  za

pośźrednictwem śeparatoroź w olejoź w i benzyn” 

PROGNOZOWANY WPŁYW NA KRAJOBRAZ

Prognozowany wpływ na krajobraz będzie dotyczył przede wśzyśtkim terenoź w połozżnych

w południowo-zachodniej  częśźci  opracowania,  dotychczaś  niezainweśtowanych.  Obiekty

kubaturowe zmienią obecny charakter tego miejśca. 

Ż uwagi  jednak  na  fakt,  izż  zmiany  te  będą  dotyczyły  przede  wśzyśtkim  niewyśokiej

zabudowy mieśzkaniowej jednorodzinnej,  obiekty te nie zakłoź cą w znaczący śpośoź b harmonii

krajobrazu.

Na pozośtałym obśzarze projektowane funkcje terenu będą kontynuacją obecnej zabudowy,

przez co obecnośźcź ich nie będzie powodowała iśtotnych zmian w krajobrazie.

Wprowadzone  nowe budownictwo powinno nawiązywacź  do lokalnej  tradycji  i iśtniejącej

zabudowy. Realizacja inweśtycji zgodnie z uśtaleniami projektu planu, m.in. dośtośowaniem śię

do  rodzaju  i  koloryśtyki  dachu,  rodzaju  materiałoź w  wykonź czeniowych,  koloryśtyki  elewacji,

wyśokośźci  budynkoź w,  czy zaśad  i warunkoź w  śytuowania  tablic  reklamowych  i urządzenź

reklamowych , pozwolą na zachowanie harmonijnego krajobrazu.

PROGNOZOWANY WPŁYW NA ZABYTKI I DOBRA MATERIALNE

Obśzar objęty  planem znajduję śię w granicach śtrefy ochrony konśerwatorśkiej śtanowiśk

archeologicznych, w ktoź rej prowadzenie badanź  i roboź t budowlanych oraz podejmowanie innych

działanź  odbywa  śię  na  zaśadach  okreśźlonych  w przepiśach  odrębnych  dotyczących  ochrony

zabytkoź w i opieki nad zabytkami. 

PROGNOZOWANY WPŁYW NA ZASOBY NATURALNE

Ż uwagi na śtośunkowo niewielką powierzchnię i śkalę oddziaływania uśtalenź  planu, jego

realizacja  nie będzie miała iśtotnego wpływu na śtan wykorzyśtania zaśoboź w naturalnych (np.

zaśoby  woź d  podziemnych).  Przyłączenie  nowych  obiektoź w  do  miejśkiej  śieci  wodociągowej

śpowoduje  znikomy  wzrośt  zuzżycia  wody  w ujęciu  zaopatrującym  tę  częśźcź  miaśta. Ponadto

śkanalizowanie  terenu  opracowania  ogranicza potencjalny  negatywny  wpływ  na  zaśobnośźcź  i

jakośźcź woź d podziemnych (roź wniezż  GŻWP).



PROGNOZOWANY WPŁYW NA FORMY OCHRONY PRZYRODY

Analizowany  obśzar  połozżny  jeśt  w zaśięgu  wyśtępowania  ześpołu  przyrodniczo  -

krajobrazowego  jaru  rzeki  Rośicy,  powołanego  Uchwałą  nr  998/XLIX/02  Rady  Miasta  Płocka

z dnia  29  stycznia  2002  roku,  dla  ktoź rego  mają  zaśtośowanie  przepiśy  odrębne  i uśtalenia

niniejśzej uchwały. 

Według  uśtalenź  planu na  terenie  ześpołu  przyrodniczo  -krajobrazowego  mają  bycź

realizowane  przede  wśzyśtkim  funkcje:  zieleni  chronionej  (ŻN)  i  laśu  (ŻL).  Na  niewielkim

obśzarze (ok. 0,25ha), niecałych 6% ogoź lnej  powierzchni formy ochrony (w granicach planu)

przewiduje  śię  funkcje  zabudowy  mieśzkaniowej  jednorodzinnej,  ktoź ra  dotyczy  jednak  juzż

kontynuacji  śtanu  iśtniejącego  i związku  z tym  nie  wpłynie  na  walory  przyrodniczo-

krajobrazowe tego obśzaru. 

Ingerencja w śźrodowiśko przyrodnicze jeśt zatem niewielka. Dodatkowo, na terenach zieleni

chronionej, obejmującej ponad 60% powierzchni całego terenu chronionego (w granicach planu)

projektowany  dokument  „zakazuje  budowy  budynkoź w”  i uśtala  bardzo  wyśoki  odśetek

powierzchni biologicznie czynnej, z minimalnym jej udziałem na poziomie 95%.  Podobnie, na

terenach  laśu,  zajmujących   1/3 powierzchni  chronionej  (w  granicach  planu),   plan zakazuje

budowy budynkoź w oraz grodzenia nieruchomośźci. Żapiśy te w duzżym śtopniu przyczyniają śię

do ochrony śźrodowiśka ześpołu. 

7.2 SKUTKI DLA ŚRODOWISKA, MOGĄCE WYNIKAĆ Z PROJEKTOWANEGO PRZEZNACZENIA TERENU

7.2.1 WPROWADZENIE GAZÓW I PYŁÓW DO ATMOSFERY

Powśtanie  nowych  obiektoź w  kubaturowych,  liniowych  i infraśtruktury  generuje  nowe

zźroź dła  emiśji  pyłoź w  i zanieczyśzczenź  do  atmośfery.  W śzczegoź lnośźci  ruch  komunikacyjny

powoduje powśtanie pyłu pierwotnego i wtoź rnego. 

Na obśzarze opracowania nie przewiduje śię iśtotniejśzych punktoź w, śtanowiących zźroź dło

wprowadzenia  pyłoź w  i gazoź w  do  atmośfery.  Najwiękśze  zźroź dło  zanieczyśzczenia  atmośfery

związane jeśt z iśtniejącym juzż  układem komunikacyjnym, drogą krajową nr 60 i 62.  Ponadto

plan nakazuje  „minimalizację  uciązż liwośźci  dla  śźrodowiśka  poprzez  śtośowanie  rozwiązanź

technicznych  ograniczających  emiśję  zanieczyśzczenź ,  a  w zakreśie  zaopatrzenia  w energię

cieplną, jak juzż  wśpominano (m.in. rozdz. 7.1.5), przewiduje zaopatrzenie w ciepło w oparciu o 

mało uciązż liwe dla śźrodowiśka zźroź dła energii cieplnej („paliwa „ekologicznie czyśte”, jak np. gaz,

lekki olej opałowy, z zaśtośowaniem technologii zapewniających minimalne wśkazźniki emiśyjne

gazoź w i pyłoź w do powietrza lub alternatywnych zźroź deł energii”).



7.2.2 WPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO ŚRODOWISKA

Wraz  z powśtaniem  nowej  zabudowy  powśtaną  dodatkowe  ilośźci  śźciekoź w.  Na  terenie

opracowania nowym zźroź dłem śźciekoź w komunalnych będą w śzczegoź lnośźci  obśzary zabudowy

mieśzkaniowej, zabudowy mieśzkaniowo-uśługowej i uśługowej. Plan uśtala jednak obowiązek

odprowadzanie śźciekoź w przez przyłącza do miejśkiej śieci kanalizacji śanitarnej.

7.2.3 ZANIECZYSZCZENIA WÓD I GLEBY 

Oddziaływanie  nowego  przeznaczenia  terenoź w  na  wody  i gleby  będzie  śtośunkowo

niewielkie. Plan uśtala obowiązek podczyśzczania „woź d opadowych nie śpełniających wymogoź w

przepiśoź w  odrębnych”  (śzerzej  w  rozdz.  7.1.9.)  i  „odprowadzania  woź d  z  nawierzchni

uśzczelnionych do kanalizacji deśzczowej za pośźrednictwem śeparatoroź w olejoź w i benzyn”.

Żapiśy  te  pozwalają  zminimalizowacź  ryzyko  potencjalnego  zanieczyśzczenia  woź d  i  gleb,

powśtałego wśkutek realizacji uśtalenź  planu. 

7.2.4 EMISJA HAŁASU I PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

Wraz  z powśtaniem  nowej  zabudowy  i przebudową  układu  komunikacyjnego  pojawi  śię

nowe zźroź dło generujące hałaś.  Żmiany przyjęte  w planie śą jednak nieznaczne.  Mozżna zatem

załozżycź, izż  oddziaływanie to będzie niewielkie i nie będzie przekraczacź  śtandardoź w emiśyjnych.

Ponadto w granicach  planu  przewiduje śię minimalizację uciązż liwośźci dla śźrodowiśka poprzez

śtośowanie  rozwiązanź  technicznych  ograniczających  emiśję  zanieczyśzczenź ,  hałaśu,

promieniowania. 

7.2.5 RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII

Wśkutek realizacji uśtalenź  planu nie prognozuje śię ryzyka wyśtąpienia powazżnych awarii.

Ponadto w granicach  planu obowiązuje zakaz lokalizacji  zakładoź w o zwiękśzonym lub duzżym

ryzyku wyśtąpienia awarii.

7.3 OCENA SKUTKÓW USTALEŃ PLANISTYCZNYCH

OCENA ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH I INNYCH USTALEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Uśtalenia planu zmierzają  do  uporządkowania  i uśprawnienia  funkcjonalnośźci  obśzaru

opracowania.  Wprowadzone  funkcje  przeznaczenia  terenu  śą  śpoź jne  z uwarunkowaniami

śźrodowiśkowymi, śpołecznymi i ekonomicznymi tego terenu. 

Projektowany dokument uwzględnia, wyśtępujący na danym obśzarze ześpoź ł przyrodniczo -

krajobrazowy  jaru  rzeki  Rośicy  oraz  śtrefę  ochrony  konśerwatorśkiej  śtanowiśk

archeologicznych.



Wprowadzenie znacznej powierzchni zieleni urządzonej, w śzczegoź lnośźci w pośtaci parku

Miejśkiego, będzie śłuzżyło mieśzkanź com miaśta, pozytywnie oddziaływało na ludzi. Dodatkowo

zośtaną  wprowadzone  nowe  zaśady  obśługi  komunikacji,  uśtalenia  odnośźnie  infraśtruktury,

a takzże  obiektoź w  towarzyśzących  zabudowie,  w pośtaci  małej  architektury,  fontann,  śźciezżek

pieśzych i rowerowych.

OCENA ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA

Obśzar  opracowania  w więkśzośźci  jeśt  juzż  zagośpodarowany,  śtąd  zmiany

w przeznaczeniu terenu będą mało zauwazżalne. Dodatkowo dośtośowanie śię do zapiśoź w planu,

prześtrzeganie  zaśad ochrony śźrodowiśka,  przyrody  i  krajobrazu,  wśkazźnikoź w intenśywnośźci

zabudowy, udziału powierzchni biologicznie czynnej itp., pozwoli zachowacź  zadowalający śtan

śźrodowiśka na tym obśzarze.

OCENA ZMIAN W KRAJOBRAZIE

Żmiany w krajobrazie będą dotyczyły przede wśzyśtkim terenoź w połozżnych w południowo-

zachodniej  częśźci  opracowania,  dotychczaś niezainweśtowanych. Obiekty kubaturowe zmienią

obecny  charakter  tego  miejśca,  tereny  otwarte  w  więkśzośźci  zośtaną  zabudowane,  przez  co

zmienią  śię  otwarcia  i  ciągi  widokowe  tego  terenu,  a  miejśce  otwartych  poź l  zajmą  obiekty

budowalne.

Żmiany w krajobrazie będą tezż  odczuwalne w obrębie doliny cieku Małej Rośicy, gdzie teren

ten  zośtanie  przyśtośowanych  do  potrzeb  mieśzkanź coź w,  powśtaną  nowe  obiekty  małej

architektury, układ komunikacyjny, naturalne płaty rośźlinnośźci zośtaną przekśztałcone w zielenź

urządzoną. Krajobraz w ten śpośoź b nabierze bardziej charakteru miejśkiego, naśtawionego na

zwiękśzoną penetrację ludzi. 

8 ROZWIĄZANIA  MAJĄCE  NA  CELU  ZAPOBIEGANIE,  OGRANICZANIE  LUB
KOMPENSACJĘ  PRZYRODNICZĄ  NEGATYWNYCH  ODDZIAŁYWAŃ  NA
ŚRODOWISKO,  MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI  PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU

W projekcie  planu zawarto uśtalenia mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych

oddziaływanź  na  śźrodowiśko  obśzaru  opracowania  mogących  bycź  rezultatem  realizacji

projektowanego dokumentu. Wprowadzono zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

okreśźlające wygląd dachoź w, elewacji, ogrodzenź  oraz śpośoź b lokalizacji reklam i oznaczenź , mające

śłuzżycź eśtetyce i harmonii krajobrazu oraz pozytywnie oddziaływacź na ludzi.

Ż  punktu  widzenia  ochrony  środowiska  przyrodniczego śzczegoź lnie  iśtotne  śą  ponizżśze

uśtalenia:



– nakazuje śię ochronę Żeśpołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jaru rzeki Rośicy, zgodnie z

Uchwałą  998/XLIX/02  Rady  Miaśta  Płocka  z  dnia  29  śtycznia  2002  roku  w  śprawie

utworzenia Żeśpołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jaru rzeki Rośicy, 

– na terenie Żeśpołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jaru rzeki Rośicy, w obrębie funkcji

1ŻN i 2ŻN,  zakazuje śię budowy budynkoź w,

–  nakazuje śię zachowanie dopuśzczalnych poziomoź w hałaśu okreśźlonych w przepiśach

odrębnych z zakreśu ochrony śźrodowiśka, na terenach oznaczonych śymbolami:

a) MW  –  jak  dla  terenoź w  zabudowy  mieśzkaniowej  wielorodzinnej  i  zamieśzkania

zbiorowego,

b) MN, MNi - jak dla terenoź w zabudowy mieśzkaniowej jednorodzinnej,

b) MN/U - jak dla terenoź w zabudowy mieśzkanio-uśługowej,

c) 1UO – jak dla terenoź w zabudowy związanej ze śtałym lub czaśowym pobytem dzieci i

młodziezży,

d) ŻPM, ŻP – jak dla terenoź w rekreacyjno – wypoczynkowych,

– zakazuje  śię  lokalizacji  obiektoź w  i  urządzenź ,  ktoź rych  oddziaływanie  na  śźrodowiśko

okreśźlone  dopuśzczalnymi  poziomami  emiśji  wykracza  poza  granice  działki,  do  ktoź rej

inweśtor ma tytuł prawny,

– zakazuje  śię  lokalizowania  zakładoź w  o  zwiękśzonym  lub  duzżym  ryzyku  wyśtąpienia

awarii,

– nakazuje  śię  prowadzenia  gośpodarki  odpadami  komunalnymi  w  oparciu  o  przepiśy

odrębne,

– nakazuje śię zaśpokojenie potrzeb grzewczych i innych potrzeb energetycznych poprzez

przyłączenie  do  miejśkiego  śyśtemu  ciepłowniczego  lub  poprzez  zaśtośowanie  energii

elektrycznej  lub  paliw  „ekologicznie  czyśtych”,  jak  np.  gaz,  lekki  olej  opałowy,  z

zaśtośowaniem technologii zapewniających minimalne wśkazźniki emiśyjne gazoź w i pyłoź w

do powietrza lub alternatywnych zźroź deł energii,

– na  terenach  zabudowy  uśługowej  zakazuje  śię  prowadzenie  działalnośźci  w  zakreśie

odzyśku i gromadzenia śurowcoź w wtoź rnych,

– nakazuje  śię  uśzczelnienie  nawierzchni  narazżonych  na  zanieczyśzczenia  śubśtancjami

ropopochodnymi oraz odprowadzenia woź d z tych nawierzchni do kanalizacji deśzczowej za

pośźrednictwem śeparatoroź w olejoź w i benzyn,

– nakazuje śię minimalizację uciązż liwośźci dla śźrodowiśka poprzez śtośowanie rozwiązanź

technicznych ograniczających emiśję zanieczyśzczenź , hałaśu, promieniowania,

– w  zakreśie  odprowadzania  śźciekoź w  bytowych  i  przemyśłowych  nakazuje  śię

odprowadzanie śźciekoź w do miejśkiej śieci kanalizacji śanitarnej,



– nakazuje śię podczyśzczenie przed odprowadzeniem woź d opadowych i roztopowych nie

śpełniających wymogoź w przepiśoź w odrębnych,

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

– plan uśtala ochronę śtanowiśk archeologicznych (śtanowiśka archeologiczne nr ew.: AŻP

50-54 Nr 2, AŻP 50-54 Nr 4, AŻP 50-54 Nr 6, AŻP 50-54 Nr 23, AŻP 50-54 Nr 27, AŻP 50-54

Nr 28, AŻP 50-54 Nr 29, AŻP 50-54 Nr 69, AŻP 50-54 Nr 73, AŻP 50-54 Nr 74, AŻP 50-54 Nr

75) w formie śtrefy ochrony konśerwatorśkiej śtanowiśka archeologicznego. 

– w  wyznaczonej  śtrefie  ochrony  konśerwatorśkiej  śtanowiśka  archeologicznego

zagośpodarowanie  terenu,  prowadzenie  badanź  i  roboź t  budowlanych  oraz  podejmowanie

innych działanź  odbywa śię na zaśadach okreśźlonych w przepiśach odrębnych dotyczących

ochrony zabytkoź w i opieki nad zabytkami.

Warto  tezż  nadmienicź  o  naśtępujących  zaśadach  dotyczących  infraśtruktury  (tereny  o

śzczegoź lnych warunkach zagośpodarowania terenoź w oraz ograniczenia w ich uzżytkowaniu w

tym zakaz zabudowy), gdzie uśtala śię:

– śtrefę  kontrolowaną  od  gazociągu  wzdłuzż  gazociągu  śźredniego  ciśźnienia  DN  300  o

śzerokośźci  3,0  m,  ktoź rej  śźrodek  śtanowi  ośź  gazociągu;  gdzie  obowiązują  zaśady

zagośpodarowania okreśźlone w przepiśach odrębnych

– granicę  śtrefy  bezpieczenź śtwa  rurociągoź w  naftowych,  gdzie  obowiązują  zaśady

uzżytkowania okreśźlone w przepiśach odrębnych, dla rurociągu:

a) o śźrednicy 800 mm w odległośźci po 10,0 m w obu kierunkach od jego ośi,

b) o śźrednicy 500 mm w odległośźci po 8,0 m w obu kierunkach od jego ośi;

 zakaz zabudowy budynkami i budowlami wzdłuzż  magiśtrali wodociągowych więkśzych

bądzź  roź wnych Ø 600 mm, w odległośźci 6,0 m w obu kierunkach od ośi śieci;

 zakaz zabudowy budynkami i  budowlami wzdłuzż  kolektoroź w deśzczowych o śźrednicy

więkśzej bądzź  roź wnej Ø 800 mm w odległośźci 5,0 m w obu kierunkach od ośi kolektora;

 zakaz  zabudowy  budynkami  i  budowlami  wzdłuzż  kolektoroź w  śanitarnych  o  śźrednicy

więkśzej bądzź  roź wnej Ø 400 mm w odległośźci 5,0 m w obu kierunkach od ośi kolektora;

– w przypadku realizacji obiektoź w budowlanych, inśtalacji i urządzenź  o wyśokośźci roź wnej i

wyzżśzej nizż  50 m obowiązują przepiśy odrębne dotyczące prześzkoź d lotniczych.

9 POTENCJALNE  ZMIANY  STANU  ŚRODOWISKA  W PRZYPADKU  BRAKU
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Żapiśy  i rozwiązania  wprowadzone  w projekcie  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego  "Swojska-Nowickiego"  w Płocku mają  na  celu  generalną  poprawę  śtanu

śźrodowiśka i pozytywnego wpływu na zdrowie człowieka. Są one kontynuacją i nawiązaniem do



obecnie  obowiązujących  planoź w  i dośtośowują  badany  teren  do  biezżących  potrzeb

oraz oczekiwanź  mieśzkanź coź w  (m.in.  rezygnując  z wprowadzania  terenoź w  uśług  związanych

z produkcją  czy  terenoź w  upraw  polowych).  W śytuacji  gdy  pośtanowienia  planu nie  zośtaną

zrealizowane nalezży śpodziewacź śię naśtępujących zmian w funkcjonowaniu śźrodowiśka:

 zakłoź cenia  funkcjonalnośźci  układu  prześtrzennego  i harmonii  krajobrazu  poprzez

chaotyczną lokalizację obiektoź w budowlanych,

 braku rozwiązania lub niewłaśźciwej lokalizacji odcinkoź w układu komunikacyjnego,

 zwiękśzenia  uciązż liwośźci  hałaśu  i zanieczyśzczenź  komunikacyjnych  wzdłuzż  droź g  ze

względu na brak przepuśtowośźci oraz brak rozwiązanź  minimalizujących ,

 niewłaśźciwego zagośpodarowanie terenoź w chronionych i cennych przyrodniczo, poprzez

brak  pośzanowania  zaśad  ochrony  przyrody,  m.in.  ześpołu  przyrodniczo  -

krajobrazowego jaru rzeki Rośicy,

 zubozżenia  obśzaru  w śzatę  rośźlinną  poprzez  brak  uśtalenź  odnośźnie  wprowadzenia

zieleni i powierzchni biologicznie czynnej,  

 degradacji gleb na śkutek wprowadzania nowej, niezorganizowanej zabudowy,

 nieśpoź jnych architektonicznie i pozbawionych eśtetyki obiektoź w kubaturowych, wśkutek

braku uśtalenź  odnośźnie wyglądu i parametroź w budynkoź w , 

 zubozżenia roź zżnorodnośźci biologicznej poprzez nadmierną antropopreśję,

 dezaktywacji  iśtotnych  dla  miaśta  obśzaroź w,  znajdujących  śię  w śąśiedztwie  drogi

krajowej nr 60 i 62,

 wzrośtu zanieczyśzczenia woź d i gleby z terenoź w nowo zainweśtowanych z powodu braku

uśtalenź  odnośźnie gośpodarki śźciekowej,

 niewłaśźciwego wykorzyśtania potencjału gośpodarczego ośiedla Podolśzyce.

10 ROZWIĄZANIA  ALTERNATYWNE  DO  ROZWIĄZAŃ  ZAWARTYCH
W PROJEKTOWANYM  DOKUMENCIE WRAZ  Z UZASADNIENIEM   ICH  WYBORU
ORAZ  OPIS   METOD  DOKONANIA OCENY  PROWADZĄCEJ  DO TEGO  WYBORU
ALBO  WYJAŚNIENIE  BRAKU  ROZWIĄZAŃ  ALTERNATYWNYCH.  WSKAZANIE
NAPOTKANYCH TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB
LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY

Prognozę  opracowywano  roź wnolegle  ze  śporządzanym  projektem  miejścowego  planu

zagośpodarowania  prześtrzennego.  Autorzy  obu  tych  dokumentoź w  śźciśź le  ze  śobą

wśpoź łpracowali  przy  wyborze  konkretnych  rozwiązanź  projektowych,  ktoź re  byłyby  najmniej

kolizyjne  ze  śźrodowiśkiem  przyrodniczym.  Uśtalenia  projektu  planu śą  zgodne  z przepiśami

ochrony  śźrodowiśka.  Ż tego  względu  przygotowanie  oddzielnej  propozycji  planiśtycznych

rozwiązanź  alternatywnych uznano za zbędne i nie wnośzące nic nowego do projektu planu.



W  trakcie  śporządzania  projektu  planu nie  napotkano  na  trudnośźci  wynikające

z niedośtatkoź w techniki lub luk we wśpoź łcześnej wiedzy.

11 PROPOZYCJE  DOTYCZĄCE  PRZEWIDYWANYCH  METOD  ANALIZY
SKUTKOW  REALIZACJI  POSTANOWIEŃ  PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA

Żgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wpływ uśtalenź

projektu  tegozż  dokumentu  na  śźrodowiśko  przyrodnicze  w zakreśie:  jakośźci  pośzczegoź lnych

elementoź w  przyrodniczych,  dotrzymywaniu  śtandardoź w  jakośźci  śźrodowiśka,  obśzaroź w

wyśtępowania  przekroczenź ,  wyśtępujących  zmianach  jakośźci  elementoź w  przyrodniczych

i przyczynach tych zmian kontrolowany będzie w ramach śyśtemu Panź śtwowego Monitoringu

SŚrodowiśka. 

Przewidywane  metody  analizy  realizacji  pośtanowienź  projektu  dokumentu  pod  kątem

wpływu na śźrodowiśko mogą śię odnośicź do:

1) oddziaływania projektowanego zagośpodarowania terenu,

2) prześtrzegania  uśtalenź  dotyczących  przeznaczenia  terenu,  ukśztałtowania  zabudowy

i zagośpodarowania  terenu,  uśtalenź  dotyczących  wypośazżenia  w infraśtrukturę

techniczną,  ochrony  i kśztałtowania  śźrodowiśka  i ładu  prześtrzennego,  ochrony

krajobrazu kulturowego.

Badania  monitoringowe  prowadzone w ramach PMSŚ  śą  wyśtarczające  dla  kontroli  śtanu

śźrodowiśka  na  analizowanym  terenie.  W zakreśie  realizacji  prześtrzegania  uśtalenź  mpzp

powinny  bycź  zalecane  okreśowe  przeglądy  zainweśtowania  obśzaru  i realizacji  mpzp,

wykonywane  przez  adminiśtrację  śamorządową  na  potrzeby  oceny  prowadzonej  polityki

prześtrzennej.

12 ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE NA ŚRODOWISKO

Realizacja  uśtalenź  projektu  planu nie  powoduje  śkutkoź w  śźrodowiśkowych,  ktoź rych

charakter  moź głby  pośiadacź  znaczenie  tranśgraniczne,  śtąd  oddziaływanie  to  nie  dotyczy

przedmiotowego obśzaru. 

13 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Podśtawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na śźrodowiśko miejścowego planu

zagośpodarowania  prześtrzennego  jeśt  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. z 2017, poz 1405)



Przedmiotem  niniejśzego  opracowania  było  okreśźlenie  i ocena  śkutkoź w  dla  śźrodowiśka

przyrodniczego i zżycia  ludzi,  ktoź re  mogą wyniknącź  z zaprojektowanego przeznaczenia  terenu

objętego miejścowym planem zagośpodarowania prześtrzennego oraz jego otoczenia. Prognozę

śporządzono dla terenu połozżonego we wśchodniej częśźci miaśta Płocka, na ośiedlu Podolśzyce

Południe (wraz z obśzarami okalającymi), w gminie Płock, w powiecie płockim, w wojewoź dztwie

mazowieckim. 

Celem prognozy było roź wniezż  przedśtawienie rozwiązanź  eliminujących negatywne śkutki

uśtalenź  na pośzczegoź lne elementy śźrodowiśka. 

Na wśtępie opracowania podane zośtały: cel i podśtawy prawne, wykorzyśtane dokumenty

(powiązanie projektu planu z innymi dokumentami) oraz metody śporządzania prognozy. 

Naśtępnie  przedśtawiono  iśtniejący  śtan  i funkcjonowanie  śźrodowiśka  na  terenie

opracowania. Obśzar objęty miejścowym planem zagośpodarowania prześtrzennego obejmuje

tereny  w więkśzośźci  niezainweśtowane.  Wprowadzone  w planie kierunki  zagośpodarowania

prześtrzennego wprowadzą pewne zmiany w dotychczaśowym uzżytkowaniu. 

W  opracowaniu  wymieniono  uśtalenia  planu iśtotne  z punktu  widzenia  prognozy,

przewidywane  śkutki  dla  śźrodowiśka  i jego  komponentoź w  wynikające  z projektowanego

przeznaczenia  terenu.  Jako  podśtawowe  śkładniki  przyjęto  gleby  i rzezźbę  terenu,  wody

powierzchniowe  i podziemne,  zaśoby  naturalne,  krajobraz,  zwierzęta  i rośźliny,  powietrze

atmośferyczne  i klimat,  klimat  akuśtyczny  i ludnośźcź. Przedśtawiono  propozycję  rozwiązanź

śłuzżących zapobieganiu negatywnemu oddziaływaniu na śźrodowiśko.

Przewidywany  śpośoź b  zagośpodarowania  terenu  przyczyni  śię  do  niewielkich  zmian

w śźrodowiśku przyrodniczym przedmiotowego obśzaru. Realizacja nowych obiektoź w winna bycź

zgodna  z wytycznymi  zawartymi  w projekcie  miejścowego  planu  zagośpodarowania

prześtrzennego.

Żaśtośowanie śię do zapiśoź w uśtalenź  planu przy projektowaniu inweśtycji, a naśtępnie przy

ekśploatacji  powśtałych  obiektoź w  przyczyni  śię  do  zminimalizowania  negatywnego

oddziaływania na śźrodowiśko na obśzarze objętym planem jak roź wniezż  na terenach śąśiednich.

Sporządzona  prognoza  nie  jeśt  dokumentem  rozśtrzygającym  o śłuśznośźci  realizacji

planowanych  inweśtycji  zawartych  w uśtaleniach  planu,  śtanowi  jedynie  ocenę  śkutkoź w

realizowanych inweśtycji (wpływ na śźrodowiśko przyrodnicze).
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