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Załącznik 1 – Oświadczenie
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1. Wstęp – informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiazaniach z innymi dokumentami
1.1. Przedmiot i cel opracowania
Studium jako obligatoryjny dokument planistyczny, stanowi jeden z ważniejszych instrumentów
kształtowania polityki przestrzennej Gminy i wraz z innymi dokumentami programowymi wyznacza cele i
zasady gospodarowania jej zasobami.
Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze i zdrowie
ludności ustaleń projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Bielsk.
Celem prognozy jest identyfikacja i ocena potencjalnych skutków w środowisku, jakie mogą mieć
miejsce w przypadku realizacji rozwiązań i ustaleń Studium. Cel ten wynika bezpośrednio z art. 8 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w którym stwierdza się, że: „Polityki, strategie, plany
lub programy dotyczące w szczególności przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki
wodnej, gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i
wykorzystywania terenu powinny uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju”.
Podstawową rolą niniejszej prognozy jest ustalenie, czy proponowane kierunki rozwoju gminy Bielsk
zawarte w projekcie Studium są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i odpowiadają interesom
środowiska przyrodniczego. Ma ona również wykazać, czy przyjęte w projekcie Studium rozwiązania
uwzględniają zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, chronią przed
powstawaniem konfliktów i zagrożeń oraz w jakim stopniu warunki realizacji rozwiązań mogą
oddziaływać na środowisko.
1.2. Podstawa opracowania
Prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk sporządzono na podstawie następujących aktów
prawnych:
1) uchwała Nr 74/XIII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk;
2) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1073 z późn. zm);
3) 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 (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.zm).
Przy opracowywaniu studium oraz niniejszej prognozy, oprócz ww., uwzględniono obowiązujące
akty prawne w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania przestrzenią, m.in.:
ochrona środowiska, ochrona przyrody:
1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71);
2) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.);
3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn.
zm.);
4) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1161);
5) ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788);
odpady:
6) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1289);
7) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1897);
gospodarka wodno–ściekowa:
8) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.);
powietrze, hałas:
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9) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112 z późn. zm.);
10)rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).
1.3. Zakres przestrzenny terenu objętego opracowanie
Zakres przestrzenny opracowania obejmuje gminę Bielsk w jej granicach administracyjnych (stan z
2017 r.) i jest tożsamy z zakresem przestrzennym projektu Studium.
1.4. Metody pracy i materiały źródłowe
Dokonana ocena istniejącego stanu środowiska przyrodniczego gminy Bielsk oparta była na metodach
analitycznych i waloryzacyjnych dotyczących poszczególnych elementów środowiska. W trakcie
przygotowywania niniejszego opracowania wnikliwej analizie poddano dostępne materiały kartograficzne,
opracowania środowiskowe oraz dokumenty planistyczne dotyczące obszaru objętego opracowaniem i jego
otoczenia. Skonfrontowano je z danymi zebranymi podczas inwentaryzacji urbanistycznej i przyrodniczej
obszaru Gminy. Zebrane informacje posłużyły do określenia stanu środowiska i jego funkcjonowania przy
istniejącym zainwestowaniu oraz oceny zakresu i charakteru przewidywanych zmian, jakie mogą pojawić
się w skutek wprowadzenia ustaleń projektu Studium.
Treść prognozy została opracowana zgodnie z wymogami art. 51 ust. 2 i art. 52 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn.
zm.).
Zakres informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko został uzgodniony z:
1) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem nr WOOŚ–
I.411.146.2016.DJ z dnia 31 maja 2016 r.;
2) Państwowy
Powiatowy
Inspektor
Sanitarny
w
Płocku,
pismem
nr
PPIS/ZNS/4500/5/GB/2816/2016 z dnia 20 maja 2016 r..
Przy opracowaniu projektu Studium oraz niniejszej prognozy wykorzystano następujące materiały:
1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk, uchwała
Nr 220/XXIV/2001 Rady Gminy w Bielsku z dnia 20 października 2001 r.;
2)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk, uchwała
Nr 256/XL/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 30 sierpnia 2010 r.;
3)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielsk – zmiana
dla terenów w obrębie Machcinko, uchwała Nr 249/XXXVIII/2014 z dnia 10 września
2014 roku;
4)
mpzp gminy Bielsk, powiat płocki, województwo mazowieckie, obejmujący część miejscowości
Zagroba dla terenu działek nr ew. 230/1 i 229 oraz części działki nr ew. 262, uchwała
Nr 108/XIII/2008 Rady Gminy w Bielsku z dnia 28 lutego 2008 roku;
5)
mpzp obejmujący swym zasięgiem obręby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zągoty gm.
Bielsk, uchwałą Nr 261/XLI/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 30 września 2010 roku; zmiana
- uchwała Nr 78/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011 roku;
6)
mpzp dla terenów w miejscowości Bielsk, uchwała Nr 251/XXXVIII/2014 Rady Gminy Bielsk z
dnia 11 września 2014 roku;
7)
mpzp dla części działki o nr ewid. 132 w miejscowości Zągoty, uchwała Nr 177/XXV/2013
Rady Gminy Bielsk z dnia 27 lutego 2013 roku;
8)
mpzp dla terenów części działek nr ewid. 152/16, 152/20, 152/21 we wsi Zągoty, uchwała
Nr 132/XIX/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 14 czerwca 2012 roku;
9)
mpzp dla terenu działek nr ewid. 637/3 i 640/1 w miejscowości Bielsk, uchwała
Nr 176/XXV/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 lutego 2013 roku;
10) mpzp dla terenów w obrębie Machcinko, uchwała Nr 250/XXXVIII/2014 Rady Gminy Bielsk z
dnia 10 września 2014 roku
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11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)
19)

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

Opracowanie fizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielsk,
Geoprojekt, Warszawa, 1982 r.;
Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Bielsk, oprac. Intekprojekt Gabriel Ferliński, Łódź,
2009 r.;
Ocena aktualności informacji zawartych w opracowaniu ekofizjograficznym gminy Bielsk, oprac.
Intekprojekt Gabriel Ferliński, Łódź, 2017 r.
Strategia rozwoju Gminy Bielsk na lata 2014 – 2020 (projekt);
Inwentaryzacja Zabytków Gminy Bielsk, AGC–PROJEKT, Bielsk, 2009;
Uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzacja stanu lasu na okres od 01.01.2015 do
31.12.2024 dla wsi: Goślice, Jaroszewo Biskupie, Jaroszewo–Wieś, Jączewo, Pęszyno, Zagroba,
Tłubice, Umienino (według stanu na 2014 r.);
Uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzacja stanu lasu na okres od 01.01.2010 do
31.12.2019 dla obrębu ewidencyjnego: Kuchary–Jeżewo, Niszczyce, Umienino–Łubki, Ułtowo,
Bielsk, Leszczyn Księży, Machcinko, Józinek, Lubiejewo, Smolino, Szewce, Niszczyce–Pieńki,
Kleniewo, Sękowo, Machcino, Giżyno, Konary, Dębsk, Gilino, Kędzierzyn (według stanu na
2009 r.);
Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej – Etap I – rzeka Sierpienica, Małopolska
Grupa Geodezyjno-Projektowa S.A., Tarnów dla RZGW Warszawa, 2006 r.;
Wskazanie obszarów występowania zjawiska suszy wraz z określeniem jej zasięgu i natężenia na
terenie RZGW w Warszawie oraz analiza możliwości zwiększenia na wskazanych obszarach
dyspozycyjności zasobów wodnych, RZGW Warszawa, 2014 r.;
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, uchwała Nr 180/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r.;
Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 – uchwała Nr 158/13 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 29 października 2013 r.;
Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012 - 2015, Uchwała nr Nr 42/12 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012 r.;
Strategię rozwoju powiatu płockiego do 2015 roku – przyjęta Uchwałą Nr 200/XXI/2001 Rady
Powiatu z dnia 26 czerwca 2001 r.;
dane GUS Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r.;
dane z Banku Danych Regionalnych GUS na lata 2010 – 2016 r.;
Mapę Hydrogeologiczną Polski – Arkusz N-34-124-A, N-34-124-B, N-34-112-D, N-34-112-C,
Państwowy Instytut Geologiczny, 2002;
„Oddziaływanie farm wiatrowych na środowisko naturalne i zdrowie człowieka – przegląd opinii
i poglądów”, prof. Jerzy Jurkiewicz;
inwentaryzację bezpośrednią terenu Gminy;
mapy topograficzne;
ortofotomapy;
Kondracki J., Geografia Regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1998;
Mizerski W., Geologia Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002;
Woś A., Klimat Polski, Wyd. Naukowe PWN , Warszawa, 1999;
geoportal krajowy: www.mapy.geoportal.gov.pl;
geoportal Midas: www.geoportal.pgi.gov.pl/midas-web;
geoportal Lasów Państwowych, www.bdl.lasy.gov.pl;
geoportal Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, www.isok.gov.pl;
geoportal Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/;
geoportal Polskiej Służby Hydrologicznej, www.epsh.pgi.gov.pl/epsh/.

1.5. Informacje o zwartości i głównych celach projektowanego dokumentu
Studium jako obligatoryjny dokument planistyczny, stanowi ważny instrument kształtowania polityki
przestrzennej Gminy i wraz z innymi dokumentami programowymi, wyznacza cele i zasady
gospodarowania jej zasobami.
Celem regulacji zawartych w ustaleniach projektu Studium jest:
1) wskazanie działań, w zakresie planowania przestrzennego, służących urzeczywistnieniu wizji
rozwoju Gminy w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
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2) określenie przeznaczenia terenów oraz ustalenie ramowych zasad ich zabudowy
i zagospodarowania (uszczegółowienie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
następuje w planie miejscowym);
3) stworzenie podstaw do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zakres ustaleń zawartych w projekcie Studium
Potrzeba sporządzenia nowego dokumentu wynika z utraty aktualności Studium z 2001 r. wraz ze
zmianami przeprowadzony w latach 2010 r. – dla obrębów Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy oraz Zągoty,
2014 r. oraz 2016 r. – dla fragmentu obrębu Machcinko. Uaktualnienie ma przyczynić się do lepszego
wykorzystania potencjału Gminy poprzez m.in.:
1) dostosowanie zapisów Studium do obecnie obowiązujących przepisów prawa;
2) dostosowanie zapisów Studium do aktualnych projektów i programów o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym;
3) weryfikację przeznaczenia terenów, która uwzględniać będzie zarówno dotychczasowe
przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenów, potrzeby rozwojowe Gminy jak
i inwestycyjne mieszkańców, wyrażone wnioskami, które napłynęły po ogłoszeniu przystąpienia
do opracowania projektu Studium, bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz możliwości
finansowania przez gminę inwestycji służących realizacji zadań własnych.
Szczegółowy zakres Studium określono w art. 10. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).
Całość składa się z trzech części:
1) syntezy Studium – o charakterze wprowadzającym. Oprócz informacji dotyczących znaczenia i
rangi dokumentu, celów jego sporządzania oraz zakresu, stosowanych metod pracy
i wykorzystanych materiałów zawiera również podstawowe dane o gminie oraz syntezę
i uzasadnienie ustaleń zawartych w dalszej części Studium;
2) uwarunkowań – obejmujących analizę stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego, sytuacji
demograficznej i gospodarczej Gminy oraz istniejącego zagospodarowania;
3) kierunków zagospodarowania przestrzennego – określających cele i kierunki rozwoju
zagospodarowania przestrzennego w dostosowaniu do potrzeb i aspiracji rozwojowych obrębów
objętych Studium.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się ustalenia
dokumentów wyższego rzędu – będące wynikiem celów polityki przestrzennej szczebla krajowego lub
wynikające z programów i strategii województwa, zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego
województwa. Na podstawie studium opracowuje się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
które poprzez ustalone nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia, precyzują zapisy zawarte w studium.
Dla zdefiniowania szczegółowej polityki przestrzennej w zakresie procesów urbanizacyjnych oraz ochrony
środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego:
1) wyznaczono:
a) obszary urbanizacji obejmujące tereny zabudowy, tereny sportu i rekreacji, w tym tereny
rolnicze z możliwością lokalizacji usług sportu i rekreacji ekstensywnych, tereny
turystyczno–rekreacyjne, tereny zieleni urządzonej i tereny zieleni urządzonej obiektów
wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków:
− kontynuacji urbanizacji – obszary o ukształtowanej strukturze przestrzennej,
zdefiniowanych cechach zabudowy, w których procesy urbanizacyjne ograniczone są do
utrwalenia cech istniejącej zabudowy i ich kontynuacji na terenach niezainwestowanych
oraz rozwoju systemów infrastruktury technicznej ograniczonej do uzupełnienia braków
w wyposażeniu,
− rozwoju urbanizacji – obszary o kształtującej się lub nieukształtowanej strukturze
przestrzennej wymagające zdefiniowania zasad rozwoju zainwestowania, w tym
określenia struktury komunikacyjnej obszaru, cech zabudowy oraz wymagające
kompleksowego rozwoju systemów infrastruktury technicznej,
b) obszary chronione ze względów przyrodniczych i krajobrazowych:
− tereny rolnicze do zalesienia,
− tereny rolnicze oraz tereny łąk i pastwisk,
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− wody powierzchniowe,
− korytarze ekologiczne;
c) obszary związane z ochrona gruntów rolnych: obszary gleb o wysokiej przydatności
rolniczej (II–III klasa bonitacyjna),
d) obszary i obiekty chronione ze względów kulturowych:
− zabytki wpisane do rejestru zabytków,
− w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej,
− w granicach strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego,
− w granicach strefy ochrony parcelacji,
− w granicach strefy ochrony krajobrazu,
− w granicach strefy ochrony krajobrazu rolniczego,
− w granicach strefy ochrony konserwatorskiej obiektów zabytkowych,
− zewidencjonowane stanowiska archeologiczne,
e) obszary szczegółowych polityk w zakresie kształtowania ładu przestrzennego:
− obszary wymagające rekultywacji
− obszary zdegradowane,
− obszary przestrzeni publicznych,
f) tereny poeksploatacyjne wymagające rekultywacji,
2) uwzględniono:
a) obszary chronione ze względów przyrodniczych i krajobrazowych:
− użytki ekologiczne,
− pomniki przyrody,
− lasy,
− obszary szczególnego zagrożenia powodzią,
b) obszary ograniczeń w zabudowie na podstawie przepisów odrębnych:
− tereny w granicach stref ochrony sanitarnej od cmentarza,
− tereny w granicach stref ochrony od elektrowni wiatrowych w odległości
dziesięciokrotności ich wysokości,
Ponadto wskazano obszary chronione przed zabudową ze względów przyrodniczych i bezpieczeństwa
ludności i jej mienia:
1) lasy;
2) tereny rolnicze do zalesienia;
3) tereny łąk i pastwisk;
4) wody powierzchniowe – dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń związanych z gospodarką
wodną (urządzenia małej retencji);
5) korytarze ekologiczne;
6) obszar szczególnego zagrożenia powodzią, obszary zasięgu wielkiej wody oraz tereny w zasięgu
występowania okresowych podtopień;
7) pasy terenu dla projektowanych odcinków dróg, w tym pas terenu dla projektowanej drogi
ekspresowej S10, który ostateczny przebieg zostanie ustalony w oparciu o przeprowadzane analizy
techniczno–ekonomiczne i środowiskowe;
8) obszary w granicach stref ochrony od elektrowni wiatrowych w odległości dziesięciokrotności ich
wysokości; przepisy ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach z zakresu elektrowni
wiatrowych dopuszczają w ciągu 36 miesięcy od dnia wejścia jej w życie (do 15.07.2019 r.)
uchwalanie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku
o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na podstawie przepisów
dotychczasowych.
W trzeciej części projektu Studium określono ponadto zasady ochrony środowiska i jego zasobów,
ochrony przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej oraz kierunki rozwoju komunikacji, infrastruktury technicznej
i społecznej. Określone zostały inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.
Projektowane zagospodarowanie terenu
W projekcie Studium, dla zdefiniowania polityki przestrzennej w zakresie procesów urbanizacyjnych
wyróżniono następujące tereny:
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1) zabudowane i zurbanizowane:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN),
b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (MNU),
c) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług (MWU),
d) tereny zabudowy usługowej (U),
e) tereny sportu i rekreacji (US),
f) tereny turystyczno–rekreacyjne (UTR),
g) tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług (PU),
h) tereny obiektów produkcyjnych w gospodarstwach rolnych (PR),
i) tereny infrastruktury technicznej (I),
j) tereny eksploatacji powierzchniowej (PG),
k) tereny kolei (KK),
l) teren placu (PL);
2) zieleni urządzonej:
a) tereny zieleni urządzonej (ZP),
b) tereny zieleni urządzonej obiektów wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków (ZPz),
c) tereny cmentarzy czynnych (ZC) / cmentarzy nieczynnych (ZCN);
3) rolnicze:
a) tereny rolnicze (R),
b) tereny rolnicze z możliwością lokalizacji usług sportu i rekreacji ekstensywnych (R/US),
c) tereny łąk i pastwisk (PS),
d) tereny rolnicze do zalesień (RZL);
4) lasy:
a) państwowe (ZLP),
b) pozostałe (ZL);
5) tereny wód powierzchniowych (WS).
1.6. Powiązania z innymi dokumentami. Informacje zawarte w prognozach oddziaływania na
środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już dokumentów powiązanych z projektem
Studium
Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w Studium określa się w szczególności obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego województwa i ustaleniami programów. Studium uwzględnia zasady określone w
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, przenosi ustalenia polityki przestrzennej z
dokumentów o zasięgu regionalnym i lokalnym, w tym:
1) Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego (2014 r.);
2) Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego (2012 r.);
3) Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza (2012 r.);
4) Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Płockiego na lata 2004-2015 (2008 r.);
5) Strategii Rozwoju Powiatu Płockiego na lata 2014-2020 (2014 r.);
6) Programu ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011–2015, z perspektywą do roku
2018 (2010 r.).
Podstawowymi dokumentami, z którymi ściśle powiązany jest projekt Studium na szczeblu gminnym,
są:
1) Opracowaniem ekofizjograficznym gminy Bielsk (2009 r.) wraz z Oceną aktualności informacji
zawartych w opracowaniu ekofizjograficznym podstawowy gminy Bielsk (2017 r.);
2) Strategią rozwoju Gminy Bielsk na lata 2014–2020 r. (projekt).
W Strategii Rozwoju Gminy Bielsk na lata 2014–2020 wyznaczono trzy podstawowe cele
strategiczne:
1) aktywni mieszkańcy i wysoki pozom usług społecznych;
2) konkurencyjna gospodarka wykorzystująca lokalne preferencje;
3) rozwinięta infrastruktura oraz czyste środowisko naturalne zapewniające wysoki komfort życia.
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Cele te są zbieżne z określoną w strategii misją Gminy określoną jako „Gmina Bielsk: nowoczesna
rolnicza gmina, kierująca się zasadami rozwoju zrównoważonego, lider tworzenia społeczeństwa
obywatelskiego, budująca swoją przyszłość w oparciu o walory położenia geograficznego, bardzo dobry
stan infrastruktury i wysoki poziom rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości”, a także wizją zawartą w
słowach: „gmina przedsiębiorczych mieszkańców, atrakcyjna ekonomicznie, chlubiąca się nowoczesnym
rolnictwem, przyjazna dla środowiska naturalnego dzięki pełnej infrastrukturze technicznej i społecznej”.
W projekcie Studium uznano, że ww. cele rozwoju są aktualne. Uszczegółowiono zakres działań, które
powinny być podejmowane w procesie realizacji wyznaczonych celów.
Przygotowanie projektu Studium poprzedzone zostało analizą uwarunkowań wynikających ze stanu
i funkcjonowania środowiska przyrodniczego, a opisanych w opracowaniu ekofizjograficznym (2009 r.) oraz
w ocenie aktualności informacji w ww. dokumencie zawartych (2017 r.). Zalecenia zawarte w opracowaniu
ekofizjograficznym w tym w aktualizacji opracowania, zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn.zm.) są podstawą określania w projekcie
Studium m.in. warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami
środowiska. Na potrzeby projektu Studium wykorzystano: Opracowanie ekofizjograficzne dla terenu gminy
Bielsk przygotowane w 2005 r. oraz kompleksową Ocenę aktualności informacji zawartych w opracowaniu
ekofizjograficznym podstawowy gminy Bielsk w 2017 r. na potrzeby opracowania Studium. Ustalenia
projektu Studium pozostają w zgodności z zaleceniami i wnioskami zawartymi w opracowaniu
ekofizjograficznym, bowiem w projekcie Studium m.in.:
1) wskazano ustalenia z zakresu infrastruktury technicznej tj. rozwój sieci wodociągowej, sieci
kanalizacyjnej, sieci cieplnej oraz odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niekorzystnego
oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz jego degradację do uszczegółowienia w planach
miejscowych;
2) wskazano zalecenia dla lokalizacji obiektów w stosunku do dróg w oparciu o przepisy odrębne
z zakresu dróg publicznych oraz uwzględnienia ochrony akustycznej terenów przeznaczonych pod
zabudowę na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska do uszczegółowienia w planach
miejscowych;
3) wskazano
lokalizację
urządzeń
infrastruktury
technicznej
(napowietrznych
linii
elektroenergetycznych 110 kV oraz 400 kV, gazociągów wysokiego ciśnienia oraz rurociągu
naftowego), dla których ustalono wytyczne zgodnie z przepisami odrębnymi do uszczegółowienia
w planach miejscowych.
Dodatkowo w wyniku Oceny aktualności informacji zawartych w opracowaniu ekofizjograficznym
podstawowy gminy Bielsk (2017 r.) wskazano również:
1) ustalono przeznaczenie terenów zgodnie z predyspozycjami poszczególnych stref funkcjonalnoprzestrzennych oraz wskazano działania na rzecz odtworzenia wartości i funkcji przyrodniczych;
2) wskazano zasięg obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wg granic określonych w
opracowaniu pn. „Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej – etap I – rz. Sierpienica”, w
tym obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia
powodzi jest średnie i wynosi 1%; w granicach ww. obszarów zalecono wyłączenie ich spod
zabudowy;
3) wskazano lokalizację istniejących elektrowni wiatrowych oraz stref ochrony od elektrowni
wiatrowych w odległości dziesięciokrotności ich wysokości zgodnie z przepisami odrębnymi, które
powinny zostać wyłączone z zabudowy; ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach z zakresu
elektrowni wiatrowych dopuszcza w ciągu 36 miesięcy od dnia wejścia jej w życie (do
15.07.2019 r.) uchwalenie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego
albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na podstawie
przepisów dotychczasowych;
4) wskazano przebieg projektowanej drogi ekspresowej S10, wynikającej z „Planu
zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego” (2014 r.) w miejscach najmniej
5) zawarto ustalenia służące utrzymaniu ciągłości systemu przyrodniczego Gminy i obszarów
sąsiednich oraz określono kierunki działań w zakresie kształtowania podsystemów: biologicznego,
hydrologicznego i klimatycznego.
Gmina Bielsk nie posiada obecnie Programu ochrony środowiska. W projekcie Studiu zawarto jednak
wytyczne dotyczące kierunków oraz zasad ochrony środowiska i jego zasobów w oparciu o cele wskazane
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w dokumentach nadrzędnych tj. na szczeblu ponadlokalnym, krajowym, które realizują również wymogi
i cele określone na szczeblu międzynarodowym poprzez:
1) ochronę przed emisją substancji:
a) ochronę wód powierzchniowych i podziemnych:
b) ochronę powietrza atmosferycznego, zwłaszcza w zakresie pyłów i odorów,
c) ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego,
d) minimalizacja składowania oraz wytwarzania odpadów oraz osiągnięcie maksymalnych
poziomów odzysku odpadów,
e) zapobieganie skutkom awarii przemysłowych,
f) optymalizację gospodarki wodno–ściekowej;
2) ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu:
a) zwiększenie lesistości Gminy,
b) ochrona powierzchni ziemi,
c) ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych,
d) ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu;
3) racjonalne gospodarowanie środowiskiem:
a) ograniczenie materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i odpadowości
gospodarki, zatrzymanie wody w środowisku,
b) rozwój energetyki odnawialnej,
c) usprawnienie zarządzania środowiskiem;
4) zwiększenie aktywności obywatelskiej i wyższy stan świadomości ekologicznej społeczeństwa.
2.

Środowisko przyrodnicze i antropogeniczne obszaru objętego opracowaniem oraz
terenów sąsiednich

2.1 Istniejący stan środowiska
Rzeźba terenu i budowa geologiczna
Według podziału fizyczno–geograficznego Polski J. Kondrackiego gmina Bielsk, położona jest
w obrębie dwóch mezoregionów: Wysoczyzny Płońskiej (należącej do makroregionu Niziny
Północnomazowieckiej) i Pojezierza Dobrzyńskiego (należącego do makroregionu Pojezierze Chełmińsko
– Dobrzyńskie).
Wysoczyzna Płońska, obejmująca niemal całą Gminę, to płaska równina morenowa, zlodowacenia
środkowopolskiego, gdzieniegdzie urozmaicona niewysokimi (do 163 m) łańcuchami wzgórz morenowych
i kemowych. Jest to region typowo rolniczy z niewielkim udziałem lasów, o glebach płowych
i brunatnoziemnych, wytworzonych na glinie morenowej i piaskach nagliowych. W mezoregionie
Pojezierze Dobrzyńskie znajduje się zachodnia część gminy. Jezior jest tu niewiele, występują tylko małe
jeziorka w zagłębieniach bezodpływowych, teren miejscami jest silnie pagórkowaty. Wzniesienie nad
poziom morza mieści się w granicach od 100 do 150 m i tylko w niewielu miejscach jest nieco większe
dochodząc do ok. 130 m. W rejonie Umienina w północno – zachodniej części Gminy występuje
wzniesienie terenu (wzniesienie morenowe spiętrzone), wyraźnie odcinające się od poziomu sandrowego
po zachodniej stronie i przechodzące łagodnie w powierzchnię wysoczyzny po wschodniej stronie. W tej
części Gminy, będącej pod wpływem ostatniego zlodowacenia występuje rozległa, dość plaska
powierzchnia, zbudowana z piasków wodnolodowcowych, zwana poziomem sandrowym.
Rzeźba terenu Gminy ukształtowana została głównie przez procesy glacjalne i przemodelowana
w warunkach interglacjalnych, peryglacjalnych i holoceńskich. Zasadniczą rolę w kształtowaniu rzeźby
obszaru Gminy odegrały lądolody zlodowacenia środkowopolskiego i bałtyckiego. Zachodnia część gminy
(o niższych wysokościach bezwzględnych) znajdowała się pod wpływem zlodowacenia bałtyckiego,
natomiast wyżej wyniesione powierzchnie w centralnej i wschodniej jej części związane są z obecnością
wcześniejszego zlodowacenia środkowopolskiego. Obydwa te obszary (wysoczyzny bałtyckiej
i środkowopolskiej) oddziela łagodna, na ogół dość dobrze zaznaczona w terenie krawędź o przebiegu
(generalnie) z kierunku północno – zachodniego na południowo – wschodni. Wysokość tej krawędzi
wynosi około 4 m.
Położenie znacznej części Gminy w obrębie jednej jednostki morfologicznej sprawia, iż ukształtowanie
powierzchni jest mało urozmaicone. Główną jednostkę morfologiczną stanowi płaska, zdenudowana
wysoczyzna polodowcowa, o nachyleniu na ogół 0,5%, nadbudowana niewielkimi wzniesieniami moren
czołowych w rejonie Niszczyc i Lubiejewa. Ich wysokości względne wynoszą około 6 – 7 m.
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Zespoły pagórków to pozostałość dennych moren czołowych. Przeplatają się one z obniżeniami terenu
stanowiącymi dawne zagłębienia wytopiskowe lub spłycone rynny lodowcowe. Płaską powierzchnię
wysoczyzny w części centralnej, w rejonie miejscowości Gilino, Leszczyn Szlachecki i Leszczyn Księży,
urozmaicają rozległe obniżenia powytopiskowe i zagłębienia bezodpływowe, a w części wschodniej dolina
rzeki Sierpienicy z licznymi dolinkami bocznymi, płynąca z południowego wschodu w kierunku
północnym. Wzdłuż doliny rzeki Sierpienicy występują płaskie, niewielkie powierzchnie zbudowane
z osadów rzecznych i rzeczno–bagiennych.
Tereny najwyżej wyniesione nad poziom morza znajdują się w południowej części Gminy (150–156 m
n.p.m.), w rejonie miejscowości Kuchary i Józinek. Najniżej położonymi terenami (około 110 m n.p.m.) są
obszary położone wzdłuż południowo–zachodniej granicy Gminy, w okolicach miejscowości Machcinko,
Żukowo i Tchórz. Deniwelacje terenu dochodzą do 45 m. Powierzchnia terenu gminy łagodnie opada od
osi, wyznaczonej przez miejscowości Kędzierzyn, Niszczyce, Kłobie, Kuchary, Ciachcin, Józinek,
w kierunku północno–wschodnim oraz zachodnim1.
Geologicznie obszar gminy Bielsk położony jest w obrębie Niecki Warszawskiej, będącej częścią
Niecki Brzeżnej, położonej w strefie krawędziowej platformy wschodnioeuropejskiej. Niecka Warszawska
jest środkowym odcinkiem Niecki Brzeżnej, pomiędzy strefami uskokowymi Nowe Miasto – Grójec na
południu i Czarnków – Tuchola – Brodnica na północy.
Podstawowe znaczenie w budowie geologicznej terenu gminy Bielsk odgrywają utwory
czwartorzędowe, obejmujące osady zlodowaceń środkowopolskiego i bałtyckiego. Osady czwartorzędu
wykształcone są w postaci glin zwałowych, na ogół zwarte i półzwarte, lokalnie bardziej plastyczne,
o miąższości ca 4 m, piasków i żwirów, osiągające miąższość nawet kilkudziesięciu metrów. W obrębie
wysoczyzny polodowcowej występują obniżenia wypełnione osadami o charakterze jeziorno –
deluwialnym, związane najprawdopodobniej z deglacjacją lądolodu środkowopolskiego. W centralnej
i wschodniej części Gminy powierzchnie wysoczyzny polodowcowej budują pisaki, głównie
drobnoziarniste o miąższości ca 1 – 4 m. Wzniesienia moren czołowych (m.in. w rejonie Lubiejewa
i Niszczyc) najczęściej zbudowane są z piasków i żwirów znacznej miąższości.
Zlodowacenie bałtyckie na omawianym obszarze reprezentują osady zwałowe, wodnolodowcowe
i lodowcowe oraz zastoiskowe. Gliny zwałowe zlodowacenia bałtyckiego najliczniej występują w rejonie
miejscowości Machcino. Są to utwory zwarte i półzwarte, o miąższości wahającej się od 1 do 4 m.
W północno – zachodniej części gminy w otoczeniu wzniesień morenowych występują piaski i żwiry
wodnolodowcowe o miąższości ok. 2 m powstanie tej piaszczystej powierzchni związane było
najprawdopodobniej z recesja lądolodu bałtyckiego.
Utwory holocenu reprezentowane są przez piaski, namuły rzeczno – bagienne, piaski aluwialno –
deluwialne i torfy. Namuły piaszczyste i torfiaste wypełniają rozległe obniżenia powytopiskowe oraz
niewielkie zagłębienia bezodpływowe. Torfy, o miąższości na ogół 1 – 2 m, występują lokalnie w dolinach
rzecznych. W dolinach rzek oraz większych zagłębieniach terenu zalegają piaski i namuły akumulacji
rzecznej oraz sporadycznie torfy i gytie. Miąższość tych osadów jest zróżnicowana, wynosi od kilku do
kilkunastu metrów.
W rejonie miejscowości Zągoty występuje dolina kopalna o przebiegu północny–zachód –
południowy–wschód, pochodząca prawdopodobnie z okresu interglacjału kromerskiego.
Do grupy gruntów o korzystnych właściwościach dla budownictwa należą: gliny zwałowe zwarte
i półzwarte, piaski i żwiry, z wodą gruntową występującą poniżej posadowienia fundamentów. Grunty
o niekorzystnych warunkach dla realizacji zabudowy występują w dolinkach rzecznych, obniżeniach
i zagłębieniach powytopiskowych2.
Obszary naturalnych zagrożeń geologicznych
Na terenie Gminy nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych w tym zagrożeń
osuwania się mas ziemnych/skalnych3.
Surowce mineralne
Na terenie gminy Bielsk eksploatowane są surowce budowlane: piaski i żwiry, głównie na potrzeby
lokalne. W granicach Gminy ustanowione zostały następujące tereny i obszary górnicze na mocy
przepisów odrębnych z zakresu geologii i górnictwa4:
1

zgodnie z informacjami zawartymi w Opracowaniu ekofizjograficznym gminy Bielsk, 2009 r.
Ibid.
3
Ibid.
2
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1) „Zagroba II” – wyznaczony w koncesji Starosty Płockiego z dnia 01.10.2010 r. nr 10–7/9/825
[RŚ.III.7510/24/2010] na wydobycie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego (piasku)
„Zagroba II”, o powierzchni 1,9312 ha, ważnej do 15.08.2025 r., roczne wydobycie nie przekracza
20 000 m3;
2) „Zagroba III” – wyznaczony w koncesji Starosty Płockiego z dnia 22.07.2013 r. nr 10-7/101022
[ŚR-III.6522.5.2013] na wydobycie kopaliny (piasku) ze złoża piaskowego „Zagroba III”,
o powierzchni 1,9769 ha, ważnej do 30.06.2028 r., roczne wydobycie nie przekracza 20 000 m3.
Wody podziemne
Występowanie pierwszego poziomu wód gruntowych uzależnione jest od szeregu czynników,
tj. budowy geologicznej, nachylenia terenu, intensywności opadów atmosferycznych, wiosennych
roztopów i stopnia przepuszczalności gruntów. Wykazuje ono znaczne wahania w ciągu roku, w związku
z tym, iż jest ono uzależnione bezpośrednio od ilości opadów atmosferycznych oraz poziomu wody
w rzekach. Przeciętna amplituda roczna wahań zwierciadła tych wód wynosi około 1 m. Tereny
w sąsiedztwie dolin rzecznych oraz w południowej części Gminy (obniżenia powytopiskowe)
charakteryzują się występowaniem wód gruntowych na głębokości około 1–2 m p.p.t. Należą one do wód
o zwierciadle swobodnym, skoncentrowane w osadach łatwo przepuszczalnych. W wyższych partiach
wysoczyzny (północna i centralna cześć obszaru), która zbudowana została z osadów trudno
przepuszczalnych o znacznej miąższości, wody gruntowe zalegają na głębokości 2–3 m p.p.t. 5
Tereny występujących głęboko wód (poniżej 2 m p.p.t.) należą do obszarów szczególnie korzystnych
dla lokalizacji zabudowy.
Według podziału Polski na jednostki hydrogeologiczne, wyznaczone i opracowane na mapie
hydrogeologicznej Polski, gmina Bielsk znajduje się w obrębie aż 18 różnych jednostek wyznaczonych w
oparciu o udział poziomów wodonośnych, parametry głównego poziomu wodonośnego oraz wielkość
zasobów dyspozycyjnych. Świadczy to o dużym zróżnicowaniu warunków hydrogeologicznych
w granicach Gminy. W północnej części gminy Bielsk – fragment obrębu Kędzierzyn brak jest poziomów
wodonośnych spełniających kryteria poziomu użytkowego (GPU).
Dane dotyczące poszczególnych jednostek zestawiono w poniższej tabeli.
Gmina Bielsk położona jest w obrębie Jednolitych Części Wód Podziemnych nr 486. Zgodnie
z informacjami zawartymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ilościowy
i chemiczny JCWPd nr 48 oceniono jako dobry. W obszarze nie występuje również ryzyko niespełnienia
celów środowiskowych określonych w powyższym dokumencie7.
Gmina Bielsk znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215A Subniecka
Warszawska – część centralna. Jest to zbiornik nieudokumentowany, wód porowych występujących
w utworach trzeciorzędowych. Średnia głębokość ujęć wynosi około 160 m, natomiast zasoby
dyspozycyjne szacowane są na około 250 tys. m3/dobę. W obrębie tego zbiornika nie wyznaczono
obszarów najwyższej (ONO) i wysokiej (OWO) ochrony wód podziemnych.
Według podziału Polski na regiony zwykłych wód podziemnych, gmina Bielsk położona jest
w obrębie regionu mazowieckiego (I) (wg B. Paczyńskiego). Główny użytkowy poziom wodonośny na
analizowanym obszarze związany jest z piętrem osadów czwartorzędowych, o czym zdecydowały
największe zasoby wód, najłatwiejsza ich odnawialność oraz niewielka głębokość sprzyjająca budowie
ujęć. Czwartorzędowy poziom wodonośny stanowi główne źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców
gminy Bielsk.
Poziom czwartorzędowy charakteryzuje się zmiennymi warunkami hydrogeologicznymi, tj. zmienną
głębokością występowania (od kilku do nawet 150 m), zróżnicowaną miąższością, zmiennym stopniem
4

zgodnie z informacjami Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie oraz Państwowego Instytutu Geologiczno–Państwowego
Instytut Badawczy, stan na sierpień 2017 r.
5
na podstawie Opracowania ekofizjograficznego, 2009 r.
6
Zgodnie z obowiązującym na lata 2016–2021 podziałem na Jednolite Części Wód Podziemnych (172 JCWPd)
7
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisły (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1911 z późn. zm)
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izolacji zależnych od wpływu czynników powierzchniowych, jak też zróżnicowaną wydajnością
eksploatacyjną uzyskiwaną z poszczególnych źródeł.
Wody podziemne głównego użytkowego poziomu wodonośnego (czwartorzędowego) analizowanym
obszarze charakteryzują się średnią i niską jakością, najczęściej wymagają uzdatnienia przed
wykorzystaniem ich dla celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Zasoby dyspozycyjne na terenie gminy Bielsk w obszarze bilansowym Wisła od Narwi do Korabnika
poniżej Włocławka wynoszą 12 625 m3/24h, suma zasobów perspektywicznych zaś kształtuje się na
poziomie 174 485 m3/24h8.
Wody powierzchniowe
Gmina Bielsk położona jest w zlewni rzeki Wisły. Powierzchniową sieć hydrologiczną Gminy tworzą
przede wszystkim trzy cieki naturalne wraz z licznymi niewielkimi dopływami.
Sierpienica, główna rzeka przepływająca przez teren Gminy stanowi lewobrzeżny dopływ Skrwy
Prawej. Rzeka bierze początek z terenów bagien położonych na wschód od Gminy. Jest to źródłowy
i górny odcinek biegu tej rzeki. Przez teren gminy Sierpienica płynie z południowego – wschodu na
północny – zachód, następnie płynie ponownie w kierunku północno – wschodnim, a dalej w kierunku
północnym.
Wierzbica, lewobrzeżny dopływ Skrwy Prawej wraz z licznymi, bezimiennymi dopływami odwadnia
rejon wsi Zągoty i Machcino.
Brzeźnica, prawobrzeżny dopływ Wisły wraz z bezimiennymi dopływami odwadnia południowo –
zachodni obszar Gminy.
Wschodnia i środkowa część Gminy położona jest w obrębie Jednolitej Części Wód „Sierpienica
od źródeł do dopł. spod Drobina, z dopł. spod Drobina” (PLRW2000172756449), południowa część
w granicach Jednolitej Części Wód „Brzeźnica” (PLRW20001727529), zaś zachodnia w obszarze
Jednolitej Części Wód „Wierzbica” (PLRW200017275689).
Zgodnie z informacjami zawartymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
wymienione powyżej obszary podlegają monitoringowi stanu w zakresie oceny ryzyka nieosiągnięcia
celów środowiskowych dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych na obszarze dorzecza Wisły.
Obecny stan JCWP w granicach gminy Bielsk został oceniony jako zły. Stwierdzono także zagrożenie
w zakresie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, w związku z istniejącą presją rolniczą. Dla
Jednolitych Części Wód Powierzchniowych Gminy wskazano cele w postaci dobrego stanu ekologicznego
i chemicznego do osiągnięcia do 2027 r.9
Na terenie Gminy brak jest większych naturalnych zbiorników wodnych. Na przedmiotowym obszarze
występuje niewiele sztucznych zbiorników wodnych. Największym pod względem powierzchni jest
zbiornik w Goślicach (2,09 ha), będący własnością PDPS Goślice. Zbiornik znajduje się w zlewni rzeki
Wierzbicy, jego średnia głębokość wynosi około 1,2 m. Główną funkcją zbiornika jest funkcja rekreacyjna.
Inne większe zbiorniki znajdują się w miejscowościach: Jączewo, Machcino, Tłubice, Tchórz i Śmiłowo.
Zgodnie ze „Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej – etap I – rzeka Sierpienica”. Obszary
zlokalizowane w sąsiedztwie rzeki Sierpienicy mogą być narażone na możliwość wystąpienia powodzi w
związku z ich lokalizacją w granicach obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia wielkiej wody
wynosi 5% (p=raz na 20 lat), obszaru, na którym prawodpodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i
wynosi 1% (p=raz na 100 lat; tożsamemu z obszarem zasięgu wielkiej wody, na którym
prawdopodobieństwo wystąpienia wielkiej wody wynosi 1%) oraz obszaru zasięgu wielkiej wody, na
którym prawdopodobieństwo wystąpienia wielkiej wody wynosi 0,5% (p=raz na 200 lat).
Obszary wzdłuż mniejszych cieków oraz lokalnych obniżeń terenu są obszarami występowania wód
hipodermicznych, narażonymi na wystąpienie okresowych podtopień, dla których ustala się ograniczenia
w możliwości realizacji zainwestowania.

8

zgodnie z informacjami Państwowej Służby Hydrogeologicznej, geoserwis www.epsh.pgi.gov.pl/epsh/; stan na 31.12.2016 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisły (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1911 z późn. zm)
9
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Warunki klimatyczne
Położenie niemal całej Gminy na terenie Wysoczyzny Płońskiej ma zasadniczy wpływ na
kształtowanie się warunków klimatycznych tego obszaru. Według podziału Polski na regiony klimatyczne
A. Wosia10 gmina Bielsk położona jest w środkowo – mazowieckim regionie klimatycznym. Klimat tego
terenu nie wykazuje dużego zróżnicowania przestrzennego i ma charakter przejściowy między morskim a
kontynentalnym.
Tutejszy klimat lokalny kształtowany jest głównie przez wilgotne masy powietrza polarno –
morskiego. Brak większych przeszkód orograficznych zapewnia swobodny przepływ mas powietrza.
Obszar Gminy odznacza się zdecydowaną dominacją wiatrów z kierunku północno – zachodniego
(w okresie letnim) i południowo – zachodniego (w okresie zimowym).
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 8ºC. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń, ze
średnią temperaturą –3ºC, najcieplejszym zaś lipiec: około 17ºC.
Obszar Gminy charakteryzuje się najniższymi w Polsce opadami (w skali wielolecia kształtują się one
na poziomie poniżej 550 mm rocznie). Najobfitsze opady notowane są w lipcu, najmniej opadów występuje
w okresie od stycznia do kwietnia i w październiku.
Okres wegetacyjny na terenie Gminy trwa mniej więcej od 200 do 220 dni. Średnia temperatura
powietrza przekracza wówczas 5ºC. Zjawiskiem istotnym, wpływającym na gospodarkę jest występowanie
przymrozków w okresie wegetacyjnym. Występują one na ogół od drugiej dekady października do trzeciej
dekady kwietnia.
W okresie letnim dość częstym zjawiskiem są gwałtowne burze, z towarzyszącymi ulewami i silnym
wiatrem. Występują one w okresie od czerwca do sierpnia.
Tab. 1. Podstawowe parametry klimatu na terenie gminy Bielsk.
Średnia roczna temp. powietrza
Średnia roczna temp. powietrza najcieplejszego miesiąca – lipca
Średnia roczna temp. powietrza najchłodniejszego miesiąca – stycznia
Najwyższa średnia temperatura miesięczna (w wieloleciu) – lipiec
Najniższa średnia temperatura miesięczna (w wieloleciu) – styczeń
Średnia roczna suma opadów
Miesiące z najwyższymi opadami
Miesiące z najniższymi opadami
Długość okresu wegetacyjnego
Najczęściej występujące kierunki wiatrów

+8°C
+17°C
–3°C
17°C
–3°C
550 mm
lipiec
okres od stycznia do kwietnia, październik
200–220 dni
zachodni, północno-zachodni,
południowo–zachodni

Źródło: opracowanie własne na podstawie Opracowania ekofizjograficznego, 2009 r. oraz Oceny aktualności informacji
zawartych w opracowaniu ekofizjograficznym gminy Bielsk (2017 r.) oraz informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
www.imgw.pl na 2017 r.

Występowanie zjawiska suszy
Gmina Bielsk należy do obszarów silnie zagrożonych występowaniem suszy atmosferycznej (IV) oraz
suszy rolniczej (IV). Na obszarze Gminy występuje również duże zagrożenie suszą hydrologiczną (III) 11.
Gleby
Gleby, są tym elementem środowiska przyrodniczego, który w sposób bezpośredni wpływa na
możliwości rozwoju obszarów wiejskich w zakresie produkcji roślinnej. W zależności od rodzaju podłoża,
morfologii i warunków klimatycznych mogą rozwinąć się różne ich typy cechujące się różną przydatnością
rolniczą.
Cechą charakterystyczną jest wyraźna dominacja w południowej, południowo–zachodniej, wschodniej
i północnej części Gminy gleb klas bonitacyjnych IVa i IVb, kompleksu pszennego dobrego i bardzo
dobrego, pszenno–żytniego, żytniego dobrego i słabego. Gleby najsłabsze, tj. kompleksu żytnio–
ziemniaczanego występują na zachodzie Gminy, w okolicach wsi Pęszyno, Umienino i Niszczyce, oraz na
południowym wschodzie w okolicach wsi Kolonia Zagroba.

10

A. Woś Klimat Polski, 1999 r.
na podstawie: Wskazanie obszarów występowania zjawiska suszy wraz z określeniem jej zasięgu i natężenia na terenie RZGW
w Warszawie oraz analiza możliwości zwiększenia na wskazanych obszarach dyspozycyjności zasobów wodnych, listopad 2014 r.
(mapy wg klas zagrożenia występowania określonych suszy)
11
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W granicach gminy Bielsk znajdują się również tereny o znacznym udziale gleb wysokich klas
bonitacyjnych (II–III). Ich zestawienie przedstawiono w tabeli poniżej.
Ze względu na dobrą jakość gleb na terenie Gminy wskaźnik bonitacji gleb wynosi 1,02, co odpowiada
II klasie i oznacza gleby dobre. W granicach Gminy dość duży udział posiadają gleby kwaśne i bardzo
kwaśne. Kształtuje się on na poziomie 61 – 80%12.
Tab. 2. Użytki rolne gleb wysokich klas bonitacyjnych II–III na terenie gminy Bielsk.
Klasa bonitacyjna gleb

Powierzchnia [ha]

II

33,764

IIIa

1252,8323

IIIb

2159,0625

Razem

Zasięg przestrzenny występowania
gleb
obręb: Ciachcin, Tchórz, Goślice,
Leszczyn Szlachecki, Gilino,
Leszczyn Księży, Zągoty,
Kędzierzyn
gmina Bielsk, z wyjątkiem obrębów:
Lubiejewo, Smolino, Niszczyce oraz
Umienino
gmina Bielsk (wszystkie obręby);
gleby klasy IIIb dominują w
obszarze południowym i centralnym
3445,66

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Bielsku, 2017 r.

O wysokiej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy Bielsk decydują dobrej jakości gleby oraz
korzystne warunki lokalnego klimatu podłoża. Na szczególną uwagę zasługują tutejsze gleby, około 79,3%
powierzchni gruntów rolnych pokryta jest glebami o wysokiej produktywności, tj. glebami
zaklasyfikowanymi do II–IV klasy bonitacyjnej, a aż ok. 31 % do klas II–III. Występują one przeważnie w
postaci zwartych kompleksów.
Te z nich, które w ewidencji gruntów są ujęte jako użytki rolne I–III klasy podlegają ochronie przed
zmianą przeznaczenia na cele nierolnicze, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony gruntów
rolnych i leśnych. Lokalizacja najlepszych gruntów pod względem klasy bonitacyjnej (II–III)
przedstawiona w tabeli w podrozdziale 3.6
Gleby słabe, V, VI, VIz klasy bonitacyjnej, zajmują ok. 11,8% powierzchni gruntów rolnych.
Szata roślinna
Szatę roślinną obszaru Gminy tworzą zarówno zbiorowiska naturalne w postaci: lasów, zadrzewień
śródpolnych i dolinnych, roślinności dolinnej, roślinności pól uprawnych i sadów, a także zbiorowiska,
związane z jednostkami osadniczymi lub pojedynczymi posesjami w postaci: parków i skwerów,
cmentarzy, rzędów drzew przydrożnych, zbiorowisk zieleni urządzonej towarzyszących istniejącym
terenom zurbanizowanym.
Lasy
Lesistość gminy Bielsk kształtuje się na poziomie zaledwie 3,3% powierzchni Gminy. Grunty leśne w
granicach całej Gminy stanowią powierzchnię 411,38 ha, z czego 232,61 ha to grunty prywatne, zaś
178,77 ha13 to grunty leśne należące do Skarbu Państwa. Największe kompleksy leśne koncentrują się w
okolicach wsi: Pęszyno, Jączewo, Zagroba, Leszczyn Księży, Gilino, oraz Jaroszewo Biskupie.
Na istniejących obszarach leśnych przeważają siedliska ubogie. Dominującymi gatunkami drzew
liściastych są: olsza czarna oraz brzoza i dąb, natomiast drzew iglastych: sosna zwyczajna i świerk.
Przeważają siedliska boru mieszanego świeżego oraz lasu mieszanego wilgotnego. Na południe od Bielska,
w sołectwie Bolechowice, znajdują się tereny podmokłe, zajmujące powierzchnię około 130 ha.
Naturalny element krajobrazu Gminy stanowią zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne oraz przydrożne,
a także naturalne zbiorowiska dolinne.
Roślinność pól uprawnych i sadów
12

zgodnie z Opracowaniem ekofizjograficznym, 2009 r. oraz Oceną aktualności informacji zawartych w opracowaniu
ekofizjograficznych (2017 r.)
13
na podstawie danych Banku Danych Lokalnych z 2016 r.
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Spośród roślin uprawianych na obszarze Gminy największe znaczenie mają zboża (mieszkanki
zbożowe, pszenica, jęczmień, żyto, owies). Duże znaczenie w produkcji roślinnej Gminy odgrywają
również uprawy przemysłowe. Na terenie gminy Bielsk rozwinęła się również produkcja owocowowarzywnicza14.
Na szatę roślinną jednostek osadniczych składają się zbiorowiska powstałe na skutek wprowadzania
nasadzeń lub dokonywania przekształceń istniejących zbiorowisk roślinności naturalnej. Roślinność tego
typu obejmuje nasadzenia przydrożne, ogrody przydomowe oraz tereny kilkunastu parków dworskich
(kilka objętych jest ochroną konserwatorską) oraz cmentarzy z dobrze zachowanym starodrzewem.
Fauna
Na faunę występującą w obszarze gminy Bielsk składają się przede wszystkim zwierzęta leśne oraz
hodowlane.
W lasach występują nielicznie różne gatunki zwierząt łownych: sarny, dziki, zające, bażanty,
kuropatwy itp. Występują także objęte ochroną bociany białe. Na terenie gminy Bielsk występują również
pustułki, myszołowy oraz nietoperze. W rzekach i sztucznych zbiornikach wodnych występują między
innymi: płoć, okoń, szczupak, sandacz, lin, karp, karaś, brzana.
Faunę, poza zwierzętami leśnymi, stanowią również gatunki hodowlane (bydło, trzoda chlewna, drób)
i synantropijne, związanych bezpośrednio z terenami rolniczymi oraz towarzyszących skupiskom ludności,
które przystosowały się do życia w warunkach antropopresji. Zaliczają się do nich m.in. zwierzęta
z rodziny myszowatych tj. mysz polna (Apodemus agrarius), szczur wędrowny (Rattus norvegicus), ptaki
krukowate oraz zwierzyna drobna.
W obszarze objętym Studium stwierdzono występowanie siedlisk ani gatunków chronionych
wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), do których należą bociany białe objęte ochroną
czynną, nietoperze, myszołowy, pustułki, brzanka.
W obszarze objętym projektem Studium nie stwierdzono występowania siedlisk ani gatunków
chronionych wskazanych m.in. w:
1) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roślin (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1409);
2) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybów (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1408).
Obiekty i obszary przyrodnicze objęte ochroną prawną
Gmina Bielsk położona jest poza wielkoprzestrzennymi obszarami chronionymi, tj. parkami
krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu. Na terenie Gminy ochroną objęto jedynie 5 drzew,
które uznano za pomniki przyrody (tab. 7) oraz dwa użytki ekologiczne.
Pomniki przyrody
Na terenie gminy Bielsk stwierdzono istnienie 5 okazów cennych drzew, które uznano za pomniki
przyrody na podstawie rozporządzenia Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie
pomników przyrody położonych na terenie powiatu płockiego (Dziennik Urzędowy Województwa
Mazowieckiego z dnia 03.02.2012 r., poz. 912), rozporządzenia Nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia
9 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu płockiego
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 89, poz. 2102) oraz uchwały Nr 76/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia
22 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. Wojew. Maz. z dnia
03.02.2012 r., poz. 912).
Tab. 3. Wykaz pomników przyrody w gminie Bielsk.
Położenie

14

Obiekt

Gatunek

Obwód Wysokość

Inne

Data

na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
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poddany
Miejscowość Bliższa lokalizacja ochronie
Goślice

Goślice

Kleniewo

w parku/ DPS w
Goślicach
Skarb Państwa,
użyt. DPS w
Goślicach / w
parku
Skarb Państwa/
PGR
(Przedsiębiorstwo
Zagraniczne
"Patrymonium" Sp.
z o.o.) / w parku

Nazwa
polska

Nazwa
łacińska

na wys.
1,3 m
[cm]

[m]

ustanowienia

drzewo,
krzew

Cis
pospolity

Taxus
baccata

75

7

–

1955 r.

drzewo,
krzew

Miłorząb
dwuklapowy

Ginkgo
biloba

114

7

–

1989 r.

drzewo,
krzew

Dąb
szypułkowy

Quercus
robur

515

23

"Dąb
Zygmunta
Padlewskiego"

1975 r.

Śmiłowo

teren prywatny/
Maciej Jabłoński

drzewo,
krzew

Dąb
szypułkowy

Quercus
robur

340

23

–

1996 r.

Umienino

Gmina Bielsk

drzewo

Dąb
szypułkowy

Quercus
robur

378

25

“Józio”

2011 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska geoserwis.gdos.gov.pl oraz Urzędu
Gminy w Bielsku.

Użytki ekologiczne
Na terenie gminy Bielsk ustanowiono 2 użytki ekologiczne, które posiadają łączną powierzchnię
1,53 ha.
Aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi użytków ekologicznych na omawianym
terenie są: rozporządzenie Nr 74 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie użytków
ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Maz. 2005, nr 175 poz. 5574), zmienione rozporządzeniem Nr 35A
Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 2007, nr 138 poz. 3652)
oraz rozporządzenie Nr 59 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.
2007, nr 231 poz. 6685). Użytki ekologiczne znajdują się w obrębach Jączewo i Gilino, są to wyłącznie
użytki na terenach zabagnionych. Wykaz użytków na terenie Gminy przedstawia poniższa tabela.
Tab. 4. Użytki ekologiczne na terenie gminy Bielsk.
Lp.

Nazwa użytku

Przedmiot ochrony

1.

Użytek nr 746

2.

Użytek nr 747

teren zabagniony na siedlisku
LMb
teren zabagniony na siedlisku
BMb

Powierzchnia [ha]

obręb
ewid.

1,21

Jączewo

0,32

Gilino

Lokalizacja
nr dz.
adres leśny
ewid.
Płock/Gozdowo
129
oddział 294f
Płock/Gozdowo
451
oddział 305o

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Obszary Natura 2000
W granicach gminy Bielsk nie są zlokalizowane żadne Obszary Natura 2000. Najbliżej położone
Obszary Natura 2000 (do 30,0 km) zostały przedstawione w poniższej tabeli.
Tab. 5. Odległości od granic gminy Bielsk do najbliżej położonych Obszarów Natura 2000.
odległość od granic obszaru [km]

Formy ochrony przyrody

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
Dolina Środkowej Wisły PLB140004

6,93

Żwirownia Skoki PLB040005

20,62

Doliny Wkry i Mławki PLB140008

21,61
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Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003

26,67

Błota Rakutowskie PLB040001

29,50

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
Kampinoska Dolina Wisły PLH140029
Sikórz PLH140012
Uroczyska Łąckie PLH140021
Dolina Skrwy Lewej PLH140051
Stary Zagaj PLH040038
Torfowisko Mieleńskie PLH040018
Błota Kłócieńskie PLH040031
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

6,96
8,31
12,06
14,98
28,18
28,52
29,50

2.2 Powiązania przyrodnicze obszaru Gminy z otoczeniem
Obszar Gminy położony jest poza wyznaczonym systemem korytarzy ekologicznych o randze krajowej
(najbliżej położony jest korytarz rzeki Skrwy Prawej na wschodzie i rzeki Wisły na południu województwa
mazowieckiego, które stanowią część składową krajowej sieci ekologicznej ECONET–POLSKA).
Przepływ materii, energii i informacji genetycznej pomiędzy elementami systemu przyrodniczego Gminy i
obszarami sąsiednimi odbywa się poprzez istniejącą sieć lokalnych korytarzy i powiązań przyrodniczych,
które stanowią doliny rzek Sierpienicy (wraz z kanałem Sierpienicy), Brzeźnicy i Wierzbicy, zbiorowiska
leśne, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne oraz otwarte tereny rolnicze. Mała powierzchnia kompleksów
leśnych sprawia jednak, iż zmniejszona jest liczba węzłów przyrodniczych, które przyczyniają się do
umożliwienia migracji roślin oraz zwierząt, a także występowania większej liczby naturalnych powiązań z
obszarami zewnętrznymi.
W granicach gminy Bielsk występują również bariery przyrodnicze, które stanowią przeszkody
migracyjne dla zwierząt. Należą do nich m.in. drogi o wysokim natężeniu ruchu: droga krajowa nr 60,
drogi wojewódzkie nr 560, nr 540 i nr 568, oddzielające otwarty tereny rolnicze, kompleksy leśne oraz
tereny wód. Nieznaczne utrudnienie może również stwarzać linia kolejowa nr 33 Kutno–Brodnica
zlokalizowana w części zachodniej obszaru Gminy. W mniejszym stopniu barierę stanowi również
rozmieszczone na terenie gminy napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV i 400 kV, rurociąg
naftowy oraz gazociągi.
Pozostała infrastruktura techniczna nie ingeruje w znacznym stopniu w strukturę obszarów cennych
pod względem przyrodniczym oraz objętych ochroną prawną.
2.3 Zagospodarowanie terenu i użytkowanie gruntów
Gmina Bielsk należy do gmin rolniczych. Wśród użytków rolnych zdecydowanie przeważają grunty
orne. Z dolinami rzecznymi, a także z lokalnym obniżeniami związane jest występowanie łąk i pastwisk.
Wśród terenów niezainwestowanych niewielkie znaczenie w strukturze użytkowania gruntów mają lasy,
które zajmują 3,3 % powierzchni Gminy, które skupione są głównie w części północno–zachodniej Giny,
na terenie obrębu Umienino.
Na strukturę funkcjonalno–przestrzenną Gminy składają się dwa rodzaje zabudowy, charakterystyczne
dla obszarów wiejskich: zabudowa liniowa oraz zabudowa rozproszona. Zdecydowanie dominuje
zabudowa liniowa. W większości miejscowości zabudowa skoncentrowana jest wzdłuż ważniejszych
ciągów komunikacyjnych, często wyłącznie po jednej stronie drogi. Na terenie miejscowości Umienino,
Niszczyce, Śmiłowo oraz Jęczewo występuje jedynie zabudowa rozproszona.
W przestrzeni Gminy można wyróżnić cztery podstawowe struktury przestrzenno–funkcjonalne:
1) obszary kształtowania układów osadniczych – obejmujące tereny istniejącego i przyszłego
zagospodarowania w granicach obrębów: Bielsk, Zągoty, Machcino, Ciachcin, Ciachcin Nowy,
Leszczyn Szlachecki, Zagroba oraz Tchórz. Część z tych obszarów predysponowane jest do
rozwoju wielofunkcyjnego. Wskazuje się intensyfikację zainwestowania, stopniowe ograniczenie
funkcji rolniczych na rzecz rozwoju funkcji mieszkaniowej, usługowej i w mniejszym stopniu
produkcyjnej, składowej i magazynowej (zgodnie z przeznaczeniem terenów), podnoszenie jakości
przestrzeni publicznych oraz ochronę i eksponowanie wartościowych kulturowo i historyczne
obiektów i obszarów oraz ich otoczenia;
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2) obszary produkcyjno–usługowe – obejmujące tereny istniejącego i przyszłego zagospodarowania
w granicach obrębów: Bielsk (w sąsiedztwie drogi krajowej nr 60 i projektowanej obwodnicy
Bielska), Zągoty, Machcino, Konary, Tchórz, Goślice, Ciachcin, Ciachcin Nowy, Leszczyn
Szlachecki, Kłobie, Gilino oraz Zagroba. Dla obszarów wskazuje się intensyfikację
zainwestowania, ograniczenia funkcji rolniczych na rzecz rozwoju funkcji produkcyjnych,
magazynowych, składowych i usługowych, w szczególności na terenach predysponowanych do
tego rodzaju usług zlokalizowanych w miejscowości Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy, Zągoty
oraz Goślice;
3) obszar rolno–osadniczy – obejmuje niemal całą gminę Bielsk. Są to tereny wsi „ulicówek”,
„rzędówek” , „samotnic” oraz tereny rolnicze z rozproszoną zabudową zagrodową. Wskazuje się
kontynuację funkcji przyrodniczych, rolniczych i rozwój zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej
oraz rozwój gospodarstw wiejskich;
4) obszary przyrodnicze – obejmujące tereny istniejących gruntów leśnych oraz terenów rolnych
wskazanych do zalesienia, zlokalizowanych w granicach obrębów Umienino, Jączewo, Dębsk,
Giżyno, Bielsk, Ułtowo, Zągoty, Niszczyce, Niszczyce Pieńki, Kłobie, Gilino, Leszczyn Księzy,
Józinek, Lubiejewo, Kleniewo, Smolino, Zagroba, Goślice, Jaroszewo–Biskupie oraz Jaroszewo–
Wieś. Dla obszaru wskazuje się zachowanie funkcji przyrodniczych i ograniczanie ekspansji
gospodarczej i urbanistycznej.
Powiązania komunikacyjne gminy Bielsk z obszarem zewnętrznym odbywają się za pośrednictwem
dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Istotnym elementem systemu komunikacyjnego
o znaczeniu ponadlokalnym są umiejscowione w centrum Gminy, w miejscowości Bielsk, skrzyżowania
dróg: krajowej nr 60 Kutno – Płock – Ciechanów oraz wojewódzkich: nr 540 Bielsk – Sikórz i nr 560
Brodnica – Sierpc – Bielsk. W południowej części Gminy przebiega droga wojewódzka nr 568 relacji
Goślice – Ciółkowo. Połączenia z sąsiadującymi gminami oraz Płockiem (siedziba powiatu płockiego)
zapewniają ponadto drogi powiatowe łączące Bielsk z gminami: Zawidz, Gozdowo, Drobin, Staroźreby
i Stara Biała.
Przez obszar Gminy, na odcinku około 4,2 km, przebiega linia kolejowa o znaczeniu ponadlokalnym
nr 33 relacji Kutno – Brodnica. W granicach gminy Bielsk nie jest zlokalizowany żadna stacja lub
przystanek kolejowy na przebiegu powyższej linii kolejowej.
Na terenie giny Bielsk zlokalizowane są elementy infrastruktury technicznej o ponadlokalny znaczeniu:
1) dalekosiężny rurociąg naftowy DN 800;
2) gazociągi wysokiego ciśnienia relacji:
a) Rembelszczyzna – Gustorzyn (DN 700, 2 x DN 500),
b) Bronowo–Płock (DN 150),
c) Bronowo Zalesie – Sierpc (DN 300);
3) stację elektroenergetyczną 400/110 kV Płock (Kruszczewo) (fragment terenu w obrębie
Machcinko);
4) napowietrzne elektroenergetyczne linie przesyłowe NN (najwyższego napięcia) 400 kV relacji:
a) Płock – Ołtarzew,
b) Płock – Rogowiec;
5) napowietrzne elektroenergetyczne linie przesyłowe WN (wysokiego napięcia) 110 kV:
a) Płock – Sierpc,
b) Płock – Raciąż;
6) kabel telekomunikacji międzymiastowej (C.R. i T);
7) kabel telekomunikacyjny (ZT – Płock) relacji Płock – Sierpc.
Dostępność podstawowych sieci infrastruktury technicznej jest w przedmiotowym obszarze
zróżnicowana przestrzennie. Braki infrastrukturalne dotyczą przede wszystkim sieci kanalizacji sanitarnej
(duża dysproporcja względem sieci wodociągowej) oraz sieci gazowej.
2.4 Istniejące problemy i zagrożenia środowiska istotne z punktu widzenia projektu Studium, w
szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie
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Główne problemy i zagrożenia środowiska przyrodniczego wynikają na ogół z niewłaściwie
prowadzonej działalności człowieka, zbyt intensywnej i niedostosowanej do naturalnych predyspozycji
środowiska oraz stopnia jego odporności na degradację. Każda działalność człowieka zaburza pierwotną
równowagę przyrodniczą, a w zależności od lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, sposobu i skali ich
wykorzystania, obecność człowieka może prowadzić do istotnych i trwałych zmian lub zmian mniej
odczuwalnych i odwracalnych.
Problemy i zagrożenia środowiska, które uznano za istotne z punktu widzenia projektu Studium
dotyczyć mogą:
1) istnienia barier przyrodniczych. Liniowe elementy infrastruktury komunikacyjnej i technicznej oraz
zwarta zabudowa tworzą bariery przyrodnicze zakłócające ciągłość przestrzenną pomiędzy
obszarami węzłowymi. Na terenie gminy Bielsk główne bariery przyrodnicze stanowią: droga
krajowa nr 60, drogi wojewódzkie nr 540, 560 i 568, zwarta zabudowa wsi, linia kolejowa relacji
Kutno – Płock – Brodnica, zwarta zabudowa wsi w obszarach lub w sąsiedztwie obszarów cennych
przyrodniczo, obszarach stanowiących lokalne korytarze ekologiczne, obszary eksploatacji kopalin.
Ich obecność utrudnia przepływ materii, energii i informacji genetycznej i może zakłócać równowagę
ekologiczną;
2) zanieczyszczenia powietrza. Jednym z najważniejszych wyznaczników jakości środowiska
przyrodniczego jest czystość powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczonym, nazywane jest w
przypadku, gdy w dolnej warstwie atmosfery znajdują się substancje obce jej naturalnemu
składowi lub występujące w ilości zagrażającej zdrowiu ludzkiemu oraz szkodliwej dla roślin i
zwierząt. Największy wpływ na stan czystości powietrza w Gminie ma emisja powierzchniowa
związana z tzw. niską emisją. Zanieczyszczenia te emitowanie są głównie z kotłowni osiedlowych,
zakładowych i indywidualnych źródeł ciepła, elektrowni grzewczych odprowadzających gazowe
produkty spalania paliw konwencjonalnych (głównie węgla), a także źródeł komunikacyjnych i
przemysłowych. Wśród głównych substancji wprowadzanych do powietrza przez ruch
samochodowy należą: tlenki węgla i azotu, węglowodory, pyły, w skład których wchodzą metale
ciężkie, oraz pyły gumowe. Największa kumulacja ww. zanieczyszczeń występuje wzdłuż dróg o
największym natężeniu ruchu tj. drogi krajowej nr 60 oraz dróg wojewódzki nr 540, 560 i 568.
Nieznaczna emisja występuje również wzdłuż dróg powiatowych.
Poza ww. zanieczyszczeniami pochodzenia komunikacyjnego, niska emisja spowodowana jest
głównie spalaniem węgla, miału węglowego lub koksu w lokalnych kotłowniach i paleniskach
indywidualnych, które najczęściej nie posiadają żadnych urządzeń ochrony powietrza. W wielu
gospodarstwach mogą być spalane także różnego rodzaju materiały odpadowe, w tym odpady
komunalne, które mogą być źródłem emisji dioksyn. Przeważająca emisja z tych źródeł jest trudna
do określenia i wykazuje zmienność sezonową, związaną z sezonem grzewczym.

Zanieczyszczenie

SO2

NO2

CO

benzen

PM 10

PM 2,5

PM 2,5
(wg poziomu
docelowego)

Pb w pyle PM10

As w pyle PM10

Cd w pyle PM10

Ni w pyle PM10

B(a)P w pyle PM10

O3 (wg poziomu
docelowego)

O3 (wg celu
długoterminowego)

Tab. 6. Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej wg kryteriów ochrony
zdrowia.

Klasa wynikowa dla obszaru
całej strefy mazowieckiej

A

A

A

A

C

C

C1

A

A A

A

C

C

D2

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, raport za 2016 r.

Tab. 7. Statystyki wyników modelowania matematycznego immisji dla wybranych zanieczyszczeń dla gminy Bielsk.
PM10 rok
21,8

PM2,5 rok
B(a) P rok
Średnia dla Gminy [μg/m3]
16,5
1,4

NO2
8,5

Źródło: Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim, raport za 2016 r.
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Oprócz lokalnych źródeł zanieczyszczeń wpływ na jakość powietrza mają ponadregionalne
zanieczyszczenia gazowe i pyłowe pochodzące z położonych w pobliżu dużych ośrodków
przemysłowych, przede wszystkim z Płocka. Istotne znaczenie dla czystości powietrza na terenie
gminy Bielsk ma bliskość kombinatu rafineryjno – petrochemicznego PKN Orlen w Płocku, który
należy do głównych emitorów zanieczyszczeń do atmosfery na terenie powiatu płockiego. Emisja
zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza ze źródeł zakładowych PKN Orlen wpływa na
poziom substancji w powietrzu, występujących w bezpośrednim rejonie oddziaływania zakładu
(emisja z niskich emitorów technologicznych i emisja niezorganizowana), jak również w pewnej
odległości (emisja z wysokich emitorów elektrociepłowni i instalacji technologicznych).
3) hałasu. Klimat akustyczny środowiska omawianego obszaru kształtują źródła hałasu typu:
komunikacyjnego, przemysłowego i komunalnego. Główne źródło hałasu w gminie Bielsk
stanowią tereny komunikacji: droga krajowa nr 60 oraz drogi wojewódzkie nr 540, nr 560 oraz
nr 568 oraz w znacznie mniejszym stopniu linia kolejowa nr 33 relacji Kutno – Brodnica. Źródło
emisji ponadnormatywnego hałasu może stanowić także działalność prowadzona na terenach
produkcyjno – usługowych i terenach eksploatacji powierzchniowej. Na terenie gminy Bielsk, w
obrębach: Zagroba, Goślice i Machcino zlokalizowane są elektrownie wiatrowe, których
funkcjonowanie wpływa na klimat akustyczny Gminy i tym samym stanowi ograniczenie dla
rozwoju zabudowy podlegającej ochronie akustycznej na podstawie rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Natężenie generowanego przez farmę wiatrową hałasu uzależnione jest m.in. od rozmieszczenia
turbin, zastosowanej technologii, ukształtowania terenu, prędkości i kierunku wiatru oraz
rozchodzenia się fal dźwiękowych. Hałas emitowany przez elektrownie wiatrowe jest
nieunikniony, a jego kumulacja następuje przede wszystkim na terenach bezpośrednio z nimi
sąsiadujących;
4) zanieczyszczenia wód podziemnych. Zagrożeniem dla wód podziemnych jest przedostawanie się
do nich zanieczyszczeń podczas spływu powierzchniowego z terenów rolniczych (głównie
związków biogennych) i komunikacyjnych oraz w drodze infiltracji. Ogniskami są wsie nie
posiadające systemu kanalizacyjnego równocześnie wyposażone w wodociąg oraz rolnicze
wykorzystanie terenu poprzez nawożenie organiczne i mineralne. Wody podziemne narażone są na
zanieczyszczenie poprzez infiltracje zanieczyszczeń. Główne poziomy wodonośne są generalnie
dobrze izolowane, jednak ich izolacja stropowa jest nieciągła. Na terenie Gminy wody w utworach
czwartorzędowych pod względem jakości zakwalifikowano do klasy IIa – jako wody dość dobrej
jakości, wymagające jedynie prostego uzdatnienia. Na terenie Gminy nie znajdują się punkty
obserwacyjne wód podziemnych badanych przez PIG na obszarze województwa mazowieckiego,
które zostały poddane badaniom WIOŚ w Warszawie w 2015 r. Najbliżej położone punkty
obserwacyjne w 2016 r. znajdowały się w Płocku oraz Radzanowie. Wody w Płocku (JCWPd
nr 47) zostały zaliczone do wód niezadowalającej jakości (klasa IV), z kolei wody w Radzanowie
(JCWPd nr 48) do wód dobrej jakości (klasa II). Na podstawie badań z 2016 r. należy stwierdzić, iż
wody podziemne występujące w obrębie tej jednostki (3 punkty badawcze15) są dobrej jakości.
Stan chemiczny wód określony został jako dobry. Jednocześnie, w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisły (oprac. KZGW, 2016 r.), stan wód podziemnych w obrębie
JCWPd nr 48 oceniony został jako dobry. Stan wód podziemnych w Gminie nie wpływa
negatywnie na brak możliwości osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
5) zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
w Warszawie w latach 2010–2015 przeprowadził monitoring wód powierzchniowych, w ramach
którego dokonano oceny stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego w 155
Jednolitych Częściach Wód Powierzchniowych (JCWP). Gmina Bielsk zlokalizowana jest w
obrębie trzech JCWP tj. wschodnia i środkowa część Gminy położona jest w obrębie Jednolitej
Części Wód „Sierpienica od źródeł do dopł. spod Drobina, z dopł. spod Drobina”
(PLRW2000172756449), południowa część w granicach Jednolitej Części Wód „Brzeźnica”
(PLRW20001727529), zaś zachodnia w obszarze Jednolitej Części Wód „Wierzbica”
(PLRW200017275689). Badania powyższych JCWP zostały przeprowadzone w latach 2010, 2013
15

punkty badawcze w ramach monitoringu wód podziemnych w 2016 r. WIOŚ na terenie JCWPd nr 48: Sierpc (II klasa),
Radzanowo (II klasa), Zakroczym (II klasa)
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i 2015. Stan/potencjał ekologiczny wód powierzchniowych w ramach JCWP został oceniony jako
umiarkowany, co oznacza, że któryś z analizowanych elementów tj. biologiczny,
hydromorfologiczny lub fizykochemiczny, nie osiągnął stanu powyżej dobrego (III).
Tab. 8. Ocena jakości Jednolitych Części Wód Powierzchniowych w gminie Bielsk.
Elementy
Elementy
Nazwa Jednolitych Elementy biologiczne
hydromorfologiczne
fizykochemiczne
Części Wód
Rok
Rok
Rok
Powierzchniowych Klasa prowadzonych Klasa prowadzonych Klasa prowadzonych
badań

Sierpienica
od źródeł do dopł.
spod Drobina, z
dopł. spod Drobina
Brzeźnica
Wierzbica

badań

Stan/potencjał
ekologiczny

badań

III

2015

II

2015

II

2015

Umiarkowany

III
III

2013
2013

II
I

2013
2013

II
II

2010/2013
2010/2013

Umiarkowany
Umiarkowany

Źródło: Monitoring rzek w latach 2010–2015, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

6) zanieczyszczenia gleb. Zagrożeniem dla jakości tutejszych gleb może być głównie funkcjonowanie
tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu tj. drogi krajowej nr 60 oraz dróg wojewódzkich
nr 540, 560 i 568 – gleby położone w ich bezpośrednim sąsiedztwie narażone są w większym
stopniu na depozycję zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów spalinowych i kumulację soli
używanej w okresie zimowym na nawierzchniach dróg. W 2015 roku została wydana decyzja
ustalająca plan remediacji pobocza i skarpy rowu drogi krajowej nr 60 na trasie Bielsk – Płock (km
84+600), które zostały zanieczyszczone oleje mineralnym w miejscowości Ciachcin. Działania
remediacyjne zostały przeprowadzone zgodnie z warunkami określonymi w decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Potencjalne zagrożenie dla gleb może również
stanowić uszkodzenie rurociągu naftowego skutkujące wyciekiem szkodliwych substancji. Gleby
użytkowane rolniczo nie są zagrożone lub zagrożenie jest bardzo małe erozją wodną
powierzchniową;
7) degradacja i zniekształcenia powierzchni terenu. Na terenie Gminy ma miejsce eksploatacja
kopalin metodą odkrywkową. Skutkiem działalności wydobywczej są tylko częściowo odwracalne
zmiany w naturalnym krajobrazie. Lokalne przekształcenia terenu mogą zachodzić również na
skutek rozwoju zabudowy lub realizacji infrastruktury technicznej. W obszarze Gminy nie
występują obszary osuwania się mas ziemnych, które również mogłyby prowadzić do lokalnych
zmian w ukształtowaniu terenu, a także stanowić zagrożenie dla organizmów żywych;
8) elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego. Przez terytorium Gminy przebiegają linie
elektroenergetyczne,
będące
źródłem
pola
elektromagnetycznego:
napowietrzne
elektroenergetyczne linie przesyłowe 400 kV relacji Płock–Ołtarzew i relacji Płock–Rogowiec
(biegnące w południowej części Gminy, z zachodu na południowy–wschód) oraz napowietrzne
elektroenergetyczne linie przesyłowe 110 kV relacji Płock–Sierpc (biegnąca w zachodniej części
Gminy, z północy na południe) i Płock–Raciąż (biegnąca we wschodniej części Gminy,
z południowego–wschodu na północny–wschód). Oprócz nich w całym obszarze Gminy
zlokalizowane są również linie średniego i niskiego napięcia. Ww. linie wraz ze stacjami
transformatorowymi są źródłami promieniowania elektromagnetycznego. W granicach gminy
Bielsk nie są prowadzone dokładne pomiary pól elektromagnetycznych. Szkodliwy wpływ pola
elektromagnetycznego i promieniowania elektromagnetycznego uzależniony jest od napięcia linii,
a także od odległości, z jakiej pole oddziałuje na organizmy żywe. Ochrona mieszkańców przed
jego negatywnym wpływem zapewniana jest przez właściwe zagospodarowanie terenów wzdłuż
linii elektroenergetycznych – ograniczenie możliwości lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych do
przebywania ludzi w pasie terenu wzdłuż linii o odpowiedniej, dostosowanej do napięcia linii,
szerokości. Ponadto źródłami pola elektromagnetycznego na terenie Gminy są stacje bazowe
telefonii komórkowej, zlokalizowane we wschodniej części miejscowości Bielsk oraz w Goślicach.
Instalacje te emitują niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne. Częstotliwość emitowania
pól elektromagnetycznych waha się w granicach od 30kHz do 300GHz. Lokalizacja i parametry
wymienionych obiektów nie powodują zagrożeń dla zdrowia ludzi.
9) zagrożenia nadzwyczajne. Poza zagrożeniami naturalnymi (pożary, wichury, podtopienia) na
terenie Gminy występują zagrożenia cywilizacyjne związane m.in. z transportem materiałów
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niebezpiecznych po drogach kołowych oraz linią kolejową nr 33 oraz awariami urządzeń
przemysłowych i infrastruktury technicznej, tj. gazociągu, rurociągu naftowego, napowietrznych
linii elektroenergetycznych 110 kV i 400 kV.
Problemy i zagrożenia występujące w granicach gminy Bielsk nie będą w sposób negatywny wpływały
na obszary objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wskazanych w podrozdz. 2.1.
Odnośnie pomników przyrody problemem może być zaniedbanie pielęgnacji obiektów pomnikowych
oraz ich otoczenia, w wyniku którego zatracić mogą swoją szczególną wartość przyrodniczą.
2.5 Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem
Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko związane jest z wykorzystaniem zasobów
środowiska na potrzeby rozwoju społeczno–gospodarczego. Obszary objęte znaczącym oddziaływaniem to
tereny położone w strefach oddziaływania planowanych inwestycji komunikacyjnych, infrastrukturalnych,
produkcyjnych oraz w mniejszym stopniu – usługowych i mieszkaniowych. Zasięg niekorzystnego
oddziaływania zamyka się w granicach Gminy.
Środowisko przyrodnicze w obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem zostało
znacznie zmienione wskutek działalności człowieka poprzez m.in. zainwestowanie i użytkowanie rolnicze
terenów. Kolejne zmiany stanu środowiska będą konsekwencją wprowadzenia zainwestowania wskazanego
w obowiązujących planach miejscowych i w projekcie Studium, obejmującego rozwój zabudowy
mieszkaniowej, usługowej i produkcyjno–usługowej na terenach wykorzystywanych dotychczas w inny
sposób oraz rozwoju układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej niezbędnej dla wprowadzenia
zainwestowania na nowe tereny. Obecnie obszary objęte przewidywanym znaczącym oddziaływaniem są
w większości zagospodarowane jako tereny rolnicze bądź nieużytkowane. W obrębie terenów objętych
przewidywanym znaczącym oddziaływaniem może dojść do trwałych przemian środowiska w postaci
przekształceń powierzchni ziemi, zmiany warunków infiltracji, a także wzrostu emisji zanieczyszczeń (w
przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej). Tereny te mogą być również objęte
możliwością wystąpienia zagrożeń nadzwyczajnych oraz promieniowania elektromagnetycznego.
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, pomimo możliwości spowodowania przekształceń
środowiska i krajobrazu, niewątpliwie korzystnie wpłyną na poprawę stanu jakościowego środowiska
przyrodniczego (stan czystości wód powierzchniowych i wgłębnych oraz powietrza).
Projekt Studium przewiduje utrzymanie rolniczego użytkowania terenu oraz rozwój zabudowy.
Zakłada się rozwój terenów mieszkaniowych, usługowych oraz produkcyjno–usługowych, składowych i
magazynowych, w oparciu o wskazane w planach miejscowych tereny pod zabudowę oraz wydane decyzje
o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Najintensywniejszy rozwój zainwestowania
przewidywany jest w miejscowościach Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy oraz Zągoty – w obszarach tych
pod zainwestowanie przeznaczono rozległe powierzchnie, które jednak stanowią przede wszystkim wynik
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowana przestrzennego oraz obecnego stanu
zagospodarowania terenu. Na pozostałym obszarze Gminy rozwój zainwestowania koncentrował się
wzdłuż ciągów komunikacyjnych, jak miało to miejsce dotychczas. W granicach gminy Bielsk nie
wskazywano terenów zabudowy zagrodowej (RMU). Tego rodzaju zabudowa może być rozwijana na
terenach rolniczych i wyznaczenie terenów pod jej koncentrację jest trudne do przewidzenia, a wręcz
niemożliwe. Tereny rozwoju zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług, jako tereny na których
najbardziej prawdopodobne jest wystąpienie znaczącego odziaływania, wskazano w miejscowości Bielsk,
Ciachcin, Ciachcin Nowy oraz Zągoty. Zasięg tych terenów jest tożsamy z zasięgiem wskazanym w
obowiązujących planach miejscowych.
W granicach gminy Bielsk nie wskazywano terenów pod realizację elektrowni wiatrowych, o których
mowa w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach z zakresu elektrowni wiatrowych. Potrzeby takie nie
zachodzą. Projekt Studium wskazuje jedynie lokalizację istniejących elektrowni wiatrowych położonych w
obrębach Machcino, Zagroba oraz Goślice. Od elektrowni wiatrowej wyznaczono strefy ochrony, które są
równe dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego
punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita
wysokość elektrowni wiatrowej). Zgodnie z przepisami w zakresie elektrowni wiatrowych w okresie 3 lat
od wejścia w życie ww. ustawy możliwe jest sporządzenie planu miejscowego przeznaczającego tereny w
zasięgu strefy pod realizację zabudowy. W zasięgu ww. stref zlokalizowana jest istniejąca zabudowa
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mieszkaniowa, mieszkaniowa–usługowa oraz usługowa. Tereny w zasięgu strefy ochrony od elektrowni
wiatrowej będą objęte znaczącym oddziaływaniem.
Analizując opisany aktualny stan poszczególnych komponentów środowiska, można stwierdzić iż na
obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem występują następujące problemy
środowiskowe:
1) zanieczyszczenie powietrza;
2) hałas;
3) zanieczyszczenie wód powierzchniowych;
4) wysokie zagrożenie suszą glebową;
5) presja zabudowy na tereny otwarte, użytkowane głównie rolniczo, niedostatecznie wyposażone w
infrastrukturę techniczną.
2.6 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń projektu Studium
Podstawą współczesnego rozwoju gospodarczego jest podejmowanie działań zgodnych z zasadami
zrównoważonego rozwoju. W ich świetle prawidłowo prowadzona działalność gospodarcza regionu musi
uwzględniać ochronę istniejącego systemu ekologicznego a także eliminować lub minimalizować wszelkie
zagrożenia mogące zakłócić jego funkcjonowanie. Pamiętając o przyszłych pokoleniach, konieczna jest
stała dbałość o zasoby i walory środowiska oraz poprawa ich jakości. W szczególności dotyczy to takich
elementów jak: wody powierzchniowe i podziemne, powietrze atmosferyczne, gleby i powierzchnia ziemi
oraz klimat akustyczny.
Ustalenia zawarte w projekcie Studium są jedynie wskazówkami, często o dość ogólnym charakterze,
dotyczą szeroko pojętego rozwoju gospodarczego Gminy. Określone zostały jednak na podstawie
szczegółowej analizy środowiska obszaru, a podstawą wyznaczenia kierunków, działań była wspomniana
wcześniej zasada zrównoważonego rozwoju.
W przypadku braku realizacji przedstawionego do oceny projektu Studium, dalsza polityka przestrzenna
gminy Bielsk prowadzona będzie w oparciu o aktualnie obowiązujące Studium z 2001 r. wraz
z przeprowadzonymi zmianami (w 2010 r., 2014 r. i 2016 r.), obowiązujące miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, a także szereg uregulowań prawnych zawartych w przepisach odrębnych.
Obowiązujące Studium nie spełnia w pełni wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, a także innych ustaw. Poddane ocenie dokumenty (Studium wraz ze
zmianami) zostały wykonane w trybie ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, a wraz z nimi wykonana została prognoza oddziaływania na środowisko.
Ustalenia zawarte w projekcie Studium określone zostały na podstawie szczegółowej analizy
środowiska obszaru oraz obecnych potrzeb rozwojowych gminy Bielsk, a podstawą wyznaczenia
kierunków, działań była zasada zrównoważonego rozwoju. W pracach nad projektem zapewniony był
udział społeczeństwa, zgodnie z aktualną procedurą formalno–prawną. Projektowane przedsięwzięcia,
szczególnie te mogące potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pochodzą
z obowiązujących planów miejscowych Gminy, Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
mazowieckiego, planów i programów wojewódzkich oraz wynikają ze złożonych wniosków przez
instytucje. Projekt Studium wprowadza nowe zapisy i ustalenia istotne dla ochrony środowiska, m.in.:
1) redukuje ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę i przywraca rolne użytkowanie gruntów;
2) wskazuje ustanowione tereny i obszary górnicze oraz udokumentowane złoża kopalin
(aktualizacja);
3) wprowadza wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenów, m.in. minimalny udział powierzchni
biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej, intensywność zabudowy, wysokość
zabudowy;
4) wskazuje korytarze ekologiczne oraz miejsca powiązań ekologicznych, chronione przed
zainwestowaniem, służące utrzymaniu ciągłości systemu przyrodniczego, która w przypadku braku
uchwalenia projektu Studium może zostać zakłócona;
5) wprowadza zapis o konieczności zagwarantowania możliwości przemieszczania się zwierząt
w przypadku realizacji projektowanych liniowych przedsięwzięć drogowych;
6) wskazuje nowe tereny rolnicze do zalesienia, na glebach o niskiej przydatności rolniczej
(oznaczone symbolem RZL na rysunku Studium–Kierunki arkusz 1/2);
7) wskazuje obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na który prawdopodobieństwo wystąpienia
powodzi jest średnie i wynosi 1% oraz obszary zasięgu wielkiej wody (5% i 0,5%) na podstawie
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„Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej – Etap I. – rz. Sierpienica”, a także tereny
narażone na występowanie okresowych podtopień;
8) dopuszcza budowę urządzeń oraz uprawę roślin służących do pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych, w tym obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW (przy czym na terenie Gminy nie
przewiduje się lokalizacji urządzeń wykorzystujących energię wiatru o mocy większej niż moc
mikroinstalacji (40 kW) w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu energetyki);
9) wskazuje lokalizację istniejących elektrowni wiatrowych w granicach gminy Bielsk i planowanych
elektrowni wiatrowych w granicach gminy Staroźreby, o których mowa w ustawie z zakresu
elektrowni wiatrowych oraz stref ochrony od elektrowni wiatrowych w odległości
dziesięciokrotności ich wysokości;
10) wskazuje przybliżony przebieg drogi ekspresowej S10 stanowiącej inwestycje celu publicznego
wskazaną w Planie zagospodarowania województwa mazowieckiego (S10 od A6 (Szczecin)–Piła–
Bydgoszcz–Toruń–Płońsk (S7), gm. Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Radzanowo, Staroźreby,
Dzierzążnia, Płońsk (inwestycja z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 – zał. 2
oraz PO Infrastruktura i Środowisko 2014–2020), który będzie uszczegółowiony na dalszym etapie
prac oraz przebieg dróg o znaczeniu regionalnym i znaczeniu lokalnym (KDZ, KDL).
Brak nowego Studium, będzie oznaczał, że wszystkie nowe plany miejscowe będą sporządzane zgodnie
z obowiązującym dokumentem, którego ustalenia straciły na aktualności w związku ze zmieniającą się
polityką przestrzenną na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym. Obowiązujące Studium wraz ze
zmianami poprzez wskazanie do zainwestowania rozległych terenów, przyzwalało na znaczne rozproszenie
zabudowy w przestrzeni. Bilans terenów, przeprowadzony na podstawie art. 10 pkt. 7 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, i wnikliwa analiza aktualnych
uwarunkowań oraz obecnych i perspektywicznych potrzeb wskazują na mniejsze zapotrzebowanie na
tereny pod zabudowę lub tez ich koncentrację w konkretnych obszarach. Brak weryfikacji i częściowej
redukcji terenów przeznaczonych pod nową zabudowę lub doprowadzenia ich do lokalnych koncentracji,
prowadzić będzie do dalszego rozpraszania zabudowy, co skutkować będzie m.in. zaburzaniem ładu
przestrzennego, powstawaniem bardziej uciążliwych barier przestrzennych, ponoszeniem większych
kosztów przez Gminę na realizację zadań własnych (co może opóźniać powstawanie inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i innych zasobów), koniecznością pokonywania większych odległości i większym
ruchem kołowym (wprowadzanie większej ilości zanieczyszczeń do atmosfery). Ponadto nowy dokument
w sposób bardziej rygorystyczny określa parametry nowej zabudowy, a brak nowych, precyzyjnych ustaleń
w tym zakresie prowadzić może do degradacji ładu przestrzennego i lokalizacji nowych obiektów, które
nie będą harmonizowały się z istniejącym zainwestowaniem i krajobrazem, w tym krajobrazem
kulturowym Gminy. Dokument wskazuje również dodatkowe zapisy dotyczące ochrony środowiska.
Konieczne jest również wskazanie lokalizacji istniejących elektrowni wiatrowych, które wprowadzają
ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, zarówno w gminie Bielsk, jak również na gminach
sąsiednich. Brak zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, może prowadzić do dezinformacji oraz prowadzić do
rozwoju zabudowy na terenach do tego nie wskazanych, co może stanowić zagrożenie dla miejscowej
ludności i jej dobytku. Brak Studium może również uniemożliwić realizację niektórych inwestycji, które
mają pozytywny wpływ na środowisko, lub przewidziane zostały w dokumentach nadrzędnych i stanowią
realizację inwestycji celu publicznego, a nie były przewidziane w obowiązującym dokumencie i nie
wskazano terenów do ich realizacji. Ze względu na dostosowanie do aktualnych norm prawnych projektu
Studium, jego zapisy wpłyną pozytywnie na możliwości ochrony środowiska przyrodniczego Gminy.
Ponadto, Studium odgrywa istotną rolę przy ubieganiu się o dotacje finansowe na realizację różnych
przedsięwzięć (np. z zakresu gospodarki ściekami komunalnymi). Warunkiem jej uzyskania jest m.in. zapis
możliwości realizacji danego przedsięwzięcia w Studium.
3.

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym,
krajowym i regionalnym oraz sposób ich uwzględnienia w projekcie Studium

Ustalenia dokumentów planistycznych sporządzanych na szczeblu gminnym, wymagają uwzględnienia
celów i kierunków ochrony środowiska ustanowionych na poziomie międzynarodowym, wspólnotowym,
krajowym i regionalnym. Wynika to pośrednio z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
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i zagospodarowaniu przestrzennym: zgodnie z art. 9 ust. 2 zasady określone m.in. w Koncepcji
przestrzennego zagospodarowania kraju oraz planie zagospodarowania przestrzennego województwa,
w tym również zasady dotyczące ochrony środowiska uwzględnia się obowiązkowo w projektach studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Cele ochrony środowiska formułowane na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym realizowane są
w Polsce już w trakcie egzekwowania odpowiednich aktów prawnych, które stanowią bezpośrednie
wdrożenie dyrektyw Wspólnot Europejskich lub opracowane zostały zgodnie z zaleceniami lub
postanowieniami międzynarodowych konwencji. Takim aktem prawnym jest m.in. 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, na podstawie której sporządzona
została niniejsza prognoza. Tak więc już samo przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko jest realizacją celów określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE
z dnia 26 maja 2003 r.16 i Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca
2001 r.17 Właściwie wszystkie akty prawne dotyczące ochrony środowiska, w tym: ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, których
wymogi są uwzględniane przy opracowaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, wdrażają dyrektywy Wspólnoty Europejskiej w zakresie swoich regulacji.
Wymogi i cele ochrony środowiska są coraz częściej akcentowane w planowaniu przestrzennym,
a zasadom zrównoważonego rozwoju podporządkowuje się niemal wszelkie działania w przestrzeni. Cele
ochrony środowiska określane są w strategicznych dokumentach programowych i ustawowych, zarówno
w tych o znaczeniu krajowym, jak i regionalnym i lokalnym. Podstawowymi dokumentami określającymi
zasady zrównoważonego rozwoju oraz traktującymi o szeroko pojętej ochronie środowiska, są:
1) na szczeblu krajowym:
a) Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 r.,
b) Polska 2025 – długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju (2000 r.),
c) Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: regiony, Miasta, Obszary wiejskie,
2) na szczeblu regionalnym i lokalnym:
a) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego (2014 r.),
b) Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku (2013 r.),
c) Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego (2012 r.),
d) Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza (2012 r.),
e) Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Płockiego na lata 2004–2015 (2008 r.),
f) Strategia Rozwoju Powiatu Płockiego na lata 2014–2020 (2014 r.),
g) Programu ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015, z perspektywą do roku
2018 (2010 r.).
Wymienione dokumenty zawierają już ustalenia opracowań o znaczeniu międzynarodowym
i wspólnotowym: dyrektyw i strategii. Poniżej, w tabeli nr 9, przedstawiono w jaki sposób strategiczne cele
ochrony zasobów naturalnych oraz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, określone
w Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, a także cele określone w Traktacie
o funkcjonowaniu UE i Protokole z Kioto zostały uwzględnione w projekcie Studium.
Tab. 9. Sposób uwzględnienia w Studium celów ochrony środowiska ustanowionych w Programie Ochrony Środowiska dla
Powiatu Płockiego na lata 2011–2015 z perspektywą do roku 2018.
CEL STRATEGICZNY
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i ochrona jego zasobów
CELE GŁÓWNE

WAŻNIEJSZE USTALENIA STUDIUM

16

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa
w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału
społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003,
str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 466)
17
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych
planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15,
t. 6, str. 157)
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Określono szczegółowe kierunki oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, w tym ochrony
gleb i powierzchni ziemi, zasobów wód i kształtowania podsystemu hydrologicznego, biologicznego
i klimatycznego (j.w.).

Ograniczenie emisji substancji i energii

Określono szczegółowe kierunki oraz zasady zaopatrzenia w ciepło, m.in.: wymóg, by zarówno w
zbiorczych jak i w indywidualnych systemach grzewczych wykorzystywane były odnawialne źródła
energii w możliwie jak największym zakresie – pompy ciepła, energia słoneczna, inne oraz wymóg, by
nowo wznoszone obiekty wyposażone były w wysokosprawne systemy grzewcze wykorzystujące
technologie i paliwa ekologiczne, z wykorzystaniem energii elektrycznej i odnawialnej, gazu, oleju
opałowego lekkiego oraz niskoemisyjnych źródeł ciepła posiadające certyfikat na „znak bezpieczeństwa
ekologicznego”.
Zapewniono ciągłość przestrzenną układów przyrodniczych orz zachowanie i wzmocnienie
powiązań systemu z regionalnym systemem przyrodniczym poprzez wskazanie m.in. terenów wód
powierzchniowych (WS), terenów łąk i pastwisk (PS), lasów (ZLP i ZL) oraz terenów rolniczych do
zalesienia (RZL).
Wskazano tereny cenne przyrodniczo wyłączone spod zabudowy tj. lasy, tereny rolnicze od
zalesienia, tereny łąk i pastwisk, tereny wód powierzchniowych, korytarzy ekologicznych, obszar
szczególnego zagrożenia powodzią, obszary zasięgu wielkiej wody oraz tereny w zasięgu występowania
okresowych podtopień.

Ochrona zasobów naturalnych

Wskazano obowiązujące tereny i obszary górnicze oraz udokumentowane złoża kopalin.
Ustalono możliwość prowadzenia badań rozpoznawczych i ustanowienia obszarów i terenów
górniczych na obszarach niewskazanych w projekcie Studium. Prowadzenie eksploatacji złóż kopalin,
może odbywać się wyłącznie na obszarach gleb klasy IV–VI oraz na glebach wyższych klas,
w sytuacjach uzasadnionych racjonalną eksploatacją złoża, poza obszarami objętymi formami ochrony
przyrody, obszarami wyznaczonych korytarzy ekologicznych oraz obszarami łąk i pastwisk.
Ustalono minimalny udział powierzchni biologiczne czynnej w powierzchni działki budowlanej dla
poszczególnych terenów.

Rozwój energetyki odnawialnej

Określono szczegółowe kierunki w zakresie odnawialnych źródeł energii, m.in.: dopuszczono
możliwość lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100 kW, wykorzystujących m.in. energię otrzymywaną z biomasy, energię geotermalną,
energię promieniowania słonecznego, hydroenergię, bez możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych o
mocy większej niż moc mikroinstalacji (40 kW) w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu energetyki.
Określono tereny, na których możliwa jest lokalizacja urządzeń wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz mocy nieprzekraczającej
100 kW.

Podnoszenie świadomości ekologicznej Wskazano kierunki oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów m.in. poprzez zwiększenie
społeczeństwa
aktywności obywatelskiej i wyższy stan świadomości ekologicznej społeczeństwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie tekstu Studium oraz Programu ochrony środowiska dla powiatu płockiego na lata 2011–2015
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018.

Tab. 10. Sposób uwzględnienia w Studium celów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia dokumentu ustanowionych na
szczeblu krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym.
CELE
USTANOWIONE
NA
SZCZEBLU KRAJOWYM
(Koncepcja przestrzennego
zagospodarowania kraju 2030):

WAŻNIEJSZE USTALENIA STUDIUM

Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego
i walorów krajobrazowych Polski (Cel 4 KPZP 2030)
Wskazano minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej
dla poszczególnych terenów, którego celem jest m.in. utrzymanie możliwości kształtowania się
powiązań przyrodniczych o lokalnym charakterze oraz prawidłowego funkcjonowania i ochrony
środowiska.

Integracja działań w zakresie
funkcjonowania spójnej sieci ekologicznej Wskazano lasy (ZL, ZLP) oraz tereny rolnicze do zalesień (RZL), z także możliwość zalesienia gleb
o niskiej przydatności rolniczej.
kraju jako podstawa ochrony
najcenniejszych zasobów przyrodniczych
Wskazano obszary i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów z zakresu ochrony
i krajobrazowych (4.1.)
środowiska tj. pomniki przyrody i użytki ekologiczne.
Wskazano tereny cenne przyrodniczo wyłączone spod zabudowy tj. lasy, tereny rolnicze od
zalesienia, tereny łąk i pastwisk, tereny wód powierzchniowych, korytarzy ekologicznych, obszar
szczególnego zagrożenia powodzią, obszary zasięgu wielkiej wody oraz tereny w zasięgu
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występowania okresowych podtopień.

Zapewniono ciągłość przestrzenną układów przyrodniczych orz zachowanie i wzmocnienie
powiązań systemu z regionalnym systemem przyrodniczym poprzez wskazanie m.in. terenów wód
powierzchniowych (WS), terenów łąk i pastwisk (PS), lasów (ZLP i ZL) oraz terenów rolniczych do
zalesienia (RZL).
Przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni
przyrodniczej (4.2.)

Wskazano tereny cenne przyrodniczo wyłączone spod zabudowy tj. lasy, tereny rolnicze od
zalesienia, tereny łąk i pastwisk, tereny wód powierzchniowych, korytarzy ekologicznych, obszar
szczególnego zagrożenia powodzią, obszary zasięgu wielkiej wody oraz tereny w zasięgu
występowania okresowych podtopień.
Wskazano również minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej dla
poszczególnych terenów.

Wprowadzenie gospodarowania
krajobrazem zgodnie z zapisami
Europejskiej Konwencji Krajobrazowej
(4.3.)

Racjonalizacja gospodarowania
ograniczonymi zasobami wód
powierzchniowych i podziemnych kraju,
w tym zapobieganie deficytu wody na
potrzeby ludności i rozwoju
gospodarczego (4.4.)

Wdrożenie działań mających na celu
osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i
potencjału wód i związanych z nimi
ekosystemów (4.5.)

Zmniejszenie obciążenia środowiska
powodowanego emisjami zanieczyszczeń
do wód, atmosfery i gleby (4.6.)

Ustalono wymogi w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz warunki
zabudowy i zagospodarowania dla poszczególnych terenów m.in. poprzez ustalenie wysokości
budynków, minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej,
intensywność zabudowy, które powinny zostać uszczegółowione na etapie sporządzania miejscowego
planu.
Wskazano tereny cenne przyrodniczo, które zostały wyłączone spod zabudowy tj. lasy, tereny
rolnicze od zalesienia, tereny łąk i pastwisk, tereny wód powierzchniowych, korytarzy ekologicznych,
obszar szczególnego zagrożenia powodzią, obszary zasięgu wielkiej wody oraz tereny w zasięgu
występowania okresowych podtopień.
Określono szczegółowe kierunki oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, w tym ochrony
zasobów wód i kształtowania podsystemu hydrologicznego.
Wskazano tereny wód powierzchniowych (WS).
Określono szczegółowe kierunki oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, w tym ochrony
zasobów wód i kształtowania podsystemu hydrologicznego.
Wskazano tereny cenne przyrodniczo wyłączone spod zabudowy tj. tereny wód powierzchniowych,
korytarzy ekologicznych, obszar szczególnego zagrożenia powodzią, obszary zasięgu wielkiej wody
oraz tereny w zasięgu występowania okresowych podtopień.

Określono szczegółowe kierunki oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, w tym ochrony
gleb i powierzchni ziemi, zasobów wód i kształtowania podsystemu hydrologicznego, biologicznego i
klimatycznego (j.w.).
Określono minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej, wymaganej do
zachowania w granicach działki budowlanej dla poszczególnych terenów.

Wskazano lokalizację terenów i obszarów górniczych „Zagroba II” i „Zagroba III”, jak również
udokumentowanych złóż kopalin „Zagroba II i III”, „Koziołki” i „Rudowo”.
Dla obszarów nie wyznaczono filarów ochronnych. Ustalono możliwość prowadzenia badań
rozpoznawczych i ustanowienia obszarów i terenów górniczych na obszarach niewskazanych w
Zabezpieczenie cennych gospodarczo złóż projekcie Studium. Prowadzenie eksploatacji złóż kopalin, może odbywać się wyłącznie na obszarach
kopalin i zwiększenie wykorzystania
gleb klasy IV–VI oraz na glebach wyższych klas, w sytuacjach uzasadnionych racjonalną eksploatacją
złoża, poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, obszarami wyznaczonych korytarzy
surowców wtórnych (4.7.)
ekologicznych oraz obszarami łąk i pastwisk.
Warunki bezpieczeństwa powszechnego, ochrony środowiska, ochrony obiektów budowalnych oraz
racjonalne gospodarowanie złożem powinno być realizowane poprzez przestrzeganie przepisów
odrębnych.

CELE USTANOWIONE NA
SZCZEBLU WSPÓLNOTOWYM
(Traktat o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej – art. 191):
Zachowanie, ochrona i poprawa jakości
środowiska

WAŻNIEJSZE USTALENIA PROJEKTU STUDIUM:

Określono szczegółowe kierunki oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, w tym ochrony
gleb i powierzchni ziemi, zasobów wód i kształtowania podsystemu hydrologicznego, biologicznego i
klimatycznego (j.w.).
Wskazano tereny cenne przyrodniczo wyłączone spod zabudowy tj. lasy, tereny rolnicze od
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zalesienia, tereny łąk i pastwisk, tereny wód powierzchniowych, korytarzy ekologicznych, obszar
szczególnego zagrożenia powodzią, obszary zasięgu wielkiej wody oraz tereny w zasięgu
występowania okresowych podtopień.
Wskazano obszary i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów z zakresu ochrony
środowiska tj. pomniki przyrody i użytki ekologiczne.
Określono szczegółowe kierunki kształtowania leśnej i rolniczej przestrzeni produkcyjnej (j.w.).
Określono szczegółowe kierunki oraz zasady rozwoju infrastruktury technicznej – zaopatrzenia w
wodę, odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w ciepło, rozwoju energetyki odnawialnej, z naciskiem na
rozwój rozwiązań służących ograniczeniu negatywnych oddziaływań na środowisko i poprawę jego
stanu.

Ochrona zdrowia ludzkiego

Ostrożne i racjonalne wykorzystanie
zasobów naturalnych

CELE USTANOWIONE NA
SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM
(Protokół z Kioto):

Określono udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej.
Określono szczegółowe kierunki oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, w tym ochrony
przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
Określono szczegółowe kierunki oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, w tym ochrony
powietrza, ochrony przed hałasem oraz kształtowania podsystemu klimatycznego:
Wskazano wymóg, aby działania podejmowane w zakresie ochrony przed hałasem zapewniały
zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z wymogami przepisów odrębnych
z zakresu ochrony środowiska. Określenie, które z poszczególnych terenów, wyznaczonych w planie
należą do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w przepisach odrębnych z zakresu
ochrony środowiska, podlegających ochronie akustycznej – na etapie sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Wskazano obowiązujące tereny i obszary górnicze oraz udokumentowane złoża kopalin.
Ustalono możliwość prowadzenia badań rozpoznawczych i ustanowienia obszarów i terenów
górniczych na obszarach niewskazanych w projekcie Studium. Prowadzenie eksploatacji złóż kopalin,
może odbywać się wyłącznie na obszarach gleb klasy IV–VI oraz na glebach wyższych klas,
w sytuacjach uzasadnionych racjonalną eksploatacją złoża, poza obszarami objętymi formami ochrony
przyrody, obszarami wyznaczonych korytarzy ekologicznych oraz obszarami łąk i pastwisk.

WAŻNIEJSZE USTALENIA PROJEKTU STUDIUM:
Określono szczegółowe kierunki oraz zasady zaopatrzenia w ciepło, m.in.: wymóg, by zarówno w
zbiorczych jak i w indywidualnych systemach grzewczych wykorzystywane były odnawialne źródła
energii w możliwie jak największym zakresie – pompy ciepła, energia słoneczna, inne oraz wymóg, by
nowo wznoszone obiekty wyposażone były w wysokosprawne systemy grzewcze wykorzystujące
technologie i paliwa ekologiczne, z wykorzystaniem energii elektrycznej i odnawialnej, gazu, oleju
opałowego lekkiego oraz niskoemisyjnych źródeł ciepła posiadające certyfikat na „znak
bezpieczeństwa ekologicznego”.

Badanie, wspieranie, rozwój oraz
zwiększanie wykorzystania nowych
i odnawialnych źródeł energii, technologii
pochłaniania dwutlenku węgla oraz
zaawansowanych i innowacyjnych
technologii przyjaznych dla środowiska

Określono szczegółowe kierunki oraz zasady zaopatrzenia w gaz, m.in.: rozbudowę sieci gazowej w
oparciu o istniejącą sieć gazociągów, sieci gazowej średniego ciśnienia o parametrach umożliwiających
wykorzystania gazu sieciowego do celów grzewczych oraz socjalno-bytowych.
Określono szczegółowe kierunki w zakresie odnawialnych źródeł energii, m.in.: dopuszczono
możliwość lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100 kW, wykorzystujących m.in. energię otrzymywaną z biomasy, energię geotermalną,
energię promieniowania słonecznego, hydroenergię, bez możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych o
mocy większej niż moc mikroinstalacji (40 kW) w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu energetyki.
Określono tereny, na których możliwa jest lokalizacja urządzeń wytwarzających energię z
odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz mocy nieprzekraczającej 100
kW.
Wskazano lasy (ZL, ZLP) oraz tereny rolnicze do zalesień (RZL), z także możliwość zalesienia gleb
o niskiej przydatności rolniczej.

(...) wspieranie zrównoważonej
gospodarki leśnej, zalesiania i odnowień.

Określono szczegółowe kierunki kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej, m.in.:
1) użytkowanie i ochronę lasów mające na celu prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki
leśnej zgodnie z zasadami określonymi w Planach urządzeniowych lasów;
2) tworzenie powiązań istniejących kompleksów leśnych poprzez zalesienia uzupełniające;
3) zwiększenie różnorodności biologicznej z jednoczesnym rozwijaniem wodochronnych,
klimatotwórczych i środowiskotwórczych funkcji lasów;
4) dążenie do tworzenia drzewostanów wielogatunkowych i wielowiekowych o charakterze lasu
naturalnego. Skład drzew winien odpowiadać roślinności potencjalnej siedlisk leśnych;
5) odnowienie naturalne jako główny sposób odnowienia lasu;
6) zachowanie istniejących łąk śródleśnych;
7) odpowiednie kształtowanie granicy rolno–leśnej;
8) zakaz na terenach lasów realizacji zabudowy innej niż związana z prowadzeniem gospodarki
leśnej z wyjątkiem realizacji nowych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
9) realizację zbiorników wodnych i urządzeń służących ochronie p. pożarowej;
10) lokalizację zabudowy w odległości od lasów: nie mniejszej niż wysokość drzewostanu
i jednocześnie nie mniejszej niż to wynika z przepisów odrębnych;

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIELSK

29

11) realizację nowego zainwestowania w sposób, który nie będzie powodował pogorszenia warunków
funkcjonowania istniejących gruntów leśnych oraz korytarzy ekologicznych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Studium oraz KPZP 2030, Protokołu z Kioto, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

4.

Przewidywane oddziaływanie na środowisko, będące skutkiem realizacji ustaleń
projektu Studium

Na etapie sporządzania projektu Studium, przy braku informacji o planowanych przedsięwzięciach na
danym terenie, określenie przyszłych oddziaływań na środowisko jest niepełne i ma charakter ogólny.
Oddziaływania będą występowały w fazie budowy poszczególnych obiektów i urządzeń, ich eksploatacji
i likwidacji, a ich natężenie będzie zróżnicowane. Faza budowy i likwidacji na ogół będzie się wiązała z
emisją gazów, pyłów, hałasu, niszczeniem pokrywy glebowej. Mają one krótkotrwały charakter i kończą
się wraz z zakończeniem prac budowlanych. Poniżej przedstawiono oddziaływania (zjawiska), które będą
skutkiem realizacji projektu Studium w zakresie zagospodarowania terenów:
1) Wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza – rozwój zainwestowania na terenach wskazywanych
w projekcie Studium będzie skutkował pojawieniem się nowych źródeł emisji zanieczyszczeń do
powietrza w postaci: budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych. Przewiduje się
również wzrost emisji spalin samochodowych, jako następstwo wzrostu natężenia ruchu
drogowego wskutek urbanizacji nowych terenów oraz rozbudowy sieci drogowej. W projekcie
Studium wskazano sposób zaopatrzenia w ciepło poprzez wyposażenie w wysokosprawne systemy
grzewcze stosujące technologie i paliwa ekologiczne z wykorzystaniem energii elektrycznej
i odnawialnej, gazu, oleju opałowego lekkiego oraz niskoemisyjnych źródeł ciepła. Rozbudowa
lokalnych sieci ciepłowniczych, tam gdzie jest to technicznie możliwe i ekonomicznie opłacalne
oraz pozostałe zapisy dotyczące zaopatrzenia w ciepło (dotyczące działań inwestycyjnych
służących redukcji zużycia energii cieplnej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii w
systemach grzewczych, wspieranie inwestycji polegających na modernizacji indywidualnych
i zbiorczych systemów grzewczych, szczególnie w kierunku dostosowania ich do wykorzystywania
odnawialnych źródeł energii) powinny przynieść pozytywne efekty w dłuższej perspektywie czasu,
tj. eliminację jako źródeł energii paliw, które przy spalaniu emitują szkodliwe dla środowiska
związki chemiczne. Przewiduje się, że planowana przebudowa drogi krajowej nr 60
w miejscowościach Bielsk oraz Ciachcin skutkować będzie skierowaniem ruchu tranzytowego
poza obszar zabudowy mieszkaniowej, co z kolei powinno wpłynąć na poprawę warunków
aerosanitarnych w tych miejscowościach. Wprowadzenie pyłów do powietrza może mieć miejsce
w przypadku realizacji drogi ekspresowej S10, na której przewiduje się wystąpienie wzmożonego
ruchu samochodowego. Wzrost liczby emitorów pochodzących z gospodarstw domowych czy
punktów usługowych, przy zastosowaniu się do ustaleń projektu Studium nie powinien wpłynąć na
znaczące i odczuwalne pogorszenie się stanu powietrza oraz przekroczenie wartości
dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń;
2) Wytwarzanie odpadów – w granicach obszaru opracowania będą wytwarzane odpady komunalne, a także
inne rodzaje odpadów w zależności od rodzaju przedsięwzięć, jakie w ramach ustalonego przeznaczania
zostaną zrealizowane na poszczególnych terenach. Ilość odpadów wytwarzanych przez użytkowników
terenów w stosunku do stanu obecnego niewątpliwie wzrośnie po realizacji zapisów projektu Studium,
które przewidują urbanizację nowych terenów. Kwestie gospodarowania odpadami regulowane są w
przepisach odrębnych. W granicach gminy Bielsk nie jest zlokalizowane składowisko odpadów,
w związku z powyższym nie przewiduje się możliwości wystąpienia ryzyka związanego ze
składowaniem odpadów dla elementów środowiska przyrodniczego m.in. wód podziemnych
i powierzchniowych gleby. Opady z terenu Gminy są wywożone i przetwarzane przez profesjonalne
firmy poza jej terenem;
3) Wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi – w ustaleniach projektu Studium nie przewidziano
możliwości odprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalnych bezpośrednio do wód lub do
ziemi. Ścieki bytowe ze wszystkich terenów przewidzianych do realizacji zabudowy zgodnie
z zapisami projektu Studium, w zależności od lokalizacji terenu i stopnia dostępności sieci
kanalizacyjnej odprowadzane być mają do sieci kanalizacyjnej, do przydomowych oczyszczalni lub do
szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe. Na etapie projektu Studium nie jest możliwe określenie
ilości odprowadzanych ścieków z omawianego obszaru, wielkość ta jest bowiem uzależniona od
przebiegu i natężenia procesów urbanizacyjnych oraz rodzaju zainwestowania na poszczególnych
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terenach. Planowany sposób zagospodarowania terenów, wskazany do uszczegółowienia w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, nie powinien wpływać na nieosiągnięcie
celów środowiskowych wskazanych dla JCWPd w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisły (2016 r.);
4) Zmiany w obrębie pokrywy glebowej – bezpowrotne zniszczenie pokrywy glebowej i ubytek
powierzchni biologicznie czynnej będą miały miejsce w przypadku realizacji projektowanego
zainwestowania, tj. nowych obiektów mieszkaniowych, usługowych, produkcyjnych,
infrastrukturalnych, układu komunikacyjnego (modernizacja, przebudowa i budowa dróg). W ramach
prowadzenia eksploatacji kopalin pokrywa glebowa zostanie zniszczona okresowo. Zanieczyszczenie
i zasolenie gleb może być większe w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych. Nie przewiduje się
lokalizacji przedsięwzięć, których funkcjonowanie mogłoby przy respektowaniu ustaleń projektu
Studium, powodować przenikanie zanieczyszczeń do wód i gruntu;
5) Przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu – posadowienie nowej zabudowy a także
zaprojektowanego układu drogowego będzie wymagało naruszenia istniejącej rzeźby terenu,
jednak w niewielkim stopniu (przekształcenia będą miały charakter lokalny). Największe
przekształcenia dotyczyć mogą możliwości eksploatacji kopalin. Jednak tereny te, zgodnie
z zapisami projektu Studium, po zakończeniu działalności mają zostać zrekultywowane, dzięki
czemu zmiany ukształtowania terenu związane z eksploatacją będą miały charakter w znacznej
mierze odwracalny. Większe przekształcenie terenu może mieć miejsce w przypadku budowy
drogi ekspresowej S10, wskazane w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa
mazowieckiego (2014 r.);
6) Emisja hałasu – realizacja wskazanego w projekcie Studium zagospodarowania i intensyfikacja
wykorzystania terenów skutkować będzie wzrostem poziomu hałasu związanego z obecnością większej
liczby ludności – nowych mieszkańców, klientów usług. Źródłem uciążliwości akustycznych będą, tak jak
dotychczas: droga krajowa nr 60 oraz drogi wojewódzkie nr 540, 560, 568, po których odbywa się ruch
kołowy, a także linia kolejowa (przede wszystkim jeśli zwiększy się na niej ruch pociągów). Przewiduje
się, że przebudowa drogi krajowej nr 60 z ominięciem miejscowości Bielsk (obwodnica) oraz Ciachcin
skutkować będzie skierowaniem ruchu tranzytowego poza ww. miejscowość, co z kolei powinno wpłynąć
na poprawę warunków akustycznych w obszarze zabudowy w tych miejscowościach. Projekt Studium
wprowadza przebieg drogi ekspresowej S10, stanowiących inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym ustaloną w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego
(2014 r.), na której może odbywać się wzmożony ruch samochodowy. Przewiduje się jednak, ze droga ta
będzie posiadała odpowiednie zabezpieczenia tj. ekrany akustyczne oraz będzie znajdowała się w
odpowiedniej odległości od istniejącej i projektowanej zabudowy, w celu zniwelowania uciążliwości
hałasowych przez nią generowanych. W projekcie Studium nie przewiduje się możliwości lokalizacji
elektrowni wiatrowych o mocy większej niż moc mikroinstalacji (40 kW) w rozumieniu przepisów
odrębnych z zakresu energetyki, które mogłyby być dodatkowym, nowym źródłem hałasu. Inne
urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW,
wykorzystujące m.in. energię otrzymywaną z biomasy, energię geotermalną, energię promieniowania
słonecznego, hydroenergię mogą być lokalizowane w granicach obszarów rozmieszczenia urządzeń
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW. Realizacja ww.
urządzeń nie może powodować ograniczeń w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu poza
obszarem, na którym będą rozmieszczone, co należy interpretować również jako wymóg zapewnienia
właściwego standardu akustycznego na terenach podlegających ochronie akustycznej. Źródłem emisji
hałasu mogą być również napowietrzne linie elektroenergetyczne. W czasie eksploatacji
napowietrznych linii elektroenergetycznych występuje tzw. zjawisko ulotu oraz wyładowania
powierzchniowe na izolatorach. Poziom hałasu zależy od napięcia linii, zastosowanych rozwiązań
technicznych, a szczególnie od rodzaju zastosowanych przewodów, izolacji i osprzętu, a także od
warunków pogodowych. W czasie deszczu, mżawki, czy w mniejszym stopniu mgły hałas wzrasta.
Nie stanowi one jednak znacznych uciążliwości. W sąsiedztwie napowietrznych linii
elektroenergetycznych 400 kV i 110 kV nie występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa. W
projekcie Studium nie przewiduje się lokalizacji nowych elektrowni wiatrowych w rozumieniu ustawy z
dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach z zakresu elektrowni wiatrowych na terenie gminy Bielsk. Na rysunku
Studium wskazano jedynie położenie istniejących elektrowni wiatrowych w granicach obrębów
Machcinko, Goślice oraz Zagroba oraz stref ochrony w odległości dziesięciokrotności wysokości od
elektrowni wiatrowych. Na terenie gminy sąsiedniej (gm. Staroźreby) oznaczono informacyjnie
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planowane elektrownie wiatrowe, od których również wskazano strefy ochrony, które znajdują się
również w granicach administracyjnych gminy Bielsk. Natężenie hałasu emitowanego przez elektrownie
wiatrowe jest zależne od czynników tj. ukształtowania terenu, prędkość i kierunku wiatru oraz
rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu oraz od sposobu rozmieszczenia samych urządzeń w
terenie. Elektrownie wiatrowe mogą stanowić uciążliwości dla zabudowy zlokalizowanej w ich
sąsiedztwie. Przy realizacji nowej zabudowy należy wziąć pod uwagę zachowanie odpowiednich
odległości dla spełnienia warunków określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska w
zależności od przeznaczenia terenu. W projekcie Studium wskazano szereg działań z zakresu ochrony
przed hałasem, dotyczące zarówno właściwej lokalizacji funkcji podlegających ochronie akustycznej, jak
i stosowania rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w odniesieniu do źródeł hałasu, którego
natężenie może przekraczać wartości dopuszczalne ustalone w przepisach odrębnych normy;
7) Emitowanie pól elektromagnetycznych – źródłem promieniowania elektromagnetycznego w granicach
Gminy są istniejące, napowietrzne linie elektroenergetyczne 400 kV i 110 kV, średniego i niskiego
napięcia, rozbudowywana stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Płock (Kruszczewo) na fragmencie
obrębu Machcinko, stacje transformatorowe i stacje bazowe telefonii komórkowych. Dalszy rozwój
zabudowy w granicach Gminy oraz na terenach sąsiednich może wiązać się z rozbudową
dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej. Ochronę zdrowia ludzi przed negatywnym oddziaływaniem
promieniowania elektromagnetycznego od linii elektroenergetycznych zapewniają ustalenia przepisów
odrębnych obejmujące ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu w odpowiedniej
odległości od linii, tym większej im większe jest jej napięcie. Wymogi te uwzględnione zostały w
zapisach projektu Studium. Skutkiem realizacji ustaleń projektu Studium w zakresie zaopatrzenia w
energię elektryczną będzie pojawienie się nowych źródeł pola elektromagnetycznego. Nie przewiduje
się jednak znaczącego, odczuwalnego wzrostu natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku. Na
terenach o wysokim stopniu zainwestowania, zgodnie z ustaleniami Studium, preferowany będzie
rozwój sieci elektroenergetycznej w systemie kablowym;
8) Rozwój terenów o funkcji ekologicznej – w projekcie Studium wskazano tereny cenne
przyrodniczo tj. lasy (ZL, ZLP), tereny rolnicze do zalesień (RZL), tereny łąk i pastwisk (PS),
tereny rolnicze (R), tereny wód powierzchniowych (WS). W ramach ustaleń Studium wskazano
również tereny wyłączone spod zabudowy, które będą pełniły wyłącznie role przyrodnicze.
Ustalenia te umożliwiają utrzymanie i rozwój funkcji przyrodniczych. Nie przewiduje się, w
wyniku realizacji ustaleń projektu Studium przeprowadzenia procedury zmiany przeznaczenia
gruntów leśnych na cele nieleśne;
9) Ryzyko wystąpienia poważnych awarii – w projekcie Studium nie przewidziano możliwości lokalizacji
na terenie Gminy zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej. W związku z przebiegiem przez teren ważnych tras komunikacji drogowej oraz kolejowej
wzrasta niebezpieczeństwo zaistnienia sytuacji awaryjnej związanej z przewozem materiałów
niebezpiecznych i substancji chemicznych. Przebudowa drogi krajowej (obwodnica Bielska i Ciachcina)
może skutkować ograniczeniem ryzyka awarii w najintensywniej zainwestowanej części wsi. Zagrożenie
awariami na terenie Gminy wiąże się również z występowaniem na jej obszarze gazociągów oraz
rurociągu naftowego.
Zidentyfikowane powyżej oddziaływania na środowisko mogą mieć charakter bezpośredni (pierwotny)
lub pośredni (wtórny). Pierwszy typ oddziaływań związany jest bezpośrednio z realizowaną inwestycją,
występuje zazwyczaj w tym samym miejscu i czasie, a obejmuje zmiany wywołane budową oraz
eksploatacją obiektu, itp. (tj. przedmiotu inwestycji). Za przewidywane oddziaływanie bezpośrednie
uznano: zniszczenie pokrywy glebowo–roślinnej i ubytek powierzchni biologicznie czynnej na terenach
przeznaczonych pod zainwestowanie, przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, jako skutek
budowy projektowanych elementów układu komunikacyjnego.. Skutkiem bezpośrednim realizacji ustaleń
projektu Studium o pozytywnym charakterze będzie rozwój terenów o funkcji ekologicznej. Z kolei
oddziaływania drugiego typu – pośrednie – obejmują te zmiany w środowisku jakie mogą wystąpić w
wyniku już zrealizowanej inwestycji lub dodatkowych przedsięwzięć z nią związanych (tj. w późniejszym
okresie, niekiedy w innym miejscu). Za oddziaływanie pośrednie (wtórne) uznano wprowadzanie gazów
i pyłów do powietrza, jako skutek rozwoju zainwestowania (ogrzewanie budynków, ruch samochodowy).
Skutkiem pośrednim realizacji projektowanego w projekcie Studium zainwestowania będzie również
wzrost ilości wytwarzanych odpadów, wzrost poboru wody na cele bytowe i gospodarcze oraz ilości
wytwarzanych ścieków, a także wzrost emisji hałasu związanego z większym ruchem komunikacyjnym i
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obecnością większej ilości użytkowników terenów mieszkaniowych i usługowych. Nieuchronnym
rezultatem realizacji nowych, naziemnych elementów sieci elektroenergetycznej będzie emisja pól
elektroenergetycznych w ich najbliższym otoczeniu.
Ze względu na czas, w jakim będą występować, oddziaływania na środowisko podzielono na cztery
grupy: oddziaływania chwilowe, stałe, krótkoterminowe i długoterminowe. Pierwsza grupa (oddziaływania
chwilowe) obejmuje m.in. emisję hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowo–gazowych będących skutkiem prac
budowlanych jedynie w fazie realizacji zainwestowania (chwilowy wzrost natężenia hałasu i emisji gazów
i pyłów wynikający z pracy maszyn i urządzeń w trakcie prac budowlanych). Jako oddziaływanie stałe
traktować należy zniszczenie pokrywy glebowej i ubytek powierzchni biologicznie czynnej zajętej pod
zabudowę i układ komunikacyjny, a także promieniowanie elektromagnetyczne emitowane w sposób stały,
powstające na skutek funkcjonowania napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych, stacji
transformatorowych i infrastruktury telekomunikacyjnej.
Krótkoterminowe oddziaływania, bardzo podobne swym charakterem do chwilowych, mają miejsce
w trakcie realizacji inwestycji, mimo iż na ogół są gwałtowne nie prowadzą do długofalowych skutków
w krajobrazie i stanie środowiska. Obejmują one degradację pokrywy roślinnej i tymczasowy, krótkotrwały
ubytek powierzchni biologicznie czynnej w okresie realizacji inwestycji budowlanych. Krótkoterminowość
ww. oddziaływań polega na ich występowaniu wyłącznie w okresie prowadzenia prac inwestycyjnych, po
zakończeniu których powierzchnie zajęte na czas budowy są porządkowane i zadarniane. Z kolei istnienie
oddziaływań długoterminowych ujawnia się na ogół po zakończeniu inwestycji i związane jest przede
wszystkim
z eksploatacją
i
funkcjonowaniem
obiektów
budowlanych,
komunikacyjnych
i infrastrukturalnych. Większość z oddziaływań długoterminowych pokrywa się z oddziaływaniami
pośrednimi, obejmując skutki rozwoju zainwestowania takie jak: wprowadzanie gazów i pyłów do
powietrza wzrost ilości wytwarzanych odpadów, wzrost poboru wody na cele bytowe i gospodarcze oraz
ilości wytwarzanych ścieków, a także wzrost emisji hałasu związanego z większym ruchem
komunikacyjnym i obecnością większej ilości użytkowników terenów mieszkaniowych i usługowych. Do
oddziaływań długoterminowych zaliczyć można także ryzyko wystąpienia poważnej awarii oraz
przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu.
Z drugiej jednak strony, realizacja niektórych ustaleń projektu Studium z pewnością skutkować będzie
pojawieniem się długoterminowych oddziaływań o charakterze pozytywnym, do których zaliczono rozwój
terenów o funkcji ekologicznej w postaci terenów zieleni urządzonej, a także utrzymanie
w dotychczasowym, wolnym od zabudowy użytkowaniu terenów użytków zielonych.
Tereny zainwestowane są szczególnie narażone na występowanie tzw. oddziaływań skumulowanych.
Koncentracja obiektów o różnych funkcjach (zabudowy mieszkaniowej, usług o różnym charakterze,
terenów komunikacji) oraz intensyfikacja zainwestowania, na małej powierzchni może doprowadzić do
kumulacji zagrożeń różnego rodzaju, tj.: niskiej emisji pyłów i gazów do atmosfery, dużej ilości
produkowanych odpadów komunalnych, uciążliwości związanych ze wzrostem natężenia hałasu. Problem
oddziaływań skumulowanych dotyczyć będzie wyłącznie miejscowości, gdzie występuje zwarta zabudowa
(np. Bielsk, Zągoty, Ciachcin i Ciachcin Nowy).
Tab. 11 Przewidywane oddziaływania na środowisko, wg ich charakteru i oceny.
Charakter
oddziaływania18

Ocena
oddziaływania19

Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

P, D, O

–

Wzrost ilości wytwarzanych odpadów

P, D, O

–

Wzrost ilości wytwarzanych ścieków

P, D, O

–

Zniszczenie pokrywy glebowej

B, S, O

–

Przewidywane oddziaływanie

Ubytek powierzchni biologicznie czynnej w obrębie terenów
przeznaczonych pod zainwestowanie
Przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu

B, S, N/O
B, D, O

–
+/ –

18

Oznaczenia: odziaływania B – bezpośrednie, P – pośrednie, Sk – skumulowane, Ch – chwilowe, S – stałe,
K – krótkoterminowe, D – długoterminowe, O – odwracalne, N – nieodwracalne.
19
Oznaczenia: oddziaływania (+) pozytywne, (–) negatywne, (+/–) niemożliwe do jednoznacznej oceny.
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Emisja hałasu, jako skutek rozwoju zainwestowania
Emisja pól elektroenergetycznych, jako skutek budowy nowych
naziemnych elementów infrastruktury elektroenergetycznej
Rozwój terenów o funkcji ekologicznej
Ryzyko wystąpienia poważnej awarii
Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Studium.

5.

P, Ch, D, O

–

P, S, O

–

B, D, O

+

P, D, O

–

Przewidywane oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, krajobraz,
zdrowie ludności, zabytki i dobra materialne oraz na przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 i jego integralność

Znaczące oddziaływanie na środowisko związane jest z wykorzystaniem zasobów środowiska na
potrzeby rozwoju społeczno–gospodarczego, w tym infrastruktury technicznej. Tereny położone w strefie
planowanych inwestycji infrastrukturalnych narażone są na wystąpienie znacznych oddziaływań.
1. Powietrze
Rozwój zainwestowania na terenach dotychczas wolnych od zabudowy może skutkować wzrostem
emisji zanieczyszczeń do atmosfery, nieznacznym pogorszeniem się warunków aerosanitarnych obszaru
Gminy. Przyczynami tych zjawisk będzie m.in. wzrost natężenia ruchu samochodowego związany
z użytkowaniem terenów dotychczas niezagospodarowanych i niedostępnych oraz pojawienie się nowych
emitorów w postaci kotłowni w nowych obiektach. Zapisy projektu Studium z zakresu zasad zaopatrzenia
w ciepło uwzględniają wymogi ochrony powietrza, przez co minimalizują ewentualny wzrost stężenia
zanieczyszczeń z tego tytułu. Nie przewiduje się by realizacja ustaleń projektu Studium mogła skutkować
istotnym, odczuwalnym wzrostem zanieczyszczenia powietrza i przekroczeniem standardów jego jakości
ustalonych w przepisach odrębnych. Poziom zanieczyszczeń po realizacji ustaleń projektu Studium nie
będzie stanowił zagrożenia dla jakości środowiska obszaru i sąsiadujących z nim terenów podlegających
ochronie. W granicach Gminy nie jest zlokalizowany żaden zakład generujący nadmierną ilość substancji
szkodliwych do powietrza. Na stan powietrza w gminie Bielsk pośrednio wpływa również zakład PKN
ORLEN. Zwiększenie powierzchni leśnych, zadrzewionych i utrzymanie terenów cennych przyrodniczo
będzie miało również korzystny wpływ na stan powietrza na terenie Gminy. Odpowiednie regulacje w
zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu (wskaźniki) oraz ustalenie terenów, na
których wskazano zakaz realizacji zabudowy przyczynią się do odpowiedniej cyrkulacji powietrza.
2. Powierzchnia ziemi i gleby
Realizacja ustaleń projektu Studium może skutkować lokalnymi zmianami w ukształtowaniu terenu
dokonywanymi w celu przystosowania terenu dla lokalizacji zabudowy lub elementów układu drogowego.
Największy wpływ na degradację naturalnej pokrywy glebowej, a także zmianę ukształtowania terenu
będzie mieć działalność eksploatacyjna. W projekcie Studium wskazano rekultywację terenów
poeksploatacyjnych, w związku z czym możliwe będzie przywrócenie wcześniejszego ukształtowania
terenu oraz regeneracja ekosystemów (trwałemu uszczupleniu ulegną wyłącznie zasoby złóż). W projekcie
Studium przedstawiono również przebieg inwestycji o większym zasięgu, które mogą przyczynić się do
naruszenia i unieczynnienia powierzchni ziemi i gleby na większą skalę. Zaliczyć można do nich przede
wszystkim drogę ekspresową S10 oraz przebudowę drogi krajowej nr 60 w okolicach miejscowości Bielsk
oraz Ciachcin Nowy.
W granicach Gminy nie stwierdzono występowania obszarów osuwania się as ziemnych, w związku z
powyższym nie przewiduje się występowania zagrożenia dla powierzchni ziemi lub gleby z tego tytułu.
3. Wody powierzchniowe i podziemne, w tym na nieosiągnięcie celów środowiskowych wskazanych
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
Przy respektowaniu ustaleń projektu Studium nie powinno nastąpić pogorszenie jakości wód
powierzchniowych i podziemnych ani zmiany stosunków wodnych. Zapisy zawarte w projekcie Studium
jednoznacznie określają, jakie działania winny być podejmowane w celu ochrony ilościowej i jakościowej
zasobów wodnych, zarówno w zakresie racjonalizacji zużycia wody w gospodarce jak i poprawy czystości
wód powierzchniowych oraz poprawy bilansu hydrologicznego. Respektowanie ustaleń projektu Studium,
zwłaszcza zaś ustaleń w zakresie rozbudowy sieci wodno–kanalizacyjnej, odprowadzania ścieków oraz
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego powinno zagwarantować utrzymanie
dotychczasowej jakości zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Zgodnie z informacjami
zawartymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ilościowy i chemiczny
JCWPd nr 48 oceniono jako dobry. W obszarze nie występuje również ryzyko niespełnienia celów
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środowiskowych określonych w powyższym dokumencie20. Projekt Studium nie przewiduje lokalizacji
inwestycji, które mogłyby w sposób bezpośredni i negatywny oddziaływać na stan wód powierzchniowych,
a zawarte w nim ustalenia w sposób wyczerpujący zapewniają utrzymanie dotychczasowej jakości gleb,
wód i powietrza.
4. Klimat
Nie przewiduje się, by realizacja projektowanego w projekcie Studium zagospodarowania skutkowała
zmianami klimatu, chociażby w skali lokalnej.
5. Zwierzęta i rośliny
Ustalenia projektu Studium przewidują z jednej strony: utrzymanie i rozwój terenów o funkcji
ekologicznej, z drugiej – rozwój zainwestowania kosztem terenów zajętych obecnie przez roślinność
różnego typu. Na skutek wprowadzenia nowej zabudowy, zmniejszeniu ulegnie ogólna powierzchnia
biologicznie czynna oraz przestrzeń bytowania zwierząt. Realizacja nowych inwestycji wymusi usunięcie
części roślinności. Zmiany te, nie powinny mieć jednak większego znaczenia i prowadzić do zmniejszenia
liczebności gatunków, bowiem wskazując w projekcie Studium tereny dla rozwoju zabudowy wybrano
tereny nieprzedstawiające szczególnych walorów przyrodniczych, położone w bezpośrednim sąsiedztwie
istniejących terenów zainwestowanych oraz takie, na których obserwuje się nasilenie procesów
budowlanych (wynikających przede wszystkim z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
lub wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego). Przewiduje się
rozwój zasobów leśnych, jako że projekt Studium wskazuje nowe tereny zalesień (RZL). Ustalenia
projektu Studium wskazujące zachowanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz wprowadzanie
nowych pozwolą na utrzymanie ostoi drobnych zwierząt polnych i utrzymanie drożności lokalnych
korytarzy ekologicznych istotnych dla migracji gatunków. Negatywne oddziaływanie barier
przyrodniczych w postaci tras komunikacyjnych (dróg wojewódzkich, drogi krajowej oraz planowanych
dróg, w tym drogi ekspresowej S10), w myśl zapisów projektu Studium ma być niwelowane poprzez
realizację, o ile warunki terenowe na to pozwalają, przepustów, przejść lub tuneli dla zwierząt.
W granicach gminy Bielsk występują elektrownie wiatrowe, które mogą stanowić uciążliwości dla
zwierząt, ptactwa oraz nietoperzy. Elektrownie wiatrowe powodują oddziaływanie na ww. elementy
środowiska przyrodniczego, do których należy m.in.: emisja hałasu, emisja infradźwięków, migotanie
światła, efekt „disco” (zmniejszany lub całkowicie niwelowany poprzez użycie matowych farb), niszczenie
siedlisk. Turbiny wiatrowe stanowią realne zagrożenie dla liczebności ptaków oraz nietoperzy, które w
kontakcie z elektrownią wiatrową, w rozumieniu przepisów z zakresu elektrowni wiatrowych, ginie.
W granicach gminy Bielsk zidentyfikowana występowanie gatunku ptactwa będącego pod ochroną na
podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. o ochronie gatunkowej zwierząt
tj. bociana białego, a także innych gatunków zwierząt. Pomimo tego, ze Gmina nie posiada bogatego
składu gatunkowego roślinności, ptactwa lub zwierzyny oraz wiele gatunków nie jest chronionych, to
istniejący zasób przyrodniczy powinien być otoczony odpowiednią opieką. Na terenie Gminy nie
przewiduje się lokalizacji nowych elektrowni wiatrowych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o
inwestycjach z zakresu elektrowni wiatrowych. W granicach administracyjnych gminy Bielsk przewiduje się
natomiast możliwość lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100 kW, wykorzystujących m.in. energię otrzymywaną z biomasy, biogazu (w tym
odgazowywanie odpadów), energię geotermalną, energię promieniowania słonecznego, hydroenergię. W
przypadku urządzeń wykorzystujących energię promieniowania słonecznego może pojawić się tzw. „efekt
tafli”. Lustrzane odbicia paneli mogą imitować taflę wody. Obszary wodne bowiem należą do terenów
sprzyjających tworzeniu się siedlisk oraz miejsc żerowania. Odbijanie się otoczenia w panelach
fotowoltaicznych może prowadzić również do występowania kolizji pomiędzy wieloma gatunkami ptaków,
które nie potrafią zidentyfikować przeszkody. Narażone na tego rodzaju kolizje mogą być głównie ptaki
wodne. Tego rodzaju imitacji mogą ulegać również owady wodne. W celu zmniejszenia występowania ww.
ryzyka należy zastosować odpowiednie technologie oraz materiały m.in. zastosować białe obramowanie
paneli zmniejszające przyciąganie bezkręgowców wodnych oraz powierzchnie antyrefleksyjne. Farma
fotowoltaiczna może stanowić również przeszkodę dla migracji pozostałych zwierząt (zwierzęta lądowe).
Należy zatem zmniejszyć możliwość występowania barier poprzez pozostawianie wolnych pasów terenów
w celu swobodnego przemieszczania się zwierząt.
Na etapie sporządzania Studium nie jest możliwe określenie wszystkich ewentualnych uciążliwości,
które mogłyby wystąpić w przypadku realizacji ustaleń planu dla fauny i flory.
20
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6. Różnorodność biologiczna
Równowaga ekosystemów glebowych i roślinnych, nie zostanie w sposób znaczący naruszona
w rezultacie realizacji ustaleń zawartych w projekcie Studium. Nie przewiduje się również zubożenia
różnorodności gatunków. Ochronę różnorodności biologicznej zapewniają następujące ustalenia: stosunek
powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej oraz udział powierzchni biologicznie czynnej
w powierzchni działki budowlanej wymagany do zachowania, ograniczenie ingerencji zainwestowania w
tereny cenne pod względem przyrodniczym poprzez wskazanie zasięgu terenów o funkcjach
przyrodniczych (m.in. terenów oznaczonych symbolami: PS, RZL, ZLP/ZL, ZP, WS) oraz ustalenie zasad
ich ochrony i zagospodarowania, a także wyłączenie części terenów spod realizacji zabudowy.
7. Zasoby naturalne
W projekcie Studium wskazano tereny eksploatacji powierzchniowej; zachowując zgodność
z przepisami odrębnymi z zakresu geologii i górnictwa wskazano możliwość eksploatacji złóż kopalin w
obrębie istniejących złóż, oraz prowadzenie badań rozpoznawczych i ustanowienie obszarów i terenów
górniczych. Ustalenia te mogą prowadzić do trwałego i nieodwracalnego uszczuplenia zasobów
naturalnych w postaci złóż kopalin w skutek rozpoczęcia ich eksploatacji.
8. Krajobraz
Przewidywane zmiany krajobrazu będą skutkiem przekształceń funkcjonalnych i przestrzennych.
Polegały będą na intensyfikacji zagospodarowania, pojawieniu się nowych dróg umożliwiających obsługę
komunikacyjną terenów przeznaczonych na cele inwestycyjne, realizacji urządzeń infrastruktury
technicznej oraz na wprowadzeniu zabudowy na terenach dotychczas niezainwestowanych. Realizacja
ustaleń projektu Studium nie będzie prowadzić do zatracenia walorów krajobrazowych –
w proponowanych w projekcie Studium ustaleniach z zakresu kształtowania projektowanej zabudowy
(m.in. w zakresie lokalizacji i gabarytów zabudowy, kształtu dachów, ogrodzeń) uwzględnione zastały
zasady estetyki i spójności z otaczającym krajobrazem. Ochronie krajobrazu służą również ustalenia
projektu Studium w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.
W Studium wskazano obszary cenne przyrodniczo i krajobrazowo m.in. lasy (ZL, ZPL), łąki i pastwiska
(PS), tereny wód powierzchniowych (WS) oraz ustalono tereny rolnicze do zalesienia (RZL), korytarzy
ekologicznych, które powinny zostać wyłączone z zabudowy.
Zaburzenie dla walorów krajobrazowych gminy Bielsk mogą stanowić istniejące elektrownie wiatrowe,
zlokalizowane w granicach obrębu Machcino, Goślice oraz Zagroba. Posiadają one wysokość ok. 102,0 m,
co znacznie przewyższa zlokalizowane w sąsiedztwie obiekty oraz urządzenia. Urządzeni o takiej
wysokości mogą być widoczne dla użytkowników nawet z odległości do 20,0 km. W granicach Gminy nie
przewiduje się możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2016 r.
o inwestycjach z zakresu elektrowni wiatrowych o mocy większej niż moc mikroinstalacji (40 kW)
w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu energetyki. W związku z powyższym nie będzie możliwe
realizowanie dalszych inwestycji wpływających na zaburzenie walorów krajobrazowych Gminy.
9. Zdrowie ludności
Użytkowanie poszczególnych terenów w sposób zgodny z ustaleniami projektu Studium (oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa) nie powinno skutkować negatywnym wpływem na zdrowie
mieszkańców. Bezpieczne warunki życia zapewnione będą poprzez ustalenia z zakresu rozwoju systemów
komunikacji, ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami oraz ochrony ludności przed
hałasem, wyłączenie spod zabudowy obszaru szczególnego zagrożenia powodzią oraz terenów w zasięgu
negatywnego oddziaływania linii elektroenergetycznych. Natomiast poprawę standardu życia przynieść
powinny wskazywane w projekcie Studium: rozwój infrastruktury wodnokanalizacyjnej, rozwój systemów
energetycznych głównie w oparciu o gaz oraz odnawialne źródła energii, działania z zakresu gospodarki
mieszkaniowej. Z kolei na skutek podniesienia jakości przestrzeni publicznych oraz rozwoju terenów o
funkcji ekologicznej, rekreacyjnej i sportowej poprawie ulec powinna jakość życia głównie w zakresie
możliwości spędzania czasu wolnego. Intensyfikacja zainwestowania, przewidziana w projekcie Studium
może skutkować powstawaniem konfliktów i kolizji pomiędzy funkcją terenu, a warunkami akustycznymi.
Dotyczy to przede wszystkim obszarów, gdzie notowany poziom hałasu jest wysoki już w chwili obecnej,
tj. położonych przy drogach o największym natężeniu. Zwiększony poziom hałasu będzie występował
również na terenach w sąsiedztwie planowanej drogi ekspresowej S10, która w celu niwelacji uciążliwości
powinna posiadać odpowiednie zabezpieczenia. Przy lokalizacji nowej zabudowa, która będzie powstawała
w jej sąsiedztwie powinny być przestrzegane przepisy odrębne z zakresu dróg publicznych oraz powinna
zostać nałożona odpowiednia ochrona akustyczna na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska.
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Dalsza intensyfikacja zainwestowania na terenach sąsiednich może prowadzić do nieznacznego
pogarszania się warunków akustycznych oraz stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego. Zmiany
zarówno w zakresie warunków akustycznych jak i stanu sanitarnego powietrza nie powinny być jednak
znaczące i odczuwalne, zwłaszcza że projekt Studium wskazuje jednocześnie szereg działań służących
ograniczeniu negatywnych skutków urbanizacji, w tym m.in. na etapie planów miejscowych i projektów
zagospodarowania terenu – kształtowanie zainwestowania w sposób minimalizujący ekspozycję na
uciążliwości akustyczne funkcji, których tereny lokalizacji podlegają ochronie w zakresie dopuszczalnego
poziomu hałasu w środowisku, ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności w zakresie emisji
hałasu oraz emisji zanieczyszczeń poprzez m.in.: realizację nasadzeń zwartą zielenią wysoką i średnio
wysoką na działce, na której prowadzona jest działalność, ekranowanie źródeł hałasu, stosowanie urządzeń
filtrujących, wyciszających.
Uciążliwość, w szczególności spowodowaną generowaniem hałasu, stanowią również istniejące
elektrownie wiatrowe zlokalizowane w obrębach Machcino, Goślice oraz Zagroba. Zlokalizowane są one
w sąsiedztwie od istniejącej lub planowanej zabudowy. Przebywanie w zasięgu oddziaływania elektrowni
może mieć poważne skutki dla zdrowia w wyniku tzw. „syndromu turbin wiatrowych” tj. m.in. przewlekłe
bóle głowy, zaburzenia neuropsychiatryczne, alergie, epilepsji21.W granicach Gminy nie przewiduje się
możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o
inwestycjach z zakresu elektrowni wiatrowych o mocy większej niż moc mikroinstalacji (40 kW) w rozumieniu
przepisów odrębnych z zakresu energetyki. W związku z powyższym nie będzie możliwe realizowanie dalszych
inwestycji wpływających na zaburzenie walorów krajobrazowych Gminy. Dla istniejących elektrowni
wiatrowych wyznaczono strefy ochrony od elektrowni wiatrowych w odległości dziesięciokrotności wysokości
urządzenia.
Mieszkańcy mogą być również narażeni na oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego
z powodu urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych na terenie Gminy. Dla realizacji zabudowy
w sąsiedztwie tych urządzeń należy przestrzegać przepisów odrębnych. Miejscowa ludność może być
również narażona na zagrożenie wynikające z bliskości zabudowy w stosunku do ropociągu naftowego
oraz gazociągów wysokiego ciśnienia. W przypadku lokalizacji zabudowy w otoczeniu ropociągu
naftowego lub gazociągów również obowiązują przepisy odrębne w celu niwelacji ewentualnego
zagrożenia (np. sytuacja awaryjna).
10. Zabytki
Rozwiązania przyjęte w projekcie Studium nie będą skutkowały negatywnym oddziaływaniem na
zabytki objęte ochroną w formie przewidzianej w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). Ustalenia projektu Studium
odnoszące się do dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej gwarantują
zachowanie wartości obiektów zabytkowych.
11. Dobra materialne
Zapisane w projekcie Studium ustalenia stwarzają warunki do zagospodarowania terenów w inny,
bardziej intensywny sposób niż dotychczas. Rozwój dóbr materialnych będzie następował w toku
budowy obiektów i urządzeń. Ochronę dóbr materialnych zapewniono poprzez wyłączenie spod
zabudowy obszaru szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas zmiennych.
12. Obszar Natura 2000 i inne obszary podlegające ochronie
Obszar Gminy nie znajduje się w granicach obszarów należących do sieci Natura 2000. Najbliżej od
granic administracyjnych gminy Bielsk położony jest Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Dolina
Środkowej Wisły” (PLB140004) w odległości 6,98 km oraz Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000
„Kampinoska Dolina Wisły” (PLH140029) w odległości 7,01 km. Nie przewiduje się by realizacja
ustaleń projektu Studium miała negatywny wpływ na ww. obszar Natura 2000.
W granicach obszaru Gminy stwierdzono występowania dwóch użytków ekologicznych oraz pięciu
pomników przyrody. W projekcie Studium dla pomników przyrody wskazano m.in. konieczność
prowadzenia regularnych zabiegów konserwacyjno–pielęgnacyjnych wynikających z potrzeb bieżących,
konieczność ich odpowiedniego oznakowania, zakaz realizacji zabudowy w obrębie korony drzewa.
Z kolei dla użytków ekologicznych ustalono ochronę przed zmianą zagospodarowania, zachowanie ich
naturalnych funkcji przyrodniczych. Ochrona polegać powinna na zapobieganiu i powstrzymywaniu
sukcesji gatunków inwazyjnych.
21
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Nie stwierdzono, aby realizacja ustaleń projektu Studium miała negatywny wpływ na ww. obiekty
i obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska.

6.

Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko i ich ocena

Osobnej analizy wymagają proponowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na
środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
Ze względu na swój rozległy zasięg przestrzenny i merytoryczny, poddany analizie projekt Studium
jedynie w niewielkim zakresie wprowadza ograniczenia w zakresie lokalizacji przedsięwzięć mogących
zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ww. przepisów, pozostawiając
te kwestie do rozstrzygnięcia na etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ograniczenia, jakie projekt Studium wprowadza w zakresie lokalizacji przedsięwzięć to (cyt.):
1) „zakaz lokalizacji obiektów, w których prowadzony jest chów lub hodowla zwierząt zaliczonych do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów
odrębnych, w granicach terenów, na których przewiduje się lokalizację zabudowy mieszkaniowej”;
2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (MNU): „Dopuszcza się wyłącznie
realizację obiektów usługowych nie zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych. Realizacja przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga zastosowania rozwiązań
ograniczających jej uciążliwość dla zabudowy mieszkaniowej”.
Wymienione wyżej obostrzenia służyć mają ograniczeniu wystąpienia negatywnego oddziaływania w
miejscach gdzie byłoby to szczególnie niepożądane. Zapisy te pozwalają chronić przede wszystkim ludzi,
w tym ich zdrowie.
W projekcie Studium przewidziano możliwość lokalizacji urządzeń wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, wykorzystujących m.in. energię
otrzymywaną z biomasy, biogazu (w tym odgazowywanie odpadów), energię geotermalną, energię
promieniowania słonecznego, hydroenergię, na terenach w granicach obszarów rozmieszczenia urządzeń
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW . Realizacja ww.
urządzeń nie może powodować ograniczeń w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu poza
obszarem, na którym będą rozmieszczone. Nie przewiduje się w obszarze Gminy możliwości lokalizacji
elektrowni wiatrowych o mocy większej niż moc mikroinstalacji (40 kW) w rozumieniu przepisów odrębnych z
zakresu energetyki.
Mimo, iż lokalizacja niektórych urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o
mocy przekraczającej 100 kW może wiązać się ze znaczącym oddziaływaniem na środowisko w miejscu
ich lokalizacji lub ich najbliższym otoczeniu, ostateczne ich oddziaływanie na środowisko należy uznać za
pozytywne. Urządzenia te należą do inwestycji proekologicznych. Ponadto ewentualne negatywne
oddziaływanie zostaje ograniczone poprzez wskazanie w projekcie Studium terenów lokalizacji tych
urządzeń (niedopuszczających ich lokalizacji tam, gdzie byłaby niepożądana) oraz zastosowanie
odpowiednich rozwiązań technologicznych.
W projekcie Studium przewidziano zakazano możliwość lokalizacji zakładów o dużym lub
zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Przedsięwzięcia, które w zgodzie z zapisami projektu Studium będą możliwe do realizacji to m.in.:
1) wyszczególnione w §3 ust. 1 pkt 52 ww. rozporządzenia: zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa
systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o
powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż obszary objęte formami
ochrony przyrody lub w otulinach form przyrody;
2) wyszczególnione w §3 ust. 1 pkt 55 ww. rozporządzenia: zabudowa usługowa, inna niż centra
handlowe, w szczególności szpitale, placówki edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z
towarzyszącą im infrastrukturą:
a) objęta ustaleniami mpzp albo miejscowego planu odbudowy o powierzchni zabudowy nie
mniejszej niż: 4 ha, na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze,
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b) nieobjęta ustaleniami mpzp albo miejscowego planu odbudowy o powierzchni zabudowy nie
mniejszej niż: 2 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze;
3) wyszczególnione w §3 ust. 1 pkt 53 ww. rozporządzenia: zabudowa mieszkaniowa wraz
z towarzyszącą jej infrastrukturą:
a) objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu
odbudowy o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 4 ha na obszarach innych niż wymienione
w tiret pierwsze,
b) nieobjęta ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu odbudowy,
o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 2 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret
pierwsze;
4) wyszczególnione w §3 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia: instalacje wykorzystujące do wytwarzania
energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 5 o całkowitej wysokości nie
niższej niż 30,0 m;
5) wyszczególnione w §3 ust. 1 pkt 40 ww. rozporządzenia: wydobywanie kopalin metodą
odkrywkową inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 27 lit. a:
a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego (…),
b) z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu większym niż 20 000 m3 na
rok, inne niż wymienione w lit. a;
6) wyszczególnione w §2 ust. 1 pkt 40 ww. rozporządzenia: instalacje do oczyszczania ścieków
przewidziane do obsługi nie mniej niż 100 000 równoważnych mieszkańców w rozumieniu (…);
7) wyszczególnione w §3 ust. 1 pkt 77 ww. rozporządzenia: instalacje do oczyszczania ścieków (…)
przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu (…);
8) wyszczególnione w §2 ust. 1 pkt 21 ww. rozporządzenia: instalacje do przesyłu ropy naftowej,
produktów naftowych, substancji lub mieszanin (…), w tym gazu (…), o średnicy zewnętrznej nie
mniejszej niż 800 mm i długości nie mniejszej niż 40 km (…);
9) wyszczególnione w §2 ust. 1 pkt 22 ww. rozporządzenia: instalacje do magazynowania ropy
naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu (…);
10) wyszczególnione w §2 ust. 1 pkt 23 ww. rozporządzenia: rafinerie ropy naftowej, produktów
naftowych lub substancji chemicznych (…);
11) wyszczególnione w §3 ust. 1 pkt 32 ww. rozporządzenia: instalacje do przesyłu ropy naftowej,
produktów naftowych, substancji lub mieszanin (…), inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 21;
12) wyszczególnione w §3 ust. 1 pkt 35 ww. rozporządzenia: instalacje do dystrybucji ropy naftowej,
produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu (…);
13) wyszczególnione w §3 ust. 1 pkt 33 ww. rozporządzenia: instalacje do przesyłu gazu inne niż
wymienione w §2 ust. 1 pkt 21 (…) lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem (…);
14) wyszczególnione w §2 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia: stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne
linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym, nie mniejszym niż 220 kV, o długości nie
mniejszej niż 15 km;
15) wyszczególnione w §3 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia: stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne
linii elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV, inne niż wymienione
w §2 ust. 1 pkt 6;
16) wyszczególnione w §2 ust. 1 pkt 32 ww. rozporządzenia: drogi (…) o nie mniej niż czterech pasach
ruchu i długości nie mniejszej niż 10 km w jednym odcinku oraz zmiana przebiegu lub rozbudowa
istniejącej drogi o dwóch pasach ruchu do co najmniej czterech pasów ruchu na długości nie
mniejszej niż 10 km w jednym odcinku;
17) wyszczególnione w §3 ust. 1 pkt 60 ww. rozporządzenia: drogi o nawierzchni twardej o całkowitej
długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 (…);
18) wyszczególnione w §3 ust. 1 pkt 79 ww. rozporządzenia: sieci kanalizacyjne o całkowitej długości
przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km (…);
19) wyszczególnione w §3 ust. 1 pkt 103 ww. rozporządzenia: chów lub hodowla zwierząt, inne niż
wymienione w §2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych
(DJP) (…);
20) wyszczególnione w §3 ust. 1 pkt 67 ww. rozporządzenia: kanały, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
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21) wyszczególnione w §3 ust. 1 pkt 70 ww. rozporządzenia: urządzenia lub zespoły urządzeń
umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż
wymienione w §2 ust. 1 pkt 37, oz dolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę;
22) wyszczególnione w §3 ust. 1 pkt 88 ww. rozporządzenia: gospodarowanie wodą w rolnictwie (…);
23) wyszczególnione w §3 ust. 1 pkt 90 ww. rozporządzenia: zalesienia o powierzchni powyżej 20 ha
(…);
24) inne przedsięwzięcia zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
lokalizowane na terenach obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług (PU), terenów
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P), terenów obszarów i terenów górniczych (PG)
oraz terenów infrastruktury technicznej (I).
Na rysunku Prognozy wskazano obszary potencjalnych przekształceń o negatywnych lub trudnych do
jednoznacznej oceny skutkach dla środowiska.
Tab. 12 Przewidywane oddziaływania na środowisko, wg ich rodzaju, charakteru i oceny.

Lp.

Nazwa inwestycji

Rodzaj
przedsięwzięcia

Trwałe zagrożenie
komponentów
środowiska

1.

2.

3.

4.

Ocena
oddziaływań
5.
N; dla systemów
fotowoltaicznych
jako odnawialnego
źródła energii
również P

1.

zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa,
wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą

P

RB, PZ, Wp, Ww,
P, L, Zw, R, ZN,
K, DM,

2.

zabudowa usługowa, inna niż centra handlowe,
w szczególności szpitale, placówki edukacyjne, kina,
teatry, obiekty sportowe, wraz z towarzyszącą im
infrastrukturą

P

RB, PZ, P, G, Zw,
R, ZN, K, DM

N

3.

zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej
infrastrukturą

P

RB, PZ, P, G, Zw,
R, ZN, K, DM

N

P

RB, L, Zw, ZN, K,
G

T

P

Wp, PZ, K, ZN, G

N

Z

Ww, Wp, P, K

P

4.
5.
6.

instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii
elektrycznej energię wiatru o mocy mniejszej niż
100 kW
wydobywanie kopalin metodą odkrywkową inne
niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a
instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane
do obsługi nie mniej niż 100 000 równoważnych
mieszkańców

7.

instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane
do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców

P

Ww, Wp, P

P

8.

instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów
naftowych, substancji lub mieszanin (…), w tym gazu

Z

L, DM, Ww, Wp,
R, G

T

9.

instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów
naftowych, substancji lub mieszanin

Z

L, DM, Ww, Wp,
R, G

N

10.

rafinerie ropy naftowej, produktów naftowych lub
substancji chemicznych (…)

Z

L, DM, Ww, Wp,
R, G

N

instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów
11. naftowych, substancji lub mieszanin (…), inne niż
wymienione w §2 ust. 1 pkt 21

P

P, L, DM,G

T

P

P, L, DM,G

T

12.

instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów
naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu (…)
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13.

instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione
w §2 ust. 1 pkt 21 (…) lub stacje redukcyjne

P

P, L, DM,

T

Z

L, ZW, K

N

P

L, ZW, K

N

drogi (…) o nie mniej niż czterech pasach ruchu,
16. i długości nie mniejszej niż 10 km w jednym odcinku oraz
zmiana (…)

Z

RB, L, Zw, P, PZ,
Wp, Ww, G

N

drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości
17. przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w §2
ust. 1 pkt 31 i 32

P

RB, L, Zw, P, PZ,
Wp, Ww, G

N

sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia
nie mniejszej niż 1 km (…);

P

Wp

P

chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione
19. w §2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej
niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP)

P

L, P, G, Wp, Ww

N

20. kanały

P

Ww

T

P

Wp

T

22. gospodarowanie wodą w rolnictwie

P

Wp, Ww

T

23. zalesienia o powierzchni powyżej 20 ha

P

RB, L, Zw, R, Ww,
Wp, P, PZ, G, K, C

P

stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie
elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym,
14.
nie mniejszym niż 220 kV, o długości nie mniejszej niż 15
km
stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linii
elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie
15.
mniejszym niż 110 kV, inne niż wymienione
w §2 ust. 1 pkt 6

18.

21.

urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór
wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód
podziemnych, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 37, oz
dolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę

inne przedsięwzięcia zaliczane do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko
lokalizowane na terenach obiektów produkcyjnych,
RB, L, Zw, R, Ww,
24. składów, magazynów i usług (PU), terenach obiektów
P/Z
Wp, P, PZ, G, K,
N
produkcyjnych, składów i magazynów (P), terenach
C, ZN, Z, DM
obszarów i terenów górniczych (PG), terenach
infrastruktury technicznej (I)
Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Studium.
Objaśnienia do tabeli:
Kolumna 3: przyjęte oznaczenia wpływu na środowisko w oparciu o kryteria zawarte w rozporządzeniu określającym rodzaje
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71): Z – przedsięwzięcie mogące zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko, P – przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco wpływać na środowisko.
Kolumna 4: przyjęto oznaczenia dla określenia skutków realizacji (trwałe przekształcenia) przedsięwzięć na poszczególne
składowe środowiska: RB – różnorodność biologiczna, L – ludzie, Zw – zwierzęta, R – rośliny,
Ww – wody powierzchniowe, Wp – wody podziemne, P – powietrze, PZ – powierzchnia ziemi, G – gleby,
K – krajobraz, C – klimat, ZN – zasoby naturalne, Z - zabytki, DM - dobra materialne;
Kolumna 5: przyjęto oznaczenia dla oceny wypływu oddziaływań na środowisko: P – pozytywny, N – negatywny, T – niemożliwe
do jednoznacznej oceny.

7.

Odporność ustaleń projektowanego dokumentu na zmiany klimatu. Adaptacja do zmian
klimatu

W ostatnich latach zmiany klimatu nasilają się i nie można ich całkowicie powstrzymać. Zmiany
średnich warunków klimatycznych na świecie będą w dalszym ciągu postępować, zaś ekstremalne zjawiska
pogodowe mogą się nasilać. Zjawiska te mogą obejmować coraz to nowe obszary, które dotychczas nie
zostały uznane za obszary narażone na występowanie tego typu zdarzeń.
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Realizacja inwestycji w niekorzystnych warunkach klimatycznych może wpłynąć na ich powodzenie i
dalsze funkcjonowanie. Obecnie zmiany klimatu charakteryzują się: wzrastającą średnią temperatury i
zmniejszaniem liczby chłodnych dni, zmniejszaniem się okresu zalegania pokrywy śnieżnej na gruncie,
zwiększaniem ilości opadów. Klimat wywiera wpływ na wszystkie rodzaje budownictwa i może mieć
znaczenie w przypadku doboru lokalizacji obiektów, ich posadowienia, konstrukcji nośnej,
termoizolacyjności, instalacji zewnętrznych oraz wykonawstwa. Większe znaczenie dla lokalizacji nowych
inwestycji mają warunki topoklimatyczne.
Na przedmiotowym obszarze nie występuje zagrożenie powodowane osuwiskami. Nie stwierdza się
również występowania zagrożenia związanego z degradacją budynków na skutek wichury. Zgodnie z
Europejską Bazą Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycznych na przedmiotowym obszarze nie
zaobserwowano występowania tornada lub trąby powietrznej.
Na podstawie przeprowadzonej oceny ustaleń projektu Planu należy stwierdzić, że całościowo
realizacja ustaleń dokumentu pozytywnie wpłynie na zahamowanie zmian klimatu w skali lokalnej. Nie
oznacza to jednak, że działaniami wskazanymi w projekcie Planu można zahamować proces tych zmian, bo
m.in. koncentracja gazów cieplarnianych w atmosferze stale rośnie wobec braku współdziałania w tym
zakresie wszystkich krajów. Szczególne znaczenie mają te ustalenia projektu Planu, które wpłyną, na ogół
pośrednio, na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Do tych ustaleń należą zapisy dotyczące zaopatrzenia
w ciepło oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Istotne znaczenie w zakresie odporności na zmiany klimatu, mają te ustalenia projektu Planu, które
zabezpieczają obszary przed niekorzystnymi zmianami pogodowymi, tj. susze, powodzie, ulewy. Projekt
Planu ustala obowiązek zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania; wody
te należy odprowadzić zgodnie z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych dotyczących
gospodarowania wodami na nieutwardzony teren działki budowlanej lub do zbiorników infiltracyjnych lub
infiltracyjno–odparowujących. Ponadto ustalono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w sposób
niepowodujący zmiany stosunków wodnych na działkach sąsiednich.
W projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk
(Tom III – Kierunki) wskazano ogólne zalecenia dotyczące rozwoju przestrzennego, które mogą
pozytywnie wpływać na adaptacje do przebiegających zmian klimatycznych. Przykładowe ustalenia
zawarte w projekcie Studium wskazano w tabeli poniżej.
Tab. 13 Ustalenia projektu Studium przystosowujące do postępujących zmian klimatu.
Klęski żywiołowe

Ustalenia Studium

Pożary

wskazanie sposobu zaopatrzenia w wodę
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, wskazanie lasów (ZLP, ZL) oraz
Fale upałów
terenów rolnych do zalesienia (RZL)
Susze
wskazanie sposobu zaopatrzenia w wodę, terenów wód powierzchniowych (WS)
możliwość modernizacji/remontu, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
Nawalne deszcze i burze
dotyczących odprowadzania wód opadowych i roztopowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Studium.

Uszczegółowienie zapisów w zakresie dostosowania do zmian klimatycznych będzie odbywać się na
etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dostosowanie
poszczególnych obiektów budowlanych do wystąpienia klęsk żywiołowych realizowane jest poprzez
respektowanie na etapie projektowania i realizacji inwestycji przepisów techniczno–budowlanych oraz
norm branżowych. Na etapie prognozy wskazano ewentualne rozwiązania, które powinny zostać
przeanalizowane przez potencjalnych inwestorów w celu zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia
możliwości wystąpienia zagrożenia22.

8. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Gmina Bielsk nie sąsiaduje bezpośrednio z terytoriami państw ościennych, a odległości jej granic do
granicy państwa, we wszystkich kierunkach są większe niż 250 km. Skutki realizacji ustaleń projektu
Studium nie mają zatem znaczenia transgranicznego w rozumieniu art. 58 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska.
22

na podstawie Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z
perspektywą do roku 2030
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9. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko ustaleń projektu Studium, w szczególności na
cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
Rozwój zagospodarowania na terenach obecnie niezainwestowanych jest ingerencją w środowisko i
może skutkować negatywnym na nie oddziaływaniem. Negatywne oddziaływanie inwestycji na
środowisko można ograniczyć poprzez przemyślany wybór lokalizacji, a także poprzez stosowanie różnych
rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, które zapewnią minimalizację negatywnych zjawisk,
zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i późniejszego użytkowania terenów.
W fazie realizacji inwestycji konieczne jest prowadzenie wszelkich prac budowlanych zgodnie
z obowiązującymi przepisami i w sposób maksymalnie ograniczający negatywne skutki dla środowiska.
Niezależnie od zawartych w projekcie Studium ustaleń, zaleca się:
1) zastosowanie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń;
2) zadarnienie powierzchni wolnych od zabudowy bezpośrednio po zakończeniu prac budowlanych;
3) minimalizację ilości drzew przeznaczonych do wycinki w związku z realizacją inwestycji – nowe
przedsięwzięcia powinny być lokalizowane z zachowaniem istniejącego drzewostanu w jak
największym stopniu;
4) maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu.
Ustalenia projektu Studium wprowadzają szereg rozwiązań, których celem jest niwelowanie
negatywnych oddziaływań i kompensacji przyrodniczej. Ubytek powierzchni biologicznie czynnej, będący
skutkiem realizacji zainwestowania będzie równoważony wprowadzeniem zadrzewień i zakrzewień,
w ramach całego obszaru objętego opracowaniem, a także zalesieniami uzupełniającymi.
Zaproponowane w projekcie Studium rozwiązania, które mają na celu zapobieganie, ograniczenie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko obejmują m.in.:
1) kompleksowe wyposażenie nowych terenów inwestycyjnych oraz doposażenie już istniejących w
infrastrukturę techniczną;
2) zachowanie gruntów leśnych oraz wprowadzenie zalesienia gruntów o klasach nie wskazanych
do prowadzenia intensywnej gospodarki rolnej lub zabudowy;
3) ograniczenie terenów przeznaczonych do zainwestowania poprzez wyłączenie spod zabudowy:
lasów, terenów rolniczych od zalesienia, terenów łąk i pastwisk, terenów wód powierzchniowych,
korytarzy ekologicznych, obszar szczególnego zagrożenia powodzią, obszary zasięgu wielkiej
wody oraz tereny w zasięgu występowania okresowych podtopień oraz ograniczenie zabudowy na
terenach rolniczych w zasięgu gleb wysokich klas bonitacyjnych II i III;
4) budowę urządzeń ułatwiających przemieszczanie się zwierząt w poprzek korytarzy transportowych
(tunele, przepusty, przejścia itp.);
5) rozbudowę i budowę sieci kanalizacyjnej na obszarach dotychczas nią nie objętych;
6) modernizację ujęć wody i sieci wodociągowej oraz jej systematyczną rozbudowę;
7) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do wód powierzchniowych i do
gruntu;
8) zachowanie pasa terenu wolnego od zabudowy wzdłuż rzek, cieków i rowów melioracyjnych;
9) budowę urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
W projekcie Studium w sposób wyczerpujący uwzględniono wymogi ochrony środowiska
i kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdza się konieczności wprowadzania dodatkowych rozwiązań
mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację negatywnych oddziaływań na środowisko.
Stosowanie wszystkich zaleceń zawartych w projekcie Studium, będzie gwarantować ograniczenie do
minimum negatywnych skutków dla środowiska. W odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko opisanych w rozdziale 6 zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko działania mające na celu
zapobieganie, ograniczenie lub kompensację negatywnych oddziaływań na środowisko powinny zostać
szczegółowo wskazane w raporcie oddziaływania na środowisko, o ile będzie on sporządzany dla danego
przedsięwzięcia.
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Ze względu na brak na terenie gminy Bielsk obszarów Natura 2000 nie wskazuje się dodatkowych
rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko.
10.

Propozycje dotyczące metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego
dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania

Przepisy ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie regulują
metod analizy zapisów Studium ani częstotliwości ich przeprowadzania w odniesieniu do mian jakości
środowiska przyrodniczego oraz zmian zachodzących w sferze społecznej i gospodarczej. Wymóg
prowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień projektu Studium w zakresie oddziaływania na
środowisko wynika z art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko. Prowadzenie wymaganego monitoringu musi być poprzedzone pełną informacją na temat
realizowanych inwestycji, które wynikają z postanowień projektu Studium. Punktem wyjścia może być
analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, do której przeprowadzenia, zgodnie z art. 32 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Bielsk jest
zobowiązany przynajmniej raz w czasie kadencji rady gminnej.
Pełna analiza skutków realizacji ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Bielsk w zakresie oddziaływania na środowisko powinna uwzględniać zmiany
zachodzące w środowisku przyrodniczym i społecznym, zarówno ilościowe jak i jakościowe. Badaniu
jakości środowiska służy regularny monitoring jego poszczególnych komponentów, w tym powietrza,
wody, gleb, klimatu akustycznego na obszarach zamieszkania. Analiza porównawcza wyników
przeprowadzonych w ramach monitoringu pomiarów i obserwacji powinna być podstawową metodą
analizy skutków realizacji ustaleń projektu Studium w środowisku przyrodniczym.
Do prowadzenia monitoringu środowiska zobligowane są państwowe organy monitoringu środowiska,
zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. Sposoby prowadzenia pomiarów oraz ich późniejszego
opracowania określone są dla poszczególnych elementów środowiska w przepisach odrębnych. Współpraca
z WIOŚ w Warszawie umożliwi wykorzystanie wyników specjalistycznych pomiarów do dalszych analiz
i ocen:
1) fizyczno–chemicznych wód podziemnych, wód powierzchniowych, ścieków, gleby;
2) wielkości wytwarzanych odpadów;
3) wielkości zanieczyszczeń powietrza (imisja);
4) hałasu;
5) promieniowania elektromagnetycznego w środowisku.
Zaproponowany system monitoringu, przyjęte mierniki i postulowany rozwój Systemu Informacji
Przestrzennej w znaczącej części dotyczą zjawisk związanych ze środowiskiem przyrodniczym i
kulturowym. Jego realizacja powinna gwarantować możliwość uzyskania wiarygodnych i rzetelnych
informacji o zmianach w środowisku będących skutkiem realizacji zapisów zmiany Studium, w tym
również o niekorzystnych tendencjach i ewentualnych konfliktach w zagospodarowaniu przestrzeni.
Wyszczególnione pomiary powinny być wykonywane w miarę możliwości bezpośrednio na obszarze
Gminy. Szczególnie istotne w kontekście obecnego stanu środowiska, a także jego problemów i zagrożeń
będą badania jakości wód powierzchniowych i powietrza atmosferycznego (w zakresie zanieczyszczeń i
poziomu hałasu).
Wśród miejsc proponowanych do objęcia monitoringiem w gminie Bielsk wskazuje się m.in.:
1) sąsiedztwo drogi krajowej nr 60 oraz dróg wojewódzkich nr 540, nr 560, nr 568 oraz planowanej
drogi ekspresowej S10, gdzie prowadzony być powinien monitoring wód, gleb oraz powietrza;
2) miejscowości Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy oraz Zągoty, o największym stopniu zurbanizowania i
skupieniu działalności produkcyjno–usługowej, a takze miejscowości Zagroba, w której występuje
działalność wydobywcza, gdzie powinien być prowadzony monitoring jakości powietrza;
3) rzeki Siepienica, Wierzbica oraz Brzeźnica oraz kanał Sierpienicy, gdzie powinien być
prowadzony monitoring wód;
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4) tereny przeznaczone na cele, które podlegają ochronie akustycznej, a położone są w bezpośrednim
sąsiedztwie dróg publicznych, przede wszystkim drogi krajowej nr 60, dróg wojewódzkich nr 540,
nr 560, nr 568 oraz drogi ekspresowej S10, gdzie powinien być prowadzony monitoring hałasu.
Podsumowując, z uwagi na fakt, iż istotą monitoringu powinno być powiązanie przyczyn (zmian
w strukturze użytkowania gruntów i zagospodarowaniu) ze skutkami (zmianami w jakości poszczególnych
komponentów środowiska), zalecaną metodą analizy skutków realizacji ustaleń projektu Studium w
zakresie oddziaływania na środowisko jest kompleksowa analiza porównawcza przeprowadzana w oparciu
o dane uzyskane w toku regularnego monitoringu środowiska przyrodniczego i antropogenicznego.
Za najbardziej istotne, uznano monitorowanie następujących zjawisk i procesów:
1) zmian jakości poszczególnych komponentów środowiska (m.in. powietrze, wód podziemnych,
klimatu akustycznego – na obszarach zamieszkałych) – w cyklu czteroletnim, z wykorzystaniem
specjalistycznych badań poszczególnych komponentów środowiska, metodą analizy
porównawczej;
2) procesu rozwoju infrastruktury służącej ochronie środowiska i minimalizowaniu negatywnych
skutków postępującej urbanizacji (rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej) – w cyklu
czteroletnim metodami statycznymi, inwentaryzacyjnymi oraz analizy porównawczej;
a także pomocniczo:
3) zmian w strukturze użytkowania gruntów (powierzchni terenów zainwestowanych i otwartych, ich
wzajemnych proporcji, wielkości powierzchni biologicznie czynnych, przedsięwzięć mogących
potencjalnie i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) – w cyklu czteroletnim metodą
inwentaryzacji urbanistycznej.
11.

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem sporządzanym obowiązkowo dla studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Niniejsze opracowanie zostało
przygotowane dla potrzeb projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Bielsk wykonanego na zlecenie Urzędu Gminy w Bielsku.
Zakres dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko został uzgodniony z uprawnionymi do tego
instytucjami i jest zgodny z zakresem zawartym w rozdz. 2 art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.).
Podstawowym celem prognozy jest ustalenie, czy zapisy projektu Studium nie naruszają zasad
prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz czy względy ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju były rozważane na równi z innymi celami gospodarczymi i społecznymi
W przedmiotowym opracowaniu wykazano powiązania projektu Studium z innymi dokumentami, w
tym na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, poddano analizie i ocenie stan
środowiska przyrodniczego, zidentyfikowano jego zagrożenia oraz problemy, a także określono
potencjalne zmiany w wyniku realizacji ustaleń projektu Studium. Zaproponowano również działania,
które zminimalizują ewentualne negatywne oddziaływania na środowisko będące skutkiem realizacji
ustaleń projektu Studium, a także określono metody i zakres analizy skutków realizacji zapisów projektu
Studium.
Charakterystyka obszaru opracowania: stan zagospodarowania, stan środowiska, ustanowione formy
ochrony przyrody:
Według podziału fizyczno–geograficznego Polski J. Kondrackiego gmina Bielsk, położona jest
w obrębie dwóch mezoregionów: Wysoczyzny Płońskiej (należącej do makroregionu Niziny
Północnomazowieckiej) i Pojezierza Dobrzyńskiego (należącego do makroregionu Pojezierze Chełmińsko
– Dobrzyńskie).
Na terenie Gminy nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych w tym zagrożeń
osuwania się mas ziemnych/skalnych.
W granicach gminy Bielsk eksploatowane są surowce budowlane: piaski i żwiry, głównie na potrzeby
lokalne. W granicach Gminy ustanowione zostały następujące tereny i obszary górnicze na mocy
przepisów odrębnych z zakresu geologii i górnictwa „Zagroba II” i „Zagroba III”. Występują również dwa
udokumentowane złoża kopalin „Zagroba II”, „Rudowo” i „Koziołki”.
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Gmina Bielsk położona jest w obrębie Jednolitych Części Wód Podziemnych nr 4823. Zgodnie
z informacjami zawartymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ilościowy
i chemiczny JCWPd nr 48 oceniono jako dobry. W obszarze nie występuje również ryzyko niespełnienia
celów środowiskowych określonych w powyższym dokumencie24.
Znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215A Subniecka Warszawska –
część centralna. Jest to zbiornik nieudokumentowany, wód porowych występujących w utworach
trzeciorzędowych. Średnia głębokość ujęć wynosi około 160 m, natomiast zasoby dyspozycyjne szacowane
są na około 250 tys. m3/dobę. W obrębie tego zbiornika nie wyznaczono obszarów najwyższej (ONO)
i wysokiej (OWO) ochrony wód podziemnych.
Gmina położona jest w zlewni rzeki Wisły. Powierzchniową sieć hydrologiczną Gminy tworzą przede
wszystkim trzy cieki naturalne: Sierpienica, Wierzbica i Brzeźnica wraz z licznymi niewielkimi
dopływami. Wschodnia i środkowa część Gminy położona jest w obrębie Jednolitej Części Wód
„Sierpienica od źródeł do dopł. spod Drobina, z dopł. spod Drobina” (PLRW2000172756449), południowa
część w granicach Jednolitej Części Wód „Brzeźnica” (PLRW20001727529), zaś zachodnia w obszarze
Jednolitej Części Wód „Wierzbica” (PLRW200017275689).
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 8ºC. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń, ze
średnią temperaturą –3ºC, najcieplejszym zaś lipiec: około 17ºC. Obszar Gminy charakteryzuje się
najniższymi w Polsce opadami (w skali wielolecia kształtują się one na poziomie poniżej 550 mm rocznie).
Najobfitsze opady notowane są w lipcu, najmniej opadów występuje w okresie od stycznia do kwietnia i w
październiku. Okres wegetacyjny na terenie Gminy trwa mniej więcej od 200 do 220 dni.
Cechą charakterystyczną jest wyraźna dominacja w południowej, południowo–zachodniej, wschodniej
i północnej części Gminy gleb klas bonitacyjnych IVa i IVb, kompleksu pszennego dobrego i bardzo
dobrego, pszenno–żytniego, żytniego dobrego i słabego. W granicach gminy Bielsk znajdują się również
tereny o znacznym udziale gleb wysokich klas bonitacyjnych (II–III).
Lesistość gminy Bielsk kształtuje się na poziomie zaledwie 3,3% powierzchni Gminy. Grunty leśne w
granicach całej Gminy stanowią powierzchnię 411,38 ha, z czego 232,61 ha to grunty prywatne, zaś
178,77 ha.
W gminie Bielsk wśród zwierząt dominują gatunki, które przystosowały się do antropogenicznego
charakteru tego obszaru. W granicach kompleksów leśnych stwierdzono występowanie gatunków zwierząt
łownych: sarny, dziki, zające, bażanty, kuropatwy itp. Występują także objęte ochroną bociany białe.
Faunę, poza zwierzętami leśnymi, stanowią również gatunki hodowlane (bydło, trzoda chlewna, drób)
i synantropijne związane z siedzibami ludzkimi.
Gmina Bielsk położona jest poza wielkoprzestrzennymi obszarami chronionymi, tj. parkami
krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu. Na terenie Gminy ochroną objęto jedynie 5 drzew,
które uznano za pomniki przyrody oraz dwa użytki ekologiczne.
Stan środowiska przyrodniczego na obszarze gminy Bielsk jest zadowalający, sposób użytkowania
terenu powoduje umiarkowane przeobrażenia istniejącego środowiska. Największy problem stanowią
obecnie zagrożenia związane z użytkowaniem rolniczym (spływy powierzchniowe z pól oraz przestarzały
system nawodnień), odprowadzaniem ścieków (brak sieci kanalizacyjnej) oraz zagrożenia związane z
rozbudową infrastruktury drogowej i wzrastającym natężeniem ruchu na trasach komunikacyjnych o
znaczeniu ponadlokalnym.
Ustalenia projektu Studium, potencjalne zmiany stanu środowiska przy braku ich realizacji:
Ustalenia zawarte w projekcie Studium określone zostały na podstawie szczegółowej analizy środowiska
obszaru oraz obecnych potrzeb rozwojowych gminy Bielsk, a podstawą wyznaczenia kierunków, działań była
zasada zrównoważonego rozwoju. Zasięg przewidywanych do zainwestowania terenów w projekcie Studium
jest nieco większy niż w obowiązującym dokumencie. Wynika to głównie z faktu większego udziału
społeczeństwa w opracowywaniu projektu, zgodnie z aktualną procedurą formalno–prawną. Projekt Studium
wprowadza nowe zapisy i ustalenia istotne dla ochrony środowiska.
Przewiduje się zatem, że w przypadku braku realizacji przedstawionego do oceny projektu Studium,
dalsza polityka przestrzenna gminy Bielsk prowadzona będzie w oparciu o aktualnie obowiązujące
Studium z 2001 r. wraz ze zmianami z 2010 r. (dla obrębów Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy oraz
Zągoty), zmiany z 2014 r., 2016 r. (dla fragmentu obrębu Machcinko), obowiązujące miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, a także szereg uregulowań prawnych zawartych w przepisach
23

Zgodnie z obowiązującym na lata 2016–2021 podziałem na Jednolite Części Wód Podziemnych (172 JCWPd)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisły (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1911 z późn. zm)
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odrębnych. Obowiązujące Studium wraz ze zmianami nie spełnia w pełni wymogów ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także innych ustaw, ani nie
odpowiada w pełni aktualnym warunkom i potrzebom.
Realizacja niektórych inwestycji, w tym strategicznych inwestycji gminnych, takich które wymagają
sporządzenia planu miejscowego może okazać się niemożliwa w przypadku braku realizacji projektu
Studium. Ze względu na dostosowanie do aktualnych norm prawnych projektu Studium, jego zapisy
wpłyną pozytywnie na możliwości ochrony środowiska przyrodniczego Gminy. Ponadto, właściwe
kształtowanie rozwoju przestrzennego odbywać się może wyłącznie w oparciu o plany miejscowe, w
których możliwe jest wprowadzenie ustaleń zapewniających podstawową ochronę wrażliwych pod
względem przyrodniczym terenów, poprzez ograniczenie możliwości ich zainwestowania.
Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym oraz
sposób ich uwzględnienia w projekcie Studium:
Cele ochrony środowiska określane są w strategicznych dokumentach programowych i ustawowych,
zarówno w tych o zasięgu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. Część z nich realizowana jest w
Polsce już w trakcie egzekwowania odpowiednich aktów prawnych, które stanowią bezpośrednie wdrożenie
dyrektyw Wspólnoty Europejskiej lub opracowane zostały zgodnie z zaleceniami lub postanowieniami
międzynarodowych konwencji. W prognozie szczegółowo opisano sposób uwzględnienia w projekcie
Studium celów ochrony środowiska ustanowionych w: Krajowym planie zagospodarowania
przestrzennego, Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Protokole z Kioto.
Przewidywane oddziaływania na środowisko, będące skutkiem realizacji ustaleń projektu Studium:
Identyfikacja
i
ocena
przewidywanych
oddziaływań
obejmowała
oddziaływania
na różnorodność biologiczną, zdrowie ludności, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi,
krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne rozpatrywane w podziale na kategorie:
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, długoterminowe, stałe,
chwilowe, pozytywne i negatywne. W toku prowadzonych analiz, stwierdzono, iż realizacja zapisów
projektu Studium skutkować będzie następującymi zjawiskami, będącymi skutkiem eksploatacji
poszczególnych obiektów i urządzeń: wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza, wytwarzaniem
odpadów, wprowadzaniem ścieków do wód lub ziemi, zmianami w obrębie pokrywy glebowej,
przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu, emisją hałasu, emisją pól elektromagnetycznych,
rozwojem terenów o funkcji ekologicznej, ryzykiem wystąpienia poważnych awarii. Przewidywane
oddziaływania rozpatrywane były również pod kątem wszystkich obszarów podlegających ochronie. Po
uwzględnieniu zgromadzonych informacji i analizie potencjalnych zagrożeń stwierdzono, że w wyniku
realizacji ustaleń analizowanego projektu Studium nie wystąpi negatywne oddziaływanie na cele i
przedmiot ochrony obszarów ochrony przyrody wskazanych w rozdziale 2. W obszarze Gminy nie
występują obszary Natura 2000. Nie przewiduje się by realizacja ustaleń projektu Studium miała
negatywny wpływ na przedmiot ochrony najbliżej położonych obszarów Natura 2000.
Ze względu na swój rozległy zasięg przestrzenny i merytoryczny, poddany analizie projekt Studium
jedynie w niewielkim zakresie wprowadza ograniczenia w zakresie lokalizacji przedsięwzięć mogących
zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ww. przepisów, pozostawiając
te kwestie do rozstrzygnięcia na etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ograniczenia mają służyć zminimalizowaniu wystąpienia negatywnego oddziaływania w miejscach gdzie
byłoby to szczególnie niepożądane. Zapisy te pozwalają chronić przede wszystkim ludzi, w tym
ich zdrowie.
W projekcie Studium przewidziano możliwość lokalizacji urządzeń wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, wykorzystujących m.in. energię
otrzymywaną z biomasy, biogazu (w tym odgazowywanie odpadów), energię geotermalną, energię
promieniowania słonecznego, hydroenergię, na terenach w granicach obszarów rozmieszczenia urządzeń
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW. W obszarze
Gminy nie przewiduje się możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy większej niż moc
mikroinstalacji (40 kW) w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu energetyki.
W projekcie Studium nie przewidziano możliwości lokalizacji na terenie Gminy zakładów o dużym lub
zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.
W rozdziale 6 w tab. 8 wymieniono przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko,
przewidziane do realizacji na mocy ustaleń projektu Studium.
Inwestycje dopuszczone do realizacji na mocy ustaleń projektu Studium będą miały charakter
pozytywny, negatywny lub niemożliwy do jednoznacznej oceny bez szczegółowych danych dotyczących
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poszczególnych inwestycji. Warto zaznaczyć, że część ze wskazanych przedsięwzięć dotyczy obiektów,
urządzeń i działalności już istniejących, dla których projekt Studium wskazuje przede wszystkim ich
utrzymanie, a nie realizację zupełnie nowych inwestycji.
Jednocześnie, po uwzględnieniu ustaleń projektu Studium, wymogów przepisów odrębnych z zakresu
ochrony środowiska, a także stwierdzonego wcześniej braku negatywnego wpływu ustaleń projektu
Studium na cele i przedmiot ochrony ww. form ochrony przyrody uznano, że realizacja ustaleń projektu
Studium nie powinna skutkować znaczącym oddziaływaniem na środowisko.
Propozycje rozwiązań alternatywnych do ustaleń projektu Studium:
Zaproponowane ostatecznie w projekcie Studium rozwiązania w zakresie przeznaczenia terenów,
sposobu ich zagospodarowania, warunków dla projektowanej zabudowy oraz zasad rozwoju systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej pozostają w zgodności z zaleceniami wynikającymi
z Opracowania ekofizjograficznego (2009 r.)
oraz Oceny aktualności informacji zawartych
w opracowaniu ekofizjograficznych (2017 r.), w dużej mierze stanowiąc kontynuację istniejącego
użytkowania terenów oraz wskazując nowe możliwości rozwoju obszaru w oparciu o istniejące
uwarunkowania i potrzeby. Projekt Studium uwzględnia wymogi ochrony środowiska i przyrody.
W związku z powyższym dla projektu Studium, który został poddany analizie i ocenie w niniejszej
prognozie, nie stwierdzono potrzeby wskazywania rozwiązań alternatywnych, w szczególności w zakresie
kierunków przeznaczenia terenów i lokalizacji inwestycji. Jednocześnie wskazano jakiego rodzaju kwestie
mogą być rozpatrywane w ujęciu wariantowym na etapie sporządzania planu miejscowego lub projektu
budowlanego.
Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko ustaleń projektu Studium, w szczególności na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000:
Prognoza wykazała brak szczególnych zagrożeń i przewidywanych znaczących oddziaływań na
środowisko, w związku z powyższym nie wskazano w niej zaleceń dotyczących zastosowania
dodatkowych, szczególnych środków w celu ograniczenia emisji substancji szkodliwych do środowiska.
Ze względu na brak na terenie gminy Bielsk obszarów Natura 2000 nie wskazuje się dodatkowych
rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko.
Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji ustaleń projektu Studium:
Realizacja ustaleń projektu Studium nie będzie skutkować transgranicznym oddziaływaniem na
środowisko. Zalecaną metodą analizy skutków realizacji zapisów projektu Studium, wynikającą
z Prognozy, jest kompleksowa analiza porównawcza przeprowadzana w oparciu o dane uzyskane w toku
regularnego monitoringu środowiska przyrodniczego i antropogenicznego. W projekcie Studium
zaproponowano miejsca do objęcia monitoringiem na terenie gminy Bielsk: sąsiedztwo drogi krajowej nr
60, dróg wojewódzkich oraz planowanej drogi ekspresowej S10; miejscowości o największym stopniu
zurbanizowania i skupianiu działalności produkcyjno–usługowej i występującej działalności wydobywczej;
rzeki; tereny przeznaczone na cele, które podlegają ochronie akustycznej, a położone są w bezpośrednim
sąsiedztwie dróg. Za najbardziej istotne, uznano monitorowanie następujących zjawisk i procesów: zmian
w strukturze użytkowania gruntów (powierzchnia terenów zainwestowanych i otwartych, ich wzajemne
proporcje, wielkość powierzchni biologicznie czynnych), procesu rozwoju infrastruktury służącej ochronie
środowiska i minimalizowaniu negatywnych skutków postępującej urbanizacji (rozbudowa sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej), zmian jakości poszczególnych komponentów środowiska (m.in. powietrza,
wód podziemnych, klimatu akustycznego – na obszarach zurbanizowanych). Za szczególnie istotne w
kontekście obecnego stanu środowiska, a także jego problemów i zagrożeń uznano badania jakości wód
powierzchniowych i powietrza atmosferycznego (w zakresie zanieczyszczeń i poziomu hałasu).
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk
wykonywany na zlecenie Urzędu Gminy w Bielsku, należy uznać za poprawny. Przy spełnieniu wymagań
wynikających z przepisów szczególnych, w tym dotyczących ochrony środowiska, realizacja zapisów
projektu Studium nie budzi obaw o spowodowanie zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Zgodnie
z koniecznością respektowania zasady zrównoważonego rozwoju, zapisy projektu Studium uwzględniają
konieczność równoważenia społeczno – ekonomicznych celów rozwoju z celami środowiskowymi.
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