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1. WSTĘP
Obowiązek przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kozia Góra - Północ”
wynika z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.). Kluczowym elementem
procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowi sporządzenie
dokumentacji oceny, czyli prognozy oddziaływania na środowisko. Niniejsza prognoza
oddziaływania na środowisko została sporządzona w oparciu o wymogi art. 51 ust. 2 powyżej
ustawy. Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie został
określony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu. Informacje zawarte w prognozie
oddziaływania na środowisko zostały opracowane stosowanie do stanu współczesnej wiedzy
i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości analizowanego
dokumentu planistycznego.
Podstawowym celem opracowania prognozy oddziaływania na środowisko jest
identyfikacja oddziaływań na środowisko danego obszaru, jakie potencjalnie mogą nastąpić
na skutek realizacji ustaleń planu. Określenie tych oddziaływań, jak i ujawnienie sytuacji
konfliktowych, umożliwi eliminację bądź maksymalne ograniczenie negatywnych skutków
integracji w środowisko przyrodnicze. Będzie to możliwe na etapie ostatecznego definiowania
ustaleń planu jak i jego późniejszej realizacji. Stworzy to możliwość wypracowania
optymalnych rozwiązań pozwalających na zachowanie właściwych parametrów środowiska
odniesionych do warunków życia człowieka. Ważnym zadaniem prognozy oddziaływania na
środowisko jest także informowanie lokalnej społeczności, władz samorządowych
i podmiotów gospodarczych o możliwości wystąpienia negatywnych skutków dla środowiska
i zdrowia ludzi.
Integralną częścią niniejszej prognozy jest rysunek prognozy oddziaływania na
środowisko sporządzony na podstawie rysunku planu w skali 1: 2 000.

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA
ul. Żeromskiego 53, IV p., 26-600 Radom, tel./fax: 48 36 20 208, e-mail: mpu@mpu.radom.pl
www.mpu.radom.pl
Strona 5 z 57

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
„KOZIA GÓRA - PÓŁNOC”
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

11 grudnia 2020

Procedura przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Opracowanie projektu dokumentu

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania
na środowisko z:

•
•

właściwym organem dyrekcji ochrony środowiska
właściwym organem inspekcji sanitarnej

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu

Udział społeczeństwa

Opiniowanie przez:
•
właściwy organ dyrekcji
ochrony środowiska
•
właściwy organ inspekcji
sanitarnej

Przyjęcie dokumentu
Sporządzenie pisemnego podsumowania o sposobie uwzględniania
wyników strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zamieszczenie danych o dokumencie i
pisemnym podsumowaniu w publicznie
dostępnym wykazie danych

Przekazanie dokumentu i pisemnego
podsumowania organom opiniującym

Prowadzenie monitoringu skutków realizacji postanowień przyjętego
dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko

Źródło: Postępowanie administracyjne w sprawach określonych ustawą 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.
Zeszyty metodyczne nr 1 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 2009. GDOŚ, Warszawa.
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2. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko, jakie
może wywołać realizacja ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na obszarze, który zawiera się pomiędzy:
− od północy: południową linią graniczną pasa drogowego ulicy Przytyckiej;
− od wschodu: południowo-wschodnią linią graniczną pasa drogowego ulicy
Kieleckiej, północną granicą działki o nr ewid. 64, północną i zachodnią granicą
działki nr ewid. 68/1, zachodnią i południową granicą działki nr ewid. 115,
wschodnią granicą działek o nr ewid. 118, 119 i 120,
− od południa: północną linią graniczną pasa drogowego ulicy Topiel, linią łączącą
działki o nr ewid. 24 i 528/1 zgodnie z załącznikiem graficznym,
− od zachodu: wschodnią i północną granicą działki o nr ewid. 520, wschodnią linią
graniczną pasa drogowego ulicy generała Franciszka Kleeberga.
Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko odnosi się do istniejącego stanu
zagospodarowania przestrzennego oraz stanu środowiska i przyrody. Sporządzona
została w oparciu o ustawę 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 2020 r. poz. 283 ze zm.).
Przedmiotem planu są ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów
w podziale na:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem
MN;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/U;
3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U;
4) tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP;
5) teren elektroenergetyki, oznaczony na rysunku planu symbolem E;
6) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu odpowiednim symbolem:
a) KD-G – klasy głównej,
b) KD-L – klasy lokalnej,
c) KD-D – klasy dojazdowej;
7) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-W:
8) tereny dróg wewnętrznych dla ruchu pieszego i rowerowego - oznaczone na rysunku
planu symbolem KD-WX
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Radom, uchwalonym uchwałą nr 221/99 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia
1999 r. z późniejszymi zmianami, na obszarze objętym planem wyznaczono zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną MN.
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Ryc. 1. Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Radom (kolor czarny – granica mpzp „Kozia Góra - Północ”)
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej podstawowa funkcja zagospodarowania, określona
w studium, to: mieszkalnictwo jednorodzinne, natomiast funkcjami uzupełniającymi i
dopuszczalnymi są: infrastruktura społeczna, usługi komercyjne (w ograniczonej skali, jako
uzupełnienie programu terenów mieszkaniowych) i infrastruktura techniczna i komunikacyjna.
2.1. Podstawa prawna
W opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wzięto pod uwagę następujące przepisy prawne:
− 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 2020 r. poz. 283 ze zm.),
− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1219),
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze
zm.),
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183 ze zm.),
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− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409),
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408),
− Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1161 ze zm.),
− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.),
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.
U. poz. 1311),
− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),
− Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. poz. 10),
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031 ze zm.),
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87),
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012, poz. 914),
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112),
− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839),
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395),
− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448),
− Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1862 ze zm.),
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie kryteriów oceny
wystąpienia szkody w środowisku (Dz. U. poz. 1383),
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie działań
naprawczych (Dz. U. poz. 1396),
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów
uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz. U. poz. 2300),
− Uchwała Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017
r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Woj.
Mazow. poz. 9600).
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- Program ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały przekroczone
poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 w powietrzu, 2017.
- Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został
przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu, 2017.
- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia, 2015-2016.
- Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Radomia do roku 2030, 2019.
- Polityka ekologiczna państwa 2030, 2019.

−
−
−
−

Ponadto:
Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Mapa topograficzna i hipsometryczna,
Własne badania terenowe i wizje lokalne.

3. METODA OPRACOWANIA
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Kozia Góra - Północ” została opracowana w oparciu o art. 51 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Informacje zawarte w prognozie
opracowano stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowano do
zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu planistycznego.
W zależności od przyjętej metody opracowania, niniejszą prognozę oddziaływania na
środowisko można podzielić na następujące części:
− charakterystyka stanu środowiska na podstawie materiałów i opracowań fizjograficznych
i ekofizjograficznych dotyczących środowiska obszaru objętego planem i terenów
sąsiednich,
− analiza powiązań i zgodności ustaleń planu z obowiązującymi dokumentami gminnymi,
wspólnotowymi i międzynarodowymi,
− analiza i ocena ustaleń planu oraz skutków jego realizacji na środowisko przyrodnicze
i formy ochrony przyrody,
− określenie rozwiązań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków realizacji
ustaleń planu,
− zaproponowanie monitoringu skutków ustaleń planu na środowisko.
4. LOKALIZACJA I ISTNIEJĄCY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
Powierzchnia terenu planu: 30,23 ha.
Osiedle Radomia: Kozia Góra.
Położenie w mieście: Obszar znajduje się w zachodniej części Radomia, w odległości około
2,5 km od centrum miasta i w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej osiedla

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA
ul. Żeromskiego 53, IV p., 26-600 Radom, tel./fax: 48 36 20 208, e-mail: mpu@mpu.radom.pl
www.mpu.radom.pl
Strona 11 z 57

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
„KOZIA GÓRA - PÓŁNOC”
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

11 grudnia 2020

Wacyn i Zamłynie. Obszar planu obejmuje znaczącą część terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz tereny otwarte.
Istniejący stan zagospodarowania: W części północnej i południowej występuje zabudowa
mieszkaniowa oraz mieszkaniowo - usługowo. Tereny otwarte znajdują się pomiędzy
zabudową, stanowią zdegradowaną postać pól. Część pól od strony zachodniej, w pobliżu ulicy
Koneckiej jest uprawiana.

Fot. 1. Zabudowa na terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kozia
Góra - Północ”
Źródło: Materiały własne, M.Romanowska 2020.

Ryc. 2. Lokalizacja obszaru opracowania (kolor czerwony – granica mpzp „Kozia Góra Północ”).
Źródło: Fotoplan miasta Radomia
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5. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
5.1. Istniejący stan środowiska
Położenie fizycznogeograficzne
Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym wg. J. Kondrackiego (2001) badany obszar
położony jest na Równinie Radomskiej. Rozciąga się ona na południe od Doliny Białobrzeskiej
między Przedgórzem Iłżeckim, Równiną Kozienicką i Małopolskim Przełomem Wisły. Jest to
równina denudacyjna o zdegradowanej pokrywie utworów czwartorzędowych, pod którą
występują warstwy jurajskie i kredowe, zapadające się w kierunku północno-wschodnim.
Równina Radomska obejmuje powierzchnię około 3640 km2.
Tab. 1. Charakterystyka położenia fizycznogeograficznego Radomia wg. J. Kondrackiego
(2001).
Prowincja
Podprowincja
Makroregion
Mezoregion
31
Niż 318
Niziny 318.8
Wzniesienia 318.86
Środkowoeuropejski
Środkowopolskie
południowo-mazowieckie
Równina
Radomska
Budowa geologiczna i warunki gruntowe
Obszar Radomia położony jest w obrębie aulakogenu środkowopolskiego, który jest
częścią wielkiego rowu sedymentacyjnego (Pożaryski, Brochwicz – Lewiński, 1979). Według
regionalnego Podziału Geologicznego Polski (Pożaryski 1969), miasto leży na pograniczu
dwóch jednostek geologicznych: otoczenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich (blok
radomsko-łysogórski) i niecki brzeżnej. Południowa część miasta położona jest w obrębie
pierwszej jednostki geologicznej, zaś północna – w drugiej. Strefy uskokowe dzielą nieckę
brzeżną na trzy zasadnicze części: nieckę warszawską, nieckę lubelską i nieckę pomorską.
Obszar Radomia znajduje się w niecce lubelskiej (Mizerski 2002).
Kreda dolna
Sedymentację kredy rozpoczynają iły i mułowce, z konkrecjami syderytu neokomu – piaski
glaukonitowe z fosforytami i gezy z fosforytami albu, gezy i margle lub opoki cenomanu.
Turon wykształcony jest w postaci opok wapnistych z czertami i bułami krzemieni. Powyżej
zalegają szare margle glaukonitowe emszeru, a na nich twarde margle glaukonitowe i miękkie
margle ilaste santonu. Osady kampanu wykształcone są jako szare gezy piaszczyste, często
z miką i twarde margle z czertami. Utwory najwyższej kredy, najbardziej zasobne w wodę,
reprezentowane są przez margle glaukonitowe, kruche wapienie, opoki oraz margle
piaszczyste, podrzędnie piaski kwarcowo – glaukonitowe. Utwory kredowe w rejonie Radomia
zalegają spokojnie i zapadają się w kierunku północno-wschodnim. Upad w niewielkim stopniu
maleje w miarę posuwania się ku północnemu-wschodowi. Między utworami kredy
i trzeciorzędu występuje niezgodność tektoniczna. Utwory trzeciorzędowe tworzą płaty
pokrywające osady kredowe. Większą powierzchnię zajmują osady trzeciorzędowe na północ
i zachód od Radomia w rejonie miejscowości Milejowice – Wacławów, Kurzelowa, Gołębiowa i
Woli Gołębiowskiej. Trzeciorzęd wykształcony jest w postaci piasków i iłów z wkładkami węgli
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brunatnych miocenu oraz pstrych zwięzłych iłów, często z wkładkami pyłów pliocenu.
Z punktu widzenia opracowania, najistotniejszymi są utwory czwartorzędowe. Utwory
czwartorzędowe wykształcone są w postaci glin zwałowych i zalegających wśród nich
zmiennej miąższości warstwami piasków i żwirów warstwą o zmiennej miąższości od 4 m do
co najmniej 25 m stanowiąc dostateczną warstwę izolacyjną od położonych niżej warstw
wodonośnych.
Kreda górna
Osady kredy górnej reprezentowane przez margle mastrychtu dolnego. Nawiercono w
rejonie ulicy Warszawskiej i Czarnieckiego na gł. 22 - 38 m ppt. do głębokości 90 m i nie
zostały przewiercone. Należy więc przypuszczać, że na tym terenie zalegają one na podobnej
głębokości.
Paleogen
Paleogen wykształcony jest na terenie północnej części Radomia w postaci pyłów
piaszczystych, pyłów piaszczystych z przewarstwieniami piasków drobnych i iłów
zalegających płatami o miąższości 15 - 57 m na stropie utworów kredowych.

Ryc. 3. Położenie obszaru mpzp „Kozia Góra - Północ” (kolor czerwony) na mapie geologicznogruntowej Radomia.
Opracowanie na podstawie: Opracowanie fizjograficzne dla planu zagospodarowania przestrzennego Aglomeracji Radomskiej.
Geoprojekt Warszawa, 1978 r.

Neogen
Współczesna rzeźba tego obszaru powstała w wyniku procesów erozyjnoakumulacyjnych modelujących starszą powierzchnię ukształtowaną podczas zlodowacenia
środkowopolskiego. Obszar objęty planem „Kozia Góra – Północ” powstał w wyniku
plejstoceńskich procesów akumulacyjno-lodowcowych. Na większości terenu występują piaski
gliniaste i gliny zwałowe (oznaczone kolorem brązowym na mapie), a we fragmencie
zachodnim obszaru piaski gliniaste i gliny zwałowe w podłożu (oznaczone kolorem beżowym
kreskowanym). Stanowią utwory tworzące w przewadze grunty spoiste i zwięzłospoiste,
zbudowane z gliny piaszczystej i gliny pylastej. Są to grunty nośne, morenowe,
nieskonsolidowane.
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Aktualna budowa geologiczna przedmiotowego obszaru jest wynikiem nie tylko procesów
naturalnych, ale także i antropogenicznych.
Surowce mineralne
Na rozpatrywanym obszarze oraz na terenie położonym w bezpośrednim jego sąsiedztwie
nie ma udokumentowanych złóż kopalin.
Warunki geomorfologiczne
Z punktu widzenia geomorfologicznego Radom położony jest na obszarze wysoczyzny
morenowej o nachyleniu do 5% dzielącej się na dwie jednostki: wysoczyznę Zwolenia
i wysoczyznę Wolanowa. Umowną granicę między nimi stanowi dolina rzeki Mlecznej.
Natomiast S. Witkowski (1967) Równinę Radomską dzieli na jeszcze mniejsze jednostki
fizjograficzne. Na obszarze miasta występują one w formie wyspowej w postaci płatów
wysoczyznowych. Zgodnie z tym podziałem poddany analizie teren znajduje się na
wysoczyźnie Zamłynia.
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Ryc. 4. Rozmieszczenie wysoczyzn w Radomiu.
Źródło: Witkowski S., 1967: Struktura przestrzenna miasta na przykładzie Radomia. Wyd. Arkady, Warszawa.

Obszar objęty planem nie jest zagrożony procesami osuwiskowymi.
Wody powierzchniowe
Na rozpatrywanym terenie brak jest wód powierzchniowych. Na północnej stronie
poza obszarem objętym opracowaniem przepływa okresowy ciek Wacyński który w chwili
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obecnej ujęty jest w system rowów. W pobliżu ulicy Listopadowej na cieku został
wybudowany zbiornik przelewowo-retencyjny o powierzchni około 0,6ha. Ciek następnie
uchodzi do kanalizacji deszczowej przy ul. Czarnieckiego.
Wody podziemne
W podziale zwykłych wód podziemnych w Polsce gmina Radom położona jest w NW części
regionu IX lubelsko-podlaskiego (Paczyński 1993). Przedmiotowy teren w całości położony
jest w obrębie górnokredowego GWZP nr 405 Niecka Radomska o powierzchni 3220 km2. Na
rozpatrywanym terenie występuje czwartorzędowy i górnokredowy poziom wodonośny.

Ryc. 5. Położenie obszaru mpzp „Kozia Góra - Północ” (kolor czerwony) na mapie głębokości i
poziomu wód gruntowych Radomia.
Opracowanie na podstawie: Opracowanie fizjograficzne dla planu zagospodarowania przestrzennego Aglomeracji Radomskiej.
Geoprojekt Warszawa, 1978 r.

Poziom czwartorzędowy
Na większości terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego „Kozia Góra – Północ” zwierciadło i poziom wody gruntowej występuje na
głębokości 1-2 m (oznaczone kolorem beżowym). We fragmencie oznaczonym kolorem żółtym
wody gruntowe występują głębiej niż 3 m poniżej poziomu terenu.
Górnokredowy poziom wodonośny
Zbudowany z margli, wapieni, opok, i piaskowców, ma charakter szczelinowy i szczelinowokrasowy. Zwierciadło wody występuje zwykle na głębokości od 15 do 50 m poniżej
powierzchni terenu. Poziom wodonośny zasilany jest pośrednio z osadów czwartorzędowych i
paleogeńsko-neogeńskich. Wody kredowe wymagają uzdatniania z uwagi na przekroczenie
dopuszczalnych wartości żelaza i manganu.
Eksploatacja poziomu górnokredowego przez ujęcia komunalne i przemysłowe przyczyniła
się do powstania regionalnego leja depresji. W Radomiu lej spowodował obniżenie poziomu
zwierciadła wody w stosunku do jej naturalnego poziomu i związanego z nim pionowego
przesączania płytszych wód podziemnych i powierzchniowych do eksploatowanych zasobów
wodnych. Jest to przyczyną zaniku cieków powierzchniowych, zmiany reżimu
hydrogeologicznego i hydrologicznego (m.in. zasilania cieków wodami podziemnymi i
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA
ul. Żeromskiego 53, IV p., 26-600 Radom, tel./fax: 48 36 20 208, e-mail: mpu@mpu.radom.pl
www.mpu.radom.pl
Strona 17 z 57

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
„KOZIA GÓRA - PÓŁNOC”
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

11 grudnia 2020

przedostawania się zanieczyszczeń do wód podziemnych). Zanik rzek i zbiorników wodnych
oraz wyschnięcie bagien spowodowały trwałe zmiany w faunie i florze miasta.
Jednolita część wód podziemnych
Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza pojęcie jednolitych części wód podziemnych
JCWPd, przez które rozumie się wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych
o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności
w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód
powierzchniowych i ekosystemów lądowych. Obszar objęty planem położony jest w JCWPd
87 (PLGW200087).

Ryc. 6. Położenie obszaru mpzp „Kozia Góra - Północ” (kolor żółty) na mapie jednolitych części
wód podziemnych.
Opracowanie na podstawie: danych PIG-PIB.
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Tab. 2. Charakterystyka JCWPd 87 (PLGW200087).
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Źródło: Karta informacyjna JCWPd nr 87.

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły wskazano, że stan ilościowy i chemiczny
JCWPd 87 jest dobry (ocena stanu - dobra). Niezagrożone jest osiągniecie celów
środowiskowych.
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA
ul. Żeromskiego 53, IV p., 26-600 Radom, tel./fax: 48 36 20 208, e-mail: mpu@mpu.radom.pl
www.mpu.radom.pl
Strona 20 z 57

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
„KOZIA GÓRA - PÓŁNOC”
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

11 grudnia 2020

Obszar objęty planem znajduje się w całości w obrębie jednolitej części wód podziemnych
przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia nr 87, podlegającej ochronie na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Obszar Radomia znajduje się w strefie najwyższej ochrony wód podziemnych. Wody
podziemne mają III klasę jakości.
Pokrywa glebowa
Na warunki glebowe przedmiotowego terenu wpłynęły następujące czynniki glebotwórcze:
biosfera, klimat, hydrosfera, rodzaj skały macierzystej, ukształtowanie oraz działalność
gospodarcza człowieka. Zgodnie z danymi zawartymi na mapie glebowo-bonitacyjnej
Radomia, opracowanej przez Geoprojekt gleby zalegające na terenie planu „Kozia Góra –
Północ” to gleby brunatne i bielicowe wytworzone z piasków gliniastych mocnych
przechodzących w glinę lekką lub średnią (kolor ciemnopomarańczowy). Stosunki wodnopowietrzne gleb są właściwe. Klasy użytków to IIIa-IIIb. Gleby te należą do kompleksu
przydatności rolniczej gleb określanego jako kompleks żytni bardzo dobry, czyli pszenno-żytni.
We fragmencie zachodnim i północno-zachodnim planu „Kozia Góra – Północ” znajdują się
gleby bagienne, głównie mułowo-torfowe i torfowe często murszowe, płytkie na utworze
mineralnym (kolor beżowy). Kompleks ten obejmuje gleby okresowo za mokre. Klasy użytków
to V-VI. Gleby te należą do kompleksu przydatności rolniczej gleb określanego jako słabe

użytki zielone.

Ryc. 7. Położenie obszaru mpzp „Kozia Góra - Północ” (kolor czerwony) na mapie glebowobonitacyjnej Radomia.
Opracowanie na podstawie: Opracowanie fizjograficzne dla planu zagospodarowania przestrzennego Aglomeracji Radomskiej.
Geoprojekt Warszawa, 1978 r.

Warunki topoklimatyczne
Obszar Radomia, a więc i badany teren znajduje się w łódzko-wieluńskim regionie
klimatycznym (wg. Wiszniewski W. Chełchowski W., 1987). Charakteryzuje się następującymi
parametrami meteorologicznymi:
średnia temperatura powietrza: 7,8°C,
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średnia temperatura najcieplejszego miesiąca (lipiec): +18,4°C,
średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca (styczeń):
(styc
-3,5°C,
przeciętna roczna suma opadów: 590 mm,

Ryc. 8. Przebieg średnich miesięcznych opadów atmosferycznych i temperatur powietrza na
obszarze Radomia w latach 1954-1963.
1954
przeważają wiatry z sektora zachodniego (W-15,5%,
(W
WNW-10,85%,
10,85%, WSW-10,84%).
WSW
Duży udział mają wiatry wschodnie (ESE-9,32%,
(ESE
E-9,2%).
9,2%). Na ciszę przypada ok. 15,5%
dni w skali roku. Średnia prędkość wiatru w roku to ok. 3,2 m/sek. Dominują stany
atmosfery obojętne (33,1%) i lekko chwiejne (30,16%),
poszczególnych kierunków wiatru w procentach.
Tab. 3.. Zestawienie udziałów poszczególnych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NNE ENE
E
ESE
SSE
S
SSW
WSW W
WNW
4,05 5,54 9,20 9,32 8,51 7,12 7,62
10,84 15,50 10,85

11
NNW
6,93

Tab. 4.. Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru w procentach.
1
2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10
m/s
m/s
27,81 20,95 17,68 13,16 9,07
5,50
3,05
1,87
0,49
0,23

12
N
4,42

11
m/s
0,17

Tab. 5.. Zestawienie częstości poszczególnych równowag atmosfery w procentach.
1
2
3
4
5
6
silnie
chwiejna lekko
obojętna lekko stała
chwiejna
stała
chwiejna
2,38
14,89
30,16
33,10
5,87
13,58
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Ryc. 9. Róża wiatrów dla miasta Radomia.
roczne parowanie terenowe: 500-520 mm (metoda Konstantinowa),
wilgotność względna: 78-82 % (średnia dla lat 1931-1960),
dni z przymrozkami: 110-125 dni,
czas trwania pokrywy śnieżnej: do 75 dni,
okres wegetacyjny: około 200 dni.
Opisywany teren charakteryzuje się korzystnymi antropogenicznymi warunkami
bioklimatycznymi (na podstawie opracowania J. Lewińskiej, J. Baścik, A. Bułat). Na pogorszenie
warunków bioklimatycznych wpływa położenie w strefie o podwyższonej emisji
zanieczyszczeń atmosferycznych pochodzących z silników spalinowych napędzających
pojazdy oraz spalania paliw kopalnych w celach grzewczych. O poziomie stężenia
zanieczyszczeń w powietrzu decydują warunki meteorologiczne. Przy stałej emisji, zmiany
stężeń zanieczyszczeń są głównie efektem przemieszczania, transformacji i usuwania ich
z atmosfery. Stężenie zanieczyszczeń zależy również od pory roku:
− sezon zimowy, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery,
głównie przez niskie źródła emisji,
− sezon letni, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery przez
skażenia wtórne powstałe w reakcjach fotochemicznych.
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Tab. 6. Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery.
Główne zanieczyszczenia
Zmiany stężeń
Zimą:
Latem:
zanieczyszczenia
SO2, pył zawieszony, CO
O3
Sytuacja wyżowa:
Sytuacja wyżowa:
− wysokie ciśnienie,
− wysokie ciśnienie,
−
spadek
temperatury −
wzrost
temperatury
poniżej 0°C,
powyżej 25°C,
Wzrost stężenia
− spadek prędkości wiatru − spadek prędkości wiatru
zanieczyszczeń
poniżej 2 m/s,
poniżej 2 m/s,
− brak opadów,
− brak opadów,
− inwersja termiczna,
−
promieniowanie
− mgła.
bezpośrednie powyżej 500
W/m2.
Sytuacja niżowa:
Sytuacja niżowa:
− niskie ciśnienie,
− niskie ciśnienie,
−
wzrost
temperatury − spadek temperatury,
Spadek stężenia
powyżej 0°C,
− wzrost prędkości wiatru
zanieczyszczeń
− wzrost prędkości wiatru powyżej 5 m/s,
powyżej 5 m/s,
− opady.
− opady.
Opisywany teren znajduje się w strefie o osłabionej poziomej wymianie powietrza
w warstwie przygruntowej i ograniczonej zdolności do samooczyszczania się atmosfery z
uwagi na zawartą zabudowę. W Programie Ochrony Środowiska dla miasta Radomia tego typu
tereny zaliczono do kategorii B.
Szata roślinna
Ze względu na intensywne zagospodarowanie tego obszaru w przeszłości i wykorzystanie
powierzchni nie zachowały i nie odtworzyły się naturalne siedliska przyrodnicze. Miejscami
występują powierzchnie zieleni nieurządzonej. Szata roślinna charakteryzuje się znacznym
stopniem przekształcenia, brak tu ekosystemów naturalnych. W drzewostanie występują
zarówno gatunki rodzime jak i obce. Zieleń urządzona pojawia się również wzdłuż głównych
ciągów komunikacyjnych i prywatnych ogródkach przydomowych. Występujące tu gatunki
roślin to gatunki hodowane i selekcjonowane przez człowieka w tym trawy, w związku z
powyższym skład gatunkowy roślin naczyniowych jest dość skromny i są to zazwyczaj
gatunki pospolite w tym mniszek lekarski (Taraxacum officinale F.H. Wiggers coll., właśc.
Taraxacum sect. Taraxacum) i szczaw zwyczajny (Rumex acetosa), mak polny (Papaver rhoeas
L). Ze względu na znaczną ilość budynków jednorodzinnych, zabudowie towarzyszą
urządzone przestrzenie ogrodów. W istniejącym składzie gatunkowym roślinności
przydomowej możemy wyróżnić takie drzewa i krzewy jak: świerk (Picea sp.), cis (Taxus sp.),
żywotnik (Thuja sp.), sosna (Pinus sp.), sumak (Rhus sp.). Nie stwierdzono występowania
stanowisk chronionych gatunków roślin, ani też podlegających ochronie siedlisk
przyrodniczych.
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Świat zwierzęcy
Na analizowanym obszarze występuje świat zwierzęcy typowy dla terenów miejskich,
znacząco przekształconych przez człowieka. Nie jest on zbyt zróżnicowany. Pomimo tego na
omawianym obszarze zamieszkują chronione gatunki fauny w tym głównie ptaki.
Do najbardziej charakterystycznych gatunków ssaków można zaliczyć: kreta (Talpa europaea),
mysz polną (Apodemus agrarius). Teren objęty granicami sporządzanego planu stanowi w
części siedlisko chronionych gatunków zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. W
trakcie wizji terenowych obserwowano obecność gatunków t.j.: szpak (Sturnus vulgaris),
sroka (Pica pica), wróbel (Passer domesticus), gawron (Corvus frugilegus), synogarlica turecka
(Streptopelia decaocto), kwiczoł (Turdus pilaris), szczygieł (Carduelis carduelis), sikora bogatka
(Parus major), pleszka (Phoenicurus phoenicurus) i kopciuszek (Phoenicurus ochruros).
Ocena odporności środowiska na degradację
Celem oceny odporności środowiska na degradację, rozważono kwestię wpływu czynników
mogących w znacznym stopniu oddziaływać na poszczególne elementy środowiska.
Zanalizowano w jakim stopniu są to czynniki antropogeniczne, a w jakim naturalne procesy.
Głównym czynnikiem powodującym radykalną zmianę stanu środowiska jest coraz silniejsze
rozrastanie się terenów zainwestowanych. Zwiększające się zainwestowanie otaczających
terenów jest spowodowane narastającą presją na powstawanie nowych osiedli
mieszkaniowych. Nieznaczną odpornością na procesy degradacyjne, głównie antropogeniczne,
charakteryzuje się pokrywa glebowa. Zmiany w użytkowaniu spowodowane są przede
wszystkim działalnością człowieka, która trwale zmienia stan istniejących gleb,
przekształcając je w urbanoziemy. Na terenie opracowania występują siedliska bytowania
zwierząt, w tym gatunków objętych ochroną prawną. Ich odporność na degradację
w przypadku działalności człowieka i wprowadzenia zainwestowania terenu o wysokiej
intensywności jest niewielka. Zasadne staje się zachowanie tych walorów środowiska
naturalnego, które są istotne z przyrodniczego punktu widzenia oraz ich ochrona przed
zainwestowaniem. Szczególnie wskazane jest utrzymanie lokalnych powiązań
przyrodniczych. Na zanieczyszczenie w wyniku działalności człowieka narażone są wody
podziemne. Źródłami możliwych zanieczyszczeń wód podziemnych są przede wszystkim
ścieki deszczowe (roztopowe i opadowe), głównie z terenów komunikacji drogowej.
W granicach opracowania znajduje się GZWP nr 405 Niecka Radomska, co wiąże się
z zagrożeniem przedostawania się do zbiornika zanieczyszczeń powierzchniowych.
Ocena przydatności środowiska dla rozwoju funkcji użytkowych
W obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Radom” obszar objęty planem zaliczono do następujących kategorii funkcji
zagospodarowania:
−

obszary urbanizacji

W obrębie tej kategorii Studium wydziela:
−
obszary zabudowane - aktualnie zainwestowane i wyposażone w niezbędną
infrastrukturę pozwalającą na uzupełnienie istniejącej zabudowy, na których przewiduje się
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uzupełnienie zabudowy niewymagające wykonania sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej oraz drogowej i innych sieci, zgodnie z wymaganiami określonymi w
przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, z możliwością zastosowania indywidualnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia
w wodę i odprowadzenia ścieków, w zakresie określonym w art. 42 ust. 4 ustawy - Prawo
wodne;
−
obszary rozwoju zabudowy – obszary dotychczas niezainwestowane, na których
przewiduje się lokalizację zabudowy, w tym zwłaszcza wymagającej wykonania sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz drogowej i innych sieci, zgodnie z
wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Ocena warunków przyrodniczych
Obszar objęty miejscowym planem jest przekształcony przez procesy urbanizacyjne.
Na podstawie przeprowadzonej analizy poszczególnych komponentów środowiska
opisywanego obszaru przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uwzględniono następujące cechy środowiska:

Ocena warunków abiotycznych
1. Rzeźbę terenu tworzą zbocza i krawędzie wysoczyzny Zamłynie o łagodnych
nachyleniach.
2. W obrębie wysoczyzny występują utwory morenowe: piaski gliniaste i gliny zwałowe.
3. Na rozpatrywanym terenie brak jest wód powierzchniowych.
4. Obszar położony jest w granicach GZWP Nr 405 - Niecka Radomska.
5. Zwierciadło wód gruntowych znajduje się na głębokości 1- 2 m na znacznej części terenu,
jedynie na fragmencie zachodnim głębiej niż 3 m p.p.t.
6. Pokrywę pedologiczną terenu tworzą głównie gleby brunatne i bielicowe, w części
zachodniej zaś gleby bagienne, mułowo-torfowe i torfowe.
7. W analizie bioklimatycznej przeprowadzonej przez pracowników IGPiK w Krakowie pod
kierunkiem profesor J. Lewińskiej, na obszarze objętym planem wydzielono kategorię
klimatu: korzystny antropogeniczny.

Ocena warunków biotycznych
1. W granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wyniku wykonania
inwentaryzacji przyrodniczej nie stwierdzono występowania stanowisk flory i fauny
podlegającej ochronie.
2. W granicach obszaru planu nie występują obszarowe i indywidualne formy ochrony
przyrody.
Walory krajobrazowe
Teren położony jest w Dzielnicy Wacyn m. Radomia. Krajobraz tego rejonu można określić
jako typowy krajobraz przedmieść z dominującym udziałem niskiej zabudowy jednorodzinnej
i terenów niezagospodarowanych.
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Powiązania przyrodnicze
Miasto Radom położone jest poza obszarami sieci ekologicznej najwyższej rangi, m.in.
położonymi na wschód i na północ obszarami węzła ekologicznego o znaczeniu
międzynarodowym - Doliną Środkowej Wisły oraz kompleksem Puszczy Kozienickiej,
położonym na północ korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym - Doliną Pilicy oraz
o znaczeniu regionalnym – Doliną Radomki. Omawiany teren nie ma powiązań przyrodniczych
z opisywanymi wyżej obszarami sieci ekologicznej.
5.2. Obszary i obiekty objęte ochroną prawną
Zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 55, ze zm.), ustawową ochroną objęte są następujące formy ochrony przyrody:
parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu,
obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne,
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Na obszarze planu „Kozia Góra – Północ” nie występują obszary podlegające
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Jedyną formą ochrony przyrody określoną w Art. 6.1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 55, ze zm.)występującym na terenie objętym
planem jest ochrona gatunkowa zwierząt. Na obszarze nie stwierdzono występowania
stanowisk chronionych gatunków roślin, natomiast tereny objęte granicami sporządzanego
planu stanowią w części siedlisko chronionych gatunków zwierząt, spośród których podczas
wizji terenowej, stwierdzono występowanie następujących gatunków: t.j.: szpak (Sturnus
vulgaris), sroka (Pica pica), wróbel (Passer domesticus), gawron (Corvus frugilegus),
synogarlica turecka (Streptopelia decaocto), kwiczoł (Turdus pilaris), sikora bogatka (Parus
major), pleszki (Phoenicurus phoenicurus) i kopciuszka (Phoenicurus ochruros).
5.3. Potencjalne zmiany stanu
projektowanego dokumentu

środowiska

w

przypadku

braku

realizacji

Obecnie na analizowanym obszarze nie obowiązują żadne miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku realizacji ustaleń projektu planu,
rozwój omawianego obszaru może odbywać się na postawie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, co może być sprzeczne z obwiązującym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, gdyż decyzje te nie muszą być zgodne
z polityką przestrzenną, zawartą w tym opracowaniu, w którym określono kierunki rozwoju
dla całego miasta, w tym dla omawianego obszaru.
6. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH
OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16
KWIETNIA 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY
W odniesieniu do omawianego terenu, na podstawie rozpoznanego stanu środowiska
i jego powiązań uznano, że najbardziej wrażliwe elementy to:
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6.1. Klimat akustyczny
Hałas drogowy
Warunki klimatu akustycznego determinowane są przez ruch pojazdów odbywającym się
po ulicach: Przytyckiej i Kieleckiej.

Pomiary hałasu
W ramach opracowania mapy akustycznej Radomia przeprowadzono w 2017 r. badania
hałasu drogowego, kolejowego, przemysłowego oraz lotniczego. W ramach tych badań, w
granicach planu zlokalizowano jeden punkt pomiarowy dotyczący hałasu drogowego tj. przy
ul. Przytyckiej 35A (pkt nr P2). Przekroczenia poziomu hałasu dla zabudowy mieszkaniowo usługowej wynosiły odpowiednio dla wskaźników: LAeqD: 9,0 dB i LAeqN: 9,8 dB.

Ryc. 10. Usytuowanie punktu pomiarowego hałasu drogowego (P2) przy ul. Przytyckiej.
Opracowanie na podstawie: Sprawozdanie z badań nr A-2017-06/130. Hałas drogowy, punkty pomiarowe, 2017 r.

hałas drogowy
Hałas generowany jest głównie przez ulice: Przytycką i Kielecką
Poziom hałasu określony wskaźnikiem imisyjnym LDWN ul. Przytyckiej i Kieleckiej wynosi:
- w pasie drogowym powyżej 75dB
- w odległości do 25 m od pasa drogowego 70-75dB,
- w odległości 25-70m od pasa drogowego 65-70dB,
- w odległości 70-185m od pasa drogowego 60-65dB
Poziom hałasu określony wskaźnikiem imisyjnym LN ul. Przytyckiej i Kieleckiej wynosi:
- w pasie drogowym powyżej 70dB
- w odległości do 25 m od pasa drogowego 65-70dB,
- w odległości 25-70m od pasa drogowego 60-65dB,
- w odległości powyżej 70m od pasa drogowego do 60dB
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Na przedmiotowej mapie akustycznej,
akustycznej, w granicach miejscowego planu jako tereny chronione
akustycznie wskazano: zabudowę jednorodzinną.
Na obszarze objętym planem, w strefie zabudowy chronionej, stwierdzono przekroczenia
dopuszczalnych poziomów wskaźników:
- przy ul. Przytyckiej - Ldwn do 10dB i Ln do 10 dB,
- przy ul. Kieleckiej - Ldwn do 10dB i Ln do 10 dB,

Ryc. 11. Hałas drogowy - Mapa terenów zagrożonych hałasem, przekroczenie wartości
dopuszczalnych wskaźnika Ldwn w dB (A).
Opracowanie na podstawie: Mapa akustyczna Radomia, Hałas drogowy, Mapa terenów zagrożonych hałasem, przekroczenie
wartości dopuszczalnych wskaźnika Ldwn w dB,
dB 2017 r.
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Ryc. 12. Hałas drogowy - Mapa terenów zagrożonych hałasem, przekroczenie wartości
dopuszczalnych wskaźnika Ln w dB (A).
Opracowanie na podstawie: Mapa akustyczna Radomia, Hałas
H
drogowy, Mapa terenów zagrożonych hałasem, przekroczenie
wartości dopuszczalnych wskaźnika Ln w dB,
dB 2017 r.

Na mapie akustycznej Radomia z 2018 r. teren przedmiotowego planu miejscowego nie
zaliczono do obszarów cichych.
Relacje między warunkami akustycznymi a człowiekiem określa tzw. subiektywna wrażliwość
na hałas. Odczuwanie dźwięku zależy od takich cech fizycznych jak: poziom, częstotliwość
występowania, czas trwania oraz charakterystyka
charakterystyka widmowa. Państwowy Zakład Higieny
(PZH) podaje następującą skalę ocen uciążliwości w odniesieniu do hałasu komunikacyjnego:
Skala ocen (PZH):
mała uciążliwość hałasu LAeq < 52 dB,
średnia uciążliwość 52≤ LAeq ≤ 62 dB,
duża uciążliwość 63≤ LAeq ≤ 70 dB,
bardzo duża uciążliwość LAeq > 70 dB.
Ocenę stanu akustycznego można dokonać za pomocą skali pomocniczej mówiącej
o komforcie akustycznym.
Tab. 7. Komfort akustyczny a zagrożenie hałasem.
Opis warunków

Poziom hałasu LAeq
pora dzienna

Poziom hałasu LAeq
pora nocna

pełny
akustyczny

komfort ˂ 50

˂ 40

przeciętne
akustyczne

warunki 50-60

40-50
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przeciętne zagrożenie 60-70
hałasem

50-60

wysokie
hałasem

>60

zagrożenie ˃70

Dla zapewnienia prawidłowego snu (regeneracja organizmu i wypoczynek) poziom hałasu
nie powinien przekraczać 45 dB. Z drugiej strony poziomy hałasu przekraczające 65 dB
powodują statystycznie zauważalne zakłócenia czynności dnia codziennego oraz zwiększenie
częstości występowania objawów (szybkiego męczenia się, bólów mięśni i stawów, kołatania
serca, duszności i zawrotów głowy, „uderzeń” krwi do głowy, bólów i łzawienia oczu,
marznięcia kończyn, niskiej samooceny zdrowia). Powoduje to stany dekoncentracji, małej
efektywności pracy, występuje zwiększone ryzyko wypadków przy pracy oraz wypadków
drogowych.
W Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia zaproponowano
metody redukcji hałasu drogowego tzw. „u źródła” tj.: zmniejszenie prędkości ruchu,
zmniejszenie natężenia ruchu, zastosowanie cichych nawierzchni drogowych oraz tzw. „na
drodze propagacji”: zmiana organizacji ruchu, zmiana tradycyjnych skrzyżowań na
skrzyżowania o ruchu okrężnym, szykany drogowe, (w tym: progi spowalniające, wyniesione
skrzyżowania, przewężenia jezdni, wysepki; ekrany akustyczne, półtunele). W ww. programie,
w katalogu działań wskazano między innymi następujące działanie - wprowadzenie
odpowiednich zapisów do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Umieszczenie w uchwalanych Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego
zapisów nakazujących w nowopowstających obiektach oraz budynkach dla których następuje
zmiana przeznaczenia lokalizację lokali usługowych od strony źródła hałasu z zakazem
tworzenia pomieszczeń mieszkalnych. Tworzenie w nowopowstałych budynkach pomieszczeń
mieszkalnych od strony źródła emisji hałasu możliwe jest w przypadku zapewnienia
izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych (ścian zewnętrznych, okien i drzwi w
ścianach zewnętrznych, dachów, stropodachów) zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi
izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów
budowlanych. Za realizację działania odpowiedzialna jest Rada Miasta. Zgodnie z programem,
powyższe działanie należy stosować w przypadku zwartej zabudowy w ścisłym centrum
miasta, gdzie utrudnione są techniczne możliwości realizacji zabezpieczeń akustycznych. W
przypadku centrum aglomeracji miejskich działania naprawcze sprowadzają się w zasadzie
wyłącznie do metod prawnych oraz organizacyjnych.
Ponadto w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia jako zadanie
długookresowe do 2030 r. wskazano m.in. prowadzenie właściwej polityki w zakresie
planowania przestrzennego. Polityka przestrzenna w tym zakresie powinna polegać na
uwzględnieniu aspektu ochrony przed hałasem poprzez odpowiednie lokalizowanie obiektów,
mogących stanowić źródła hałasu, najlepiej w pewnej odległości od obszarów zamieszkanych,
w rejonach przemysłowych. Na obszarach miejskich uchwalane miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego powinny uwzględniać istniejące źródła hałasu, których
wyeliminowanie jest niemożliwe. Jeśli dotyczy terenów niezabudowanych – minimalizacja
uciążliwości w planowaniu przestrzennym powinna polegać na stosowaniu tzw. zasady
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strefowania (lokalizacji w stosunku do źródła hałasu od strefy najbardziej zagrożonej hałasem
do strefy o najbardziej rygorystycznych wymaganiach dotyczących ochrony akustycznej).
Podstawowym założeniem zasady strefowania jest ekranowanie źródeł hałasu zabudową nie
podlegającą ochronie akustycznej oraz zwartymi pasami zieleni izolacyjnej.
6.2. Zanieczyszczenie powietrza
Badany teren znajduje się pod wpływem oddziaływania zanieczyszczeń powietrza
pochodzących z pojazdów samochodowych oraz emisją ze źródeł powierzchniowych, czyli
indywidualnych systemów grzewczych
Na podstawie obowiązujących programów w zakresie ochrony powietrza należy
stwierdzić, że stan jakości powietrza atmosferycznego opisywanego terenu przedstawia się
następująco:
- zlokalizowany jest poza obszarami przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników rok kalendarzowy,
- zlokalizowany jest w obszarze przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników 24 godziny,
- zlokalizowany jest w obszarze przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM2,5 o okresie uśredniania wyników rok kalendarzowy,
- zlokalizowany jest w strefie obszaru przekroczeń poziomu docelowego stężenia
średniorocznego benzo(a)pirenu.
Stan atmosfery na opisywanym terenie przedstawia się następująco:
1. stężenie pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników 24 godziny: 60,01-80
[µg/m3] – 2015 r.
2. stężenie pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników rok kalendarzowy:
35,1-40,49 [µg/m3] – 2015 r.
3. stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 o okresie uśredniania wyników rok kalendarzowy:
25,5 - 30 [µg/m3] – 2015 r.
4. stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu: 3,21-4,97 ng/m3 – 2012 r.
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Granice obszarów przekroczeń stężeń
średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 w roku
bazowym 2015

Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM10 o okresie
uśredniania wyników rok kalendarzowy w roku
bazowym 2015
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Rozkład stężeń średniorocznych B(a)P na terenie
miasta Radomia
roku bazowym 2012

Ryc. 13. Rozkład stężeń zanieczyszczeń powietrza w granicach obszaru miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Źródło: Program ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu
zawieszonego PM10 oraz PM2,5 w powietrzu, 2017.
Źródło: Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy
benzo(a)pirenu w powietrzu, 2017.

Spośród wszystkich źródeł zanieczyszczeń w strefie miasto Radom w największym stopniu za
poziom stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu odpowiedzialna jest emisja ze źródeł
powierzchniowych, czyli indywidualnych systemów grzewczych (ponad 62% w obszarze
przekroczeń). Istotne znaczenie ma również napływ zanieczyszczeń z pasa 30 km wokół
strefy miasto Radom, przekraczając 18,3%.
Wśród działań naprawczych w programach ochrony powietrza opracowanych ze względu
na przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu oraz przekroczone poziomy
dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu,
zaproponowano działania wspomagające dotyczące polityki przestrzennej w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego. Działanie to nazwano: Stosowanie, w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, odpowiednich zapisów,
umożliwiających ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 dotyczących np.
układu zabudowy zapewniającego przewietrzanie miasta, wprowadzania zieleni izolacyjnej
(szczególnie wzdłuż ciągów komunikacyjnych), zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz
ustalenia zakazu stosowania paliw wysokoemisyjnych w obrębie projektowanej zabudowy (w
przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych), preferowanie podłączania
nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w rejonach objętych rurociągowym systemem
grzewczym.
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Opis działania według programu:
Prowadzenie polityki zagospodarowania przestrzennego uwzględniającej konieczność
ochrony istniejących i wyznaczania nowych kanałów przewietrzania miasta, oraz klinów
nawietrzających, szczególnie na terenach o niekorzystnym położeniu topograficznym
sprzyjającym kumulacji zanieczyszczeń. Prowadzenie polityki zagospodarowania
przestrzennego ograniczającej powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń,
szczególnie na obszarach gęstej zabudowy. Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego oraz wydawane decyzje o warunkach zabudowy powinny zawierać
wymagania dot. dopuszczalnych sposobów zaopatrzenia w ciepło na danym obszarze. W
planach zagospodarowania przestrzennego powinny znaleźć się zapisy dotyczące sposobu
pozyskania energii cieplnej na tym obszarze z uwzględnieniem przepisów związanych z
uchwałą Sejmiku Województwa na podstawie art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego oraz na etapie wydawania
decyzji o warunkach zabudowy zachowania terenów zielonych. Zadanie realizowane w
ramach aktualizacji lub opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia.
W granicach województwa mazowieckiego, a tym samym na obszarze objętym planem
obowiązuje Uchwała Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października
2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
6.3. Zmiany klimatu
Plan Adaptacji do zmian klimatu miasta Radomia do roku 2030 wskazuje, że tendencje
zmian warunków klimatycznych w okolicach Radomia wskazują, że zjawiskami klimatycznymi
najbardziej zagrażającymi miastu są:
- coraz częstsze występowanie fal gorąca i dni upalnych, potęgowanych wskutek
procesów urbanizacyjnych,
- zwiększenie intensywności i czasu trwania opadów i burz,
- występowanie lokalnych powodzi miejskich, powodujących zalania lub podtopienia
wrażliwych terenów miasta,
- wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza, których negatywne oddziaływanie na
zdrowie mieszkańców może być w przyszłości potęgowane zmianami klimatu
(podwyższoną temperaturą powietrza oraz jego obniżoną wilgotnością).
W planie w szczególności prognozuje się następujące zmiany klimatu:
- nasilenie niekorzystnych zjawisk związanych z występowaniem wysokich temperatur
w okresie letnim. W szczególności zwiększy się liczba dni z temperaturą maksymalną
>25°C oraz wrośnie liczba dni z temperaturą minimalną >20°C (noce tropikalne).
Nasilenie fal upałów może się nieco zwiększyć,
- osłabienie zjawisk związanych z występowaniem niskich temperatur w okresie
zimowym - zmniejszenie się zarówno liczby dni z temperaturą maksymalną poniżej 0°C
jak i liczby dni z temperaturą minimalną poniżej -10°C,
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zmniejszenie liczby dni przymrozkowych w ciągu roku: zmniejszy się liczba dni z
temperaturą minimalną poniżej <0°C oraz liczba dni z przejściem temperatury przez
0°C,
znaczące zmniejszenie wartości indeksu stopniodni dla temperatury średniodobowej
<17°C oraz nieznaczne zwiększenie wartości indeksu stopniodni dla temperatury
średniodobowej >27°C. Może to oznaczać zmniejszenie zapotrzebowania na energię w
miesiącach zimowych i jego nieznaczny wzrost w miesiącach letnich,
zwiększenie liczby dni z temperaturą średniodobową >10°C, co jest wskaźnikiem
wydłużenia okresu wegetacyjnego niektórych roślin,
wzrost ilości dni z opadem i wysokość sumy rocznej opadu w horyzoncie do roku
2050,
nieznaczny wzrost narażenia na wystąpienie opadów ekstremalnych w horyzoncie do
roku 2050,
brak zmian zagrożenia suszą – nie zmienią się istotnie długości najdłuższego okresu
bezopadowego ani liczba okresów bez opadu dłuższych od 5 dni w horyzoncie do roku
2050.

6.4. Lej depresyjny
Nadmierna eksploatacja wód podziemnych na obszarze Radomia doprowadziła do
powstania leja depresyjnego (zarówno obszarowo, jak i obniżenie zwierciadła wody
w stosunku do jej naturalnego poziomu) i związanego z nim pionowego przesączania
płytszych wód podziemnych i powierzchniowych do eksploatowanych zasobów wodnych.
Maksymalny zasięg leja depresyjnego odnotowano w 1991 r. Z uwagi na podjęcie w ostatnich
latach zdecydowanych działań mających na celu ograniczenie poboru wody, zarówno przez
sektor komunalny, jak i przemysł, zasięg leja przestał się zwiększać i obecnie nie stwierdza się
jego obecności, a sytuacja hydrologiczna powoli się normuje.
6.5. Pola elektromagnetyczne
W obrębie obszaru planu źródłem pola elektromagnetycznego jest stacja trafo znajdująca
się przy ulicy Topiel, na działce należącej do dysponenta sieci oraz napowietrzna linia
elektroenergetyczna średniego napięcia przebiegająca przez jego część centralną.
Wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia miejscowy plan
ustala strefy ochronne o szerokości 15 m. Zgodnie z ustaleniami planu, odległości zabudowy
i zagospodarowania terenów od przewodów linii nakazuje się ustalać na podstawie przepisów
odrębnych. Możliwość zainwestowania terenu w strefie ochronnej zaistnieje w momencie
skablowania linii elektroenergetycznych.
6.6. Procesy urbanizacyjne
Analizowany obszar pozbawiony jest praktycznie zewnętrznych powiązań ekologicznych
dla organizmów epigeicznych (naziemnych) lub przemieszczających się nisko nad ziemią (np.
owady). Jedyną grupą ekologiczną wykorzystującą ten obszar jako korytarz migracji są
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gatunki zdolne do aktywnego lotu w obrębie koron drzew lub ponad pułapem zabudowań –
ptaki, nietoperze, niektóre owady.
6.7. Jakość wód powierzchniowych
Brak jest wód powierzchniowych na obszarze objętym planem.
6.8. Jakość wód podziemnych
Na obszarze jednolitej części wód podziemnych nr 87, w której znajduje się obszar miasta
Radomia, a co za tym idzie – obszar objęty planem występuje II klasa jakości wód (na
podstawie badań przeprowadzonych przez WIOŚ w 2016 r.).

Wskaźniki
w
zakresie
stężeń
odpowiadających
wodzie o niskiej
jakości w 2017
r.

IV

2017

IV

JCWPd

Klasa
wód
w roku

Głębokość
do
stropu
warstwy wodonośnej [m]

39620
3,50

Wskaźniki
w
zakresie
stężeń
odpowiadających
wodzie o niskiej
jakości w 2016
r.

Charakter punktu

64672
9,30

Klasa
wód
w roku

Stratygrafia

PUWG 1992 Y

290

PUWG 1992 X

Nr otworu

Tab. 8. Charakterystyka punktu badawczego wód podziemnych w sieci krajowej PIG w roku
2017 na terenie miasta Radom wraz z oceną jakości w roku 2016.

2016

K2

N

122

87

II

V

V

Źródło: www.wios.warszawa.pl

6.9. Obszary zagrożone powodzią
Obszar objęty planem „Kozia Góra – Północ” leży poza obszarem zagrożenia
powodziowego.
7. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM,
WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA
ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU
Ochrona środowiska na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym realizowana jest w
Polsce poprzez odpowiednie akty prawne, w tym ustawy i rozporządzenia. Za jeden z
najważniejszych spośród nich należy uznać ustawę 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, która stanowi podstawę do
sporządzenia niniejszej prognozy. Ustawa ta jest jednak w części wynikiem ustaleń na
szczeblu międzynarodowym uwzględniając Konwencję o Różnorodności Biologicznej
sporządzoną w Rio de Janeiro w dniu 5 czerwca 1992 r. W art. 14 tej ustawy wprowadzono
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odpowiednie procedury wymagające wykonania oceny oddziaływania na środowisko
projektów, które mogą mieć znaczenie dla różnorodności biologicznej.
Drugim dokumentem sporządzonym na Konwencji w Rio de Janeiro była Agenda 21, która
przewiduje działania na poziomie globalnym, narodowym i lokalnym w zakresie
rozwiązywania problemów ochrony środowiska. Do najważniejszych założeń i celów Agendy
21 należy m.in.:
− ochrona i wspomaganie zdrowia człowieka;
− zrównoważony rozwój osiedli ludzkich (powstrzymanie kryzysu ekologicznego miast);
− ochrona atmosfery (przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu, zanikaniu warstwy
ozonowej, kwaśnym deszczom);
− bezpieczne gospodarowanie odpadami stałymi i ściekowymi, niebezpiecznymi
i radioaktywnymi;
− zrównoważone gospodarowanie gruntami rolnymi;
− powstrzymanie niszczenia lasów;
− ochrona i zagospodarowanie zasobów wód słodkich;
− zachowanie różnorodności biologicznej (krajowe oceny różnorodności biologicznej,
opracowanie strategii ich zachowania).
Ważnymi ustaleniami w zakresie ochrony środowiska na szczeblu państw członkowskich
Unii Europejskiej są dyrektywy uwzględnione w prawodawstwie polskim, wśród których jako
najważniejsze należy wymienić: dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa z późniejszymi zmianami
(tzw. dyrektywa ptasia) oraz dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa). Obie
dyrektywy są podstawą prawną tworzenia sieci NATURA 2000, której celem jest zachowanie
zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali
Europy. Oprócz ww. aktów prawnych na uwagę zasługują także:
- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca
2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko
(dalej: dyrektywa SOOŚ);
- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r.

w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne
i prywatne na środowisko z późniejszymi zmianami (dalej: dyrektywa OOŚ).
Celem dyrektywy SOOŚ „...jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska
i przyczynienie się do uwzględniania aspektów środowiskowych w przygotowaniu
i przyjmowaniu planów i programów w celu wspierania stałego rozwoju, poprzez zapewnienie,
że zgodnie z niniejszą dyrektywą dokonywana jest ocena wpływu na środowisko niektórych
planów i programów, które potencjalnie mogą powodować znaczący wpływ na środowisko”.
Dyrektywa OOŚ dotyczy oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia
publiczne i prywatne na środowisko. Jest to swego rodzaju kompromis społeczno-ekologiczny,
którego wypracowanie jest niezbędne by zachować środowisko przyrodnicze dla przyszłych
pokoleń.
Za najważniejszy dokument na szczeblu krajowym należy uznać "Politykę ekologiczną
państwa 2030", która została przyjęta przez Radę Ministrów 16 lipca 2019 r. W systemie
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dokumentów strategicznych polityka stanowi doprecyzowanie i operacjonalizację zapisów
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020. Dlatego też cel główny polityki
tj. Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców, został przeniesiony
wprost ze strategii. Cele szczegółowe polityki zostały określone w odpowiedzi na
zidentyfikowane w diagnozie najważniejsze trendy w obszarze środowiska, w sposób
umożliwiający zharmonizowanie kwestii związanych z ochroną środowiska z potrzebami
gospodarczymi i społecznymi. Realizacja celów środowiskowych jest wspierana przez cele
horyzontalne.

Ryc. 14. Cele Polityki ekologicznej państwa 2030.
Źródło: Polityka ekologiczna państwa 2030, 2019.

Projekt miejscowego planu stanowi dokument o znaczeniu lokalnym, którego zasięg
praktycznie nie wykracza poza granice gminy. Przy jego sporządzaniu miały zastosowanie
cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym istotne z punktu widzenia
projektowanego dokumentu, a mianowicie:
− dotrzymanie norm odnośnie jakości wód zgodnie z przepisami odrębnymi,
− dotrzymanie norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie
z przepisami odrębnymi,
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−

dotrzymanie norm odnośnie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z przepisami
odrębnymi,
− ochrona dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów zgodnie z przepisami
odrębnymi,
− ochrona terenów cennych przyrodniczo o randze krajowej lub międzynarodowej.
Z powyższego wynika, że cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym zostały uwzględnione w miejscowym planie, dla którego
sporządzona została niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko. Uwidacznia się to
przede wszystkim w próbie zbudowania racjonalnego zagospodarowania przestrzennego
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
8. PROGNOZOWANE
SKUTKI
REALIZACJI
PROJEKTOWANEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA ŚRODOWISKO

PLANU

W wyniku realizacji ustaleń miejscowego planu (w stosunku do istniejącego stanu
zagospodarowania przestrzennego) powstaną przekształcenia środowiska przyrodniczego,
które w sposób ogólny przedstawiono w załączniku graficznym. Szczegółowe oddziaływania
przedstawiono poniżej w podziale na elementy abiotyczne i biotyczne.
8.1. Wpływ na powierzchnię ziemi
Wprowadzenie nowych obszarów przeznaczonych pod tereny: zabudowy usługowej,
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowo-mieszkaniowej jednorodzinnej,
elektroenergetyki a także dróg publicznych i wewnętrznych prowadzić będzie do zmian w
geomorfologii. Na terenach tych mogą wystąpić trwałe przekształcenia związane ze zmianą
niwelety terenu, okresowe lub trwałe nasypy i wykopy powstałe w trakcie budowy, jak
również wynikające z zagospodarowania danej działki budowlanej. Przekształcenia te będą
dotyczyć głównie strefy przypowierzchniowej (najczęściej do 2,0 m p.p.t.). Prowadzone roboty
ziemne będą koncentrować się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych budów. Grunty z
wykopów (m.in. fundamentowych) będą częściowo wywożone, a częściowo mogą posłużyć do
formowania nasypów. Spowodować to może niewielkie podniesienie powierzchni terenu. W
przypadku zagospodarowania zielenią terenów, które uległy przekształceniu w wyniku
prowadzenia prac budowlanych, zostanie w części odbudowana powierzchniowa warstwa
próchnicza, co należy uznać za zjawisko pozytywne. Opisane wyżej przekształcenie rzeźby
terenu będzie dotyczyć obszaru o niewyróżniającej się w krajobrazie geomorfologii, nie
wpłynie to więc negatywnie na jakość przestrzeni w tym rejonie miasta. Opisane wyżej
przekształcenie rzeźby terenu będzie dotyczyć terenu o nie wyróżniającej się w krajobrazie
geomorfologii, nie wpłynie to więc negatywnie na jakość przestrzeni w tym rejonie.
Pozytywnymi zmianami w powierzchniowej warstwie ziemi może odznaczać się obszar
przeznaczony pod zieleń urządzoną.
8.2. Wpływ na pokrywę glebową
Wprowadzenie nowych obszarów przeznaczonych pod tereny: zabudowy usługowej,
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowo-mieszkaniowej jednorodzinnej,
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elektroenergetyki a także dróg publicznych i wewnętrznych spowoduje znaczące
przekształcenia w istniejącym układzie pedosfery. Można szacować, że około 70%
powierzchni glebowej zostanie bezpowrotnie utracone w związku z wprowadzeniem trwałej
zabudowy (budynki, jezdnie, chodniki, parkingi itp.) w obrębie ww. terenów. Pozostała część
powinna być wykorzystana jako siedlisko roślinności izolacyjnej i ozdobnej wzdłuż dróg oraz
zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym, w tym zieleni urządzonej. Należy założyć także,
że poszczególni inwestorzy, mogą wykorzystać również zebrany nadkład glebowy do prac
niwelacyjnych i wprowadzenia dodatkowych powierzchni biologicznie czynnych.
Niewykorzystany nadkład glebowy powinien być również zagospodarowany do rekultywacji
terenów poza obszarem objętym planem. W okresie budowy trzeba liczyć się również z
niekorzystnymi zmianami struktury gleby oraz jej zanieczyszczeniem substancjami
ropopochodnymi i różnego rodzaju odpadami. Wymienione zmiany w pokrywie glebowej będą
miały charakter trwały i nieodwracalny. Na minimalizację tego negatywnego procesu będzie
wpływać nakaz zachowania odpowiednich wartości wskaźnika powierzchni biologicznie
czynnej. Pozytywnymi zmianami w pokrywie glebowej może odznaczać się obszar
przeznaczony pod zieleń urządzoną.
8.3. Wpływ na wody powierzchniowe
Nie przewiduje się wpływu na wody powierzchniowe. Brak jest wód powierzchniowych na
obszarze objętym planem.
8.4. Wpływ na wody podziemne
Realizacja inwestycji kubaturowych oraz naziemnej i podziemnej infrastruktury
technicznej, w tym dróg może mieć pewien wpływ na wody podziemne. Dotyczy to w głównej
mierze drenacji poprzez realizację i funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego, co wpłynie na
zwiększenie miąższości warstwy suchej, korzystnej z punktu widzenia posadowienia
budynków. Wzrost powierzchni nieprzepuszczalnej, jaką stanowić będą dachy nowych
budynków, jezdnie i chodniki wpłynie na zmniejszenie zasilania wód gruntowych poprzez
infiltrację, ponieważ część wód opadowych i roztopowych odprowadzana będzie do systemu
kanalizacji deszczowej. Korzystne z punktu widzenia gospodarki wodnej są zapisy w planie
miejscowym dotyczące odprowadzania wód opadowych i roztopowych na odpowiednio do
tego celu przygotowane powierzchnie biologicznie czynne, zbiorniki retencyjne oraz inne
urządzenia wodne z zachowaniem wymagań określonych w przepisach odrębnych. W wyniku
powstania powierzchni utwardzonych, proporcjonalnie wzrośnie spływ powierzchniowy i
parowanie. Pojawią się również pewne zagrożenia związane z funkcjonowaniem systemu
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Ewentualne nieszczelności, jakie mogą występować w
kolektorach i przyłączach mogą spowodować zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych
ściekami. Należy jednak założyć, że są to zagrożenia o charakterze potencjalnym, ponieważ
realizacja całego systemu kanalizacyjnego musi gwarantować pełne bezpieczeństwo dla
środowiska, a ponadto występujące w podłożu utwory nieprzepuszczalne zagrożenia te
praktycznie eliminują. Realizacja projektowanego zagospodarowania zwiększy również pobór
wód podziemnych dla celów bytowych, gospodarczych i podlewania terenów zieleni. Woda do
tych celów będzie pobierana z sieci wodociągowej. Część wprowadzonych zmian będzie miała
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charakter stały (drenaże) a inne okresowe. W celu zminimalizowania powyższych
negatywnych wpływów zachowano w miejscowym planie odpowiednie wysokie parametry
dotyczące zachowania udziału powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni
działki budowlanej.
Na podstawie powyższych ustaleń stwierdza się, że realizacja niniejszego planu nie
spowoduje negatywnego wpływu na GZWP nr 405 – Niecka Radomska oraz na jednolitą części
wód podziemnych nr 87.
8.5. Wpływ na florę, faunę i różnorodność biologiczną
Nie przewiduje się znaczącego, negatywnego wpływu na florę.
Ewentualne zmiany dotyczyć będą terenów dotychczas niezagospodarowanych,
przeznaczonych zgodnie z ustaleniami projektu planu pod tereny: zabudowy usługowej,
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowo-mieszkaniowej jednorodzinnej,
zieleni parkowej, elektroenergetyki a także dróg publicznych i wewnętrznych. W przypadku
lokalizacji większości ze wspomnianych powyżej inwestycji (z wyjątkiem zieleni parkowej),
nastąpi konieczność usunięcia istniejącej szaty roślinnej – w postaci zbiorowisk ruderalnych i
segetalnych (zniszczenia warstwy próchniczej gleby oraz trwałego uszczelnienia powierzchni,
uniemożliwiającego dalszy rozwój roślinności). W strefie obszarów przeznaczonych pod
zainwestowanie kubaturowe nie znajdują się ostoje i siedliska rzadkich i chronionych
gatunków zwierząt, grzybów i roślin. Czasowe i lokalne negatywne oddziaływania,
wpływające na ograniczenie bioróżnorodności, wystąpią również na etapie realizacji
większości inwestycji, w trakcie którego prowadzone będą prace przy użyciu ciężkiego
sprzętu, powodującego utwardzenie powierzchni, a przede wszystkim zniszczenie szaty
roślinnej. Zapisy projektu planu odnoszą się do terenów przeznaczonych pod zabudowę
(zarówno terenów zabudowy już istniejącej, jak i terenów w obrębie których zabudowa
zostanie uzupełniona). Ustalenia przede wszystkim zapobiegają drastycznemu ograniczeniu
różnorodności biologicznej na terenach obecnie niezagospodarowanych. Zapisy planu, aby
przeciwdziałać nadmiernej zabudowie tych terenów (m.in. na skutek dogęszczania zabudowy),
określają w sposób szczegółowy minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie
czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej.
8.6. Wpływ na jakość powietrza atmosferycznego i klimat
Ze względu na charakter dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenów objętych
ustaleniami planu, nie przewiduje się znaczącego wzrostu zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego na skutek realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Kozia Góra - Północ”. Nowe, pojedyncze źródła emisji zanieczyszczeń
gazowych i pyłowych powstaną w obrębie terenów dotąd niezabudowanych, a
przeznaczonych zgodnie z ustaleniami projektu planu pod zabudowę, głównie mieszkaniową i
usługową. Lokalizacja nowej zabudowy wiązać się będzie z powstaniem źródeł emisji
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, obejmujących instalacje grzewcze, z których
emitowane są zanieczyszczenia powstające na skutek spalania paliw. Aby ograniczyć wzrost
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ilości emitowanych z instalacji grzewczych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych (na skutek
realizacji nowej zabudowy), projekt planu wprowadza zapis dotyczący zaopatrzenie w energię
cieplną, aby odbywała się z indywidualnych lub zbiorowych lokalnych źródeł ciepła,
niewykorzystujących węgla i ciężkiego oleju opałowego, z zachowaniem wszelkich wymogów
ochrony środowiska określonych w przepisach odrębnych. Plan dopuszcza wykorzystanie do
celów grzewczych źródeł energii z systemów solarnych i pomp ciepła na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Wprowadzenie tego typu zapisów nawiązuje do ustaleń
zawartych w wojewódzkich programach ochrony powietrza oraz uchwały antysmogowej
(Uchwała Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w
zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - Dz. Woj. Mazow. poz.
9600).
Wzrost emisji zanieczyszczeń pośrednio związany będzie także ze wzrostem natężenia
ruchu kołowego w sąsiedztwie terenów zabudowy, wynikającym z konieczności zapewnienia
dojazdu do poszczególnych budynków mieszkalnych oraz obsługą między innymi obiektów
usługowych. Realizacja nowej zabudowy wpłynie natomiast na zwiększenie natężenia ruchu
w obrębie istniejących lub planowanych dróg. Z uwagi na fakt, że przewidywany wzrost tego
natężenia związany będzie głównie z dojazdem do istniejących i projektowanych obiektów
budowlanych, zagrożenie pojawienia się przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń
zanieczyszczeń jest znikome. Na sytuację tę wpływać będzie również zwiększanie udziału
pojazdów spełniających wyższe normy emisji oraz stopniowe wycofywanie z użytku
pojazdów niespełniających tych norm.
Korzystny wpływ (jednak w znacznie mniejszym stopniu) będą miały również zapisy
projektu planu ustalające m.in. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w obrębie
poszczególnych terenów przeznaczonych pod zabudowę, zagospodarowanie zielenią
wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów. Zachowanie istniejącej zieleni, jak
również wprowadzanie nowych nasadzeń drzew i krzewów odpornych na zanieczyszczenia,
przyczyni się do ograniczenia przenoszenia zanieczyszczeń pyłowych oraz poprawy jakości
powietrza atmosferycznego na skutek redukcji udziału dwutlenku węgla.
Powstanie nowego zainwestowania kubaturowego przyczyni się do lokalnych zmian
topoklimatycznych. Przejawiać się one będą odkształceniem kierunku wiatru, osłabieniem
prędkości wiatru oraz występowaniem prądów wstępujących. Ulegnie także zmiana bilansu
cieplnego powierzchni terenu z uwagi na powstanie terenów utwardzonych i wystąpienie lub
zwiększenie zjawiska „wyspy ciepła”.
8.7. Wpływ na klimat akustyczny
W związku z realizacją przeznaczenia terenu w projekcie miejscowego planu, nie
przewiduje się znaczącego pogorszenia warunków akustycznych.
Aktualnie źródłami hałasu na danym terenie jest istniejący ruch kołowy, głównie na
drogach przyległych do obszaru opracowania. Nie przewiduje się znaczącej zmiany natężenia
tego ruchu spowodowanego planowanymi zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym.
Stosowanie zasady, aby ewentualne uciążliwości elementów zagospodarowania już
funkcjonujących, projektowanych i adaptowanych nie wykraczały poza granice lokalizacji tych
obiektów jest gwarancją niedopuszczania do wzrostu poziomu hałasu. Polepszeniu ulegną
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drogowe warunki komunikacyjne poprzez poprawę nawierzchni jezdni, a także płynność ruchu
poprzez dostosowanie szerokości dróg do wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Ochronie akustycznej zgodnie z
Prawem ochrony środowiska oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku podlega przeznaczenie
terenu wyznaczone w miejscowym planie:
− tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem MN – kwalifikowane jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zgodnie z przepisami odrębnymi,
− tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług, oznaczone na rysunku
planu symbolem MN/U – kwalifikowane jako tereny mieszkaniowo-usługowe, zgodnie z
przepisami odrębnymi,
− tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP – kwalifikowane
jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, zgodnie z przepisami odrębnymi.
Na etapie budowy poszczególnych obiektów nie przewiduje się wystąpienia nadmiernej
uciążliwości prowadzonych prac na klimat akustyczny. Hałas powodowany pracą urządzeń
montażowych, maszyn budowlanych i pojazdów będzie znikomy i ograniczał się będzie do
pory dziennej. Oddziaływanie będzie miało charakter nieustalony, przerywany, chwilowy.
W dłuższej perspektywie czasowej lokalizacja zabudowy na tych terenach może się wiązać z
nasileniem się hałasu komunalno-bytowego (np. wywóz śmieci, słuchanie głośnej muzyki,
uprawianie sportu i rekreacji). Brak jest jednak możliwości wprowadzenia zapisów w
miejscowym planie mających wpływ na tego typu hałas.
Na mapie akustycznej stwierdzono w obrębie zabudowy mieszkaniowej przekroczenia
poziomu dopuszczalnego hałasu od ul. Przytyckiej i Kieleckiej. Przekroczenia poziomu hałasu
dla zabudowy mieszkaniowo - usługowej wynosiły odpowiednio dla wskaźników: LAeqD: 9,0 dB
i LAeqN: 9,8 dB. W Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia na
opisywanym terenie zaproponowano działania krótkookresowe ograniczające uciążliwość
akustyczną wzdłuż ul. Kieleckiej – wyprowadzenie ruchu tranzytowego dzięki budowie
obwodnicy S7. Działanie zostało zrealizowane w 2018 roku. Na pozostałych terenach
znajdujących się w ponadnormatywnym hałasie zaleca się wymianę stolarki okiennej
o zwiększonej dźwiękoizolacyjności.
8.8. Wpływ na gospodarkę odpadami
W związku z inwestycjami zaprojektowanymi w miejscowym planie, na etapie ich realizacji
można się spodziewać powstania następujących grup odpadów:
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) – grupa 17:
− odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(np. beton, cegły, płyty, ceramika) – podgrupa 17 01,
− odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych – podgrupa 17 02,
− mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe – podgrupa 17 03,
− odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali – podgrupa 17 04,
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−

gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz
urobek z pogłębiania) – podgrupa 17 05,
− materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest –
podgrupa 17 06 (potencjalna, niepotwierdzona możliwość wystąpienia
tego typu odpadów),
− materiały konstrukcyjne zawierające gips – podgrupa 17 08,
− inne odpady z budowy, remontów i demontażu – podgrupa 17 09;
odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie – grupa 20:
− odpady
komunalne
segregowane
i
gromadzone
selektywnie
(z wyłączeniem 15 01) – podgrupa 20 01,
− inne odpady komunalne – podgrupa 20 03.
Zgodnie z ustawą o odpadach, przez wytwórcę odpadów rozumie się każdego, którego

działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów),
oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące
zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku
świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników
lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę,
chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Zgodnie z art. 27 ww. ustawy
wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie
odpadami. Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami
innym podmiotom. Projekt planu wskazuje, że zasady gospodarowania odpadami
i gromadzenie odpadów – zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem
ustaleń aktualnie obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy lub innych przepisów gminnych dotyczących zakresu gospodarki odpadami.
Na etapie funkcjonowania planowanych przedsięwzięć (dotyczących szczególnie
obiektów usługowych) określenie wielkości i kategorii powstających odpadów jest trudna do
ustalenia. Najprawdopodobniej mogą powstawać odpady niebezpieczne (np. zużyte źródła
światła zawierające rtęć czy oprawy oświetleniowe). Nie można wykluczyć również
powstawania odpadów w wyniku zdarzeń i wypadków losowych.
Z uwagi na powyższe zapisy planu, nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń związanych z
odpadami.

8.9. Wpływ na krajobraz i dobra kultury
Na opisywanym terenie nie występują zabytki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze
zm.). Brak jest informacji o występowaniu stanowisk archeologicznych (opisywany teren nie
posiada pełnego rozpoznania archeologicznego). Nie przewiduje się zatem oddziaływań na
dobra kultury miasta Radomia.
Oddziaływanie na krajobraz należy uznać za znikome. O jego jakości decydować będą
przyjmowane rozwiązania architektoniczne. Sprzyjać będą temu zapisane w projekcie
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dokumentu zasady kształtowania architektury i utrzymania ogólnej estetyki nowego
zagospodarowania oraz wprowadzenie zieleni.

8.10. Wpływ na formy ochrony przyrody
Na opisywanym terenie brak jest obszarowych i indywidualnych form ochrony przyrody
(wykluczone jest bezpośrednie oddziaływanie ustaleń planu na te elementy). Występuje
natomiast na tym terenie ochrona gatunkowa fauny.
Realizacja ustaleń planu nie będzie miała pośredniego wpływu na najbliższe formy ochrony
obszarowej. Badany teren położony jest w następujących odległościach od obszarów
Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000:
1. 7,5 km od OSO PLB 140013 Ostoja Kozienicka
2. 8,7 km od SOO PLH 140035 Puszcza Kozienicka,
3. 20,2 km od SOO PLH 140015 Pakosław,
Nie przewiduje się negatywnego wpływu na występujące, chronione gatunki fauny, flory i
grzybów.

8.11. Wpływ na zasoby naturalne
Nie przewiduje się wpływu na zasoby naturalne. Na obszarze objętym planem nie
występują udokumentowane złoża kopalin, nie ustanowiono też na nim obszarów ani
terenów górniczych.
8.12. Wpływ na dobra materialne
Realizacja ustaleń planu nie powinna wpłynąć negatywnie na dobra materialne. Ze
względu na przyjęte wymagania w projekcie planu w zakresie rozwiązań urbanistycznych,
architektonicznych i krajobrazowych osiągnięty zostanie ład przestrzenny oraz rozwój
zrównoważony. W obrębie terenów przeznaczonych pod zabudowę, a także w miejscach
powstania właściwego układu komunikacyjnego przewiduje się wzrost wartości
nieruchomości. Wpłynie to na poprawienie jakości życia. Uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego potencjalnie wpłynie na wzrost dochodów gminy z opłaty
planistycznej.
8.13. Wpływ na zdrowie ludzi
Lokalizacja każdego typu zagospodarowania może wiązać się z ryzykiem wystąpienia
poważnej awarii. W przypadku lokalizacji nowej zabudowy nadrzędną sprawą jest
zapewnienie dostępności terenu dla odpowiednich służb ratowniczych (np. straży pożarnej).
Niniejszy plan spełnia ww. warunki. Ponadto plan zakazuje lokalizacji zakładów stwarzających
zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
W związku z zapisami w planie o możliwości budowy, rozbudowy sieci i urządzeń
telekomunikacji publicznej nie przewiduje się przekroczeń standardów środowiska. Zgodnie
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z Prawem ochrony środowiska, ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na
zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:
1) utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co
najmniej na tych poziomach,
2) zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych,
gdy nie są one dotrzymane.
Wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia miejscowy plan
ustala strefy ochronne o szerokości 15 m. Zgodnie z ustaleniami planu, odległości zabudowy
i zagospodarowania terenów od przewodów linii nakazuje się ustalać na podstawie przepisów
odrębnych. Możliwość zainwestowania terenu w strefie ochronnej zaistnieje w momencie
skablowania linii elektroenergetycznych.
9. OPIS POTENCJALNIE ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM ODDZIAŁYWANIE
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE,
ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I
NEGATYWNE, NA CELE I PRZEDMIOTY OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ
INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU ORAZ NA ŚRODOWISKO
Obszar objęty planem położony jest w następujących odległościach od obszarów
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000:
7,5 km od Ostoja Kozienicka OSO PLB 140013,
8,7 km od Puszcza Kozienicka SOO PLH 140035,
20,2 km od Pakosław SOO PLH 140015.
Ze względu na odległość od obszarów Natura 2000 oraz ze względu na skalę, zakres
i charakter przedsięwzięć przewidzianych w planie, nie przewiduje się znaczącego
negatywnego wpływu na ich cele i przedmioty oraz integralność i spójność całej sieci
obszarów Natura 2000. Projektowana zabudowa w planie nie wkracza na nowe tereny
o bardzo znaczącej aktywności biologicznej. Realizacja ustaleń planu nie spowoduje wzrostu
zagrożeń dla obszarów Natura 2000 wymienionych w Standardowych Formularzach Danych
(SFD).

- oddziaływanie na środowisko
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Oddziaływania na środowisko ze względu na:
Komponent

Skutki ustaleń planu
na środowisko

charakter
bezpośre
dnie

Powierzchnia
ziemi

czas trwania
pośredn
ie

wtórn
e

skumul
owane

krótkoter
minowe

średnioter
minowe

długotermi
nowe

częstotliwość

ocenę

stałe

pozyty
wna

chwilowe

negatyw
na

degradacja pokrywy
glebowej
zmiana ukształtowania
terenu
pogorszenie czystości
powietrza

Powietrze
poprawa czystości
powietrza
wzrost poboru wody i
wytwarzania ścieków
ograniczenie infiltracji
do wód gruntowych i
zmniejszenie retencji
terenowej
wzrost szybkości spływu
powierzchniowego
możliwość
zanieczyszczenia wód
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA
ul. Żeromskiego 53, IV p., 26-600 Radom, tel./fax: 48 36 20 208, e-mail: mpu@mpu.radom.pl
www.mpu.radom.pl
Strona 48 z 57

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
„KOZIA GÓRA - PÓŁNOC”
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Wody

11 grudnia 2020

gruntowych
możliwość obniżenia
poziomu wód
gruntowych
pogorszenie klimatu
akustycznego

Klimat
poprawa klimatu
akustycznego
likwidacja siedlisk flory
zmniejszenie obszaru
biologicznie czynnego
zwiększenie obszaru
biologicznie czynnego
Flora

likwidacja istniejącej
szaty roślinnej
powstanie nowych
obszarów zieleni
urządzonej
powstanie nowych
terenów zieleni

Fauna

likwidacja miejsc
bytowania fauny
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zmniejszenie obszaru
biologicznie czynnego
zwiększenie obszaru
biologicznie czynnego
częściowe przerwanie
korytarzy migracji fauny
zmniejszenie obszaru
biologicznie czynnego
Różnorodność
biologiczna

zwiększenie obszaru
biologicznie czynnego
likwidacja miejsc
bytowania flory i fauny

Krajobraz

poprawa walorów
krajobrazowych
powstanie nowego
źródła odpadów

Ludzie

Dobra
materialne

poprawa funkcjonalności
układu komunikacyjnego
miasta
adaptacja i
usankcjonowanie
istniejącego sposobu
zagospodarowania
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Oddziaływania na środowisko przyrodnicze wynikające z ustaleń planu przedstawia
powyższa tabela z uwzględnieniem ich podziału na charakter, czas trwania, częstotliwość
i ocenę.
Nie stwierdza się potencjalnego znaczącego oddziaływania ustaleń planu na pozostałe
komponenty środowiska, w tym na zasoby naturalne. Nie zachodzi również zależność
pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy
w świetle projektowanego planu.
10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ
REZULTATEM PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I
PRZEDMIOTY OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO
OBSZARU
W projekcie planu miejscowego zawarto szereg ustaleń mających na celu zapobieganie
i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji
projektowanego dokumentu, spośród których wymienić należy następujące zasady
kształtowania środowiska obowiązujące na obszarze objętym planem:
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania
krajobrazu

1.
2.

3.

4.

5.

§8
W granicach planu nie występują obszarowe ani indywidualne formy ochrony przyrody,
objęte ochroną na podstawie przepisów odrębnych.
Zakazuje się lokalizacji w obrębie granic planu:
1)
zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
2)
przedsięwzięć uciążliwych, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego, w tym z
zakresu łączności publicznej.
Ustala się zakaz przekraczania standardów jakości powietrza, poziomu hałasu lub pól
elektromagnetycznych, określonych w przepisach odrębnych, poza granicami działek, na
których lokalizowane są przedsięwzięcia, których funkcjonowanie wiąże się z emisją
zanieczyszczeń do atmosfery, hałasu lub pól elektromagnetycznych.
Ustala się następujące zasady ochrony powierzchni ziemi i wód:
1)
obowiązuje utrzymanie standardów jakości środowiska w zakresie wód, gleby
i ziemi, określonych w przepisach odrębnych;
2)
obowiązuje ochrona wód podziemnych na obszarze objętym planem, znajdujących
się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 405 Niecka Radomska
poprzez zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w których prowadzona
działalność może spowodować zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód, bez
wykonania w tym zakresie zabezpieczeń według obowiązujących przepisów
odrębnych;
3)
zakazuje się zbierania odpadów w miejscach do tego nieprzygotowanych i bez
uprzedniego uszczelnienia i zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeń
do powierzchni ziemi i wód.
Ustala się następujące zasady ochrony ukształtowania powierzchni ziemi i jej pokrycia:
1)
na terenach dróg nakazuje się:
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a)

6.

7.

realizację nowych nasadzeń drzew i krzewów z gatunków dostosowanych
do warunków miejskich w miejscach niekolidujących z infrastrukturą
techniczną,
b)
zachowanie powierzchni biologicznie czynnej umożliwiającej prawidłowe
funkcjonowanie bryły korzeniowej istniejących i nasadzanych drzew i
krzewów;
2)
dopuszcza się kształtowanie elewacji budynków i budowli w formie zieleni na
ścianach lub wertykalnych ogrodów;
3)
dopuszcza się stosowanie na stropodachach i tarasach nawierzchni urządzonej
kształtowanej w formie dachu zielonego;
4)
zasady prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych oraz wycinki istniejących drzew
i krzewów – zgodnie z przepisami odrębnymi.
Na obszarze planu obowiązują zasady gospodarowania odpadami i gromadzenie
odpadów – zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem ustaleń
aktualnie obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
lub innych przepisów gminnych dotyczących zakresu gospodarki odpadami.
Ustala się następujące zasady ochrony przed hałasem:
1)
standardom ochrony akustycznej (dopuszczalne poziomy hałasu) zgodnie z
przepisami odrębnymi podlegają:
a)
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku
planu symbolem MN – kwalifikowane jako tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b)
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług, oznaczone na
rysunku planu symbolem MN/U – kwalifikowane jako tereny mieszkaniowousługowe, zgodnie z przepisami odrębnymi,
c)
tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP –
kwalifikowane
jako
tereny
rekreacyjno-wypoczynkowe,
zgodnie
z przepisami odrębnymi;
2)
nakazuje się dla zabudowy chronionej akustycznie stosowanie rozwiązań
technicznych lub funkcjonalnych zapewniających dotrzymanie dopuszczalnych
poziomów hałasu na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1.

2.
3.

§ 18
Budowa, rozbudowa i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej, jak i wszelkie
zmiany w zagospodarowaniu terenu objętego planem i w jego otoczeniu, wynikające z
realizacji niniejszego planu, nie mogą utrudniać funkcjonowania i czynności
eksploatacyjnych urządzeń naziemnych i podziemnych istniejącej i planowanej do
realizacji infrastruktury technicznej.
Budowę, rozbudowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, wynikającą z
realizacji niniejszego planu, należy prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w
przepisach odrębnych.
Nie dopuszcza się:
1)
fundamentowania wszelkich obiektów budowlanych na funkcjonujących
urządzeniach podziemnych;
2)
stosowania wszelkich napowietrznych połączeń, w tym elektroenergetycznych,
teletechnicznych, telewizji kablowej i podobnych bezpośrednio pomiędzy
obiektami kubaturowymi;
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3)
4.

5.
6.
7.

8.

9.

lokalizowania poniżej poziomu terenu obiektów kubaturowych z pomieszczeniami
użytkowymi niewyposażonymi w zabezpieczenia przeciwzalewowe na
przyłączach kanalizacyjnych.
Nowoprojektowane sieci i urządzenia uzbrojenia technicznego, zwłaszcza o charakterze
ogólnolokalnym lub tranzytowym, należy lokalizować w granicach ciągów
komunikacyjnych lub innych terenów ogólnodostępnych. Dopuszcza się lokalizację sieci
uzbrojenia terenu poza liniami rozgraniczającymi ciągi komunikacyjne pod warunkiem
stałego zapewnienia dostępności celem prowadzenia czynności eksploatacyjnych.
Ostateczny przebieg tras projektowanych przewodów uzbrojenia technicznego wraz z
wymiarowaniem tych przewodów należy ustalić na etapie przygotowywania ich
realizacji.
Przy lokalizacji wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych lub nasadzeń zieleni należy
zachować odległości bezpieczne od infrastruktury technicznej zgodnie z wymogami
zawartymi w przepisach odrębnych.
W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się następujące zasady:
1)
zaopatrzenie w wodę nakazuje się realizować z komunalnego systemu
zaopatrzenia w wodę poprzez budowę i rozbudowę sieci wodociągowej, zgodnie z
zasadami określonymi w przepisach odrębnych;
2)
parametry sieci wodociągowej nakazuje się wykonać zgodnie z obowiązującymi
przepisami
odrębnymi,
z
uwzględnieniem
funkcji
zabezpieczenia
przeciwpożarowego;
3)
zakazuje się stosowania przewodów o średnicach mniejszych od 150 mm, z
wyłączeniem przyłączy.
W zakresie odprowadzenia ścieków ustala się następujące zasady:
1)
odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych z istniejącego i planowanego
zagospodarowania terenów - do komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z przepisami odrębnymi;
2)
na terenach przeznaczonych na cele mieszkalne, usługowe lub mieszkalnousługowe zakazuje się lokalizacji zbiorników na nieczystości ciekłe oraz
oczyszczalni przydomowych;
3)
zakazuje się zrzutu ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych do
wyodrębnionego systemu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych i na
powierzchnię terenu;
4)
zakazuje się stosowania przewodów o średnicach mniejszych od 0,20 m, z
wyłączeniem przyłączy;
5)
jakość odprowadzanych ścieków winna odpowiadać warunkom fizykochemicznym,
określonym w przepisach odrębnych.
W zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych ustala się następujące
zasady:
1)
odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do funkcjonującego systemu
miejskiej kanalizacji deszczowej;
2)
na terenach oznaczonych symbolem ZP wody opadowe lub roztopowe
zagospodarować w granicach tych terenów;
3)
dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych na odpowiednio
do tego celu przygotowane powierzchnie biologicznie czynne z ewentualnym
wykorzystaniem niecek chłonnych, kanalizacji deszczowej, drenażu lub rowów
melioracyjnych, z uwzględnieniem warunków geologicznych oraz z zachowaniem
wymagań określonych w przepisach odrębnych, w tym nie dopuszczenia do zmian
stosunków wodnych na działkach sąsiednich;
4)
dopuszcza się budowę i funkcjonowanie zbiorników retencyjnych, retencyjnochłonnych, bioretencyjnych, oczyszczalni wód opadowych lub roztopowych, z
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zachowaniem wszelkich zasad ochrony środowiska i pod warunkiem nie
dopuszczenia do zmian stosunków wodnych na działkach sąsiednich;
5)
zakazuje się zrzutu wód opadowych lub roztopowych do wyodrębnionego
systemu odprowadzania ścieków komunalnych i na powierzchnie komunikacyjne;
6)
jakość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych winna odpowiadać
warunkom fizykochemicznym, określonym w przepisach odrębnych;
7)
zakazuje się stosowania przewodów o średnicach mniejszych od 0,30 m, z
wyłączeniem przyłączy.
Zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy – według zapotrzebowania istniejącej i
planowanej zabudowy z funkcjonującego systemu gazowniczego przez jego rozbudowę
i przebudowę, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych. Minimalną
średnicę nowobudowanych gazociągów ustala się na Ø32 mm.
Zaopatrzenie w energię cieplną – według zapotrzebowania istniejącej i planowanej
zabudowy z indywidualnych lub zbiorowych lokalnych źródeł ciepła, z zachowaniem
wszelkich wymogów ochrony środowiska określonych w przepisach odrębnych, z
zastrzeżeniem ust. 12.
Zakazuje się stosowania nowych urządzeń będących źródłem ciepła, zasilanych węglem
i ciężkim olejem opałowym.
Dopuszcza się wykorzystanie do celów grzewczych urządzeń odnawialnych źródeł
energii, wykorzystujących w procesie przetwarzania wyłącznie energię promieniowania
słonecznego, geotermalną lub aerotermalną, o mocy nieprzekraczającej 100 kW.
W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
1)
zasilanie w energię elektryczną – z sieci systemu elektroenergetycznego,
z dopuszczeniem ich rozbudowy i przebudowy, zgodnie z zasadami określonymi w
przepisach odrębnych;
2)
dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych wolnostojących lub
wbudowanych w inne obiekty budowlane, lokalizowanych poza pasami
drogowymi, jednak w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych lub z
uwzględnieniem niezbędnego dojazdu serwisowego – zgodnie z zasadami
określonymi w przepisach odrębnych;
3)
dopuszcza się uzyskiwanie energii elektrycznej z urządzeń odnawialnych źródeł
energii, wykorzystujących w procesie przetwarzania wyłącznie energię
promieniowania słonecznego, o mocy nieprzekraczającej 100 kW.
Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń telekomunikacji publicznej – na
zasadach określonych w przepisach odrębnych.

11. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKTOWANYM
DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU ORAZ OPIS METOD
DOKONANIA OCENY PROWADZĄCEJ DO TEGO WYBORU ALBO WYJAŚNIENIE BRAKU
ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, W TYM WSKAZANIA NAPOTKANYCH TRUDNOŚCI
WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY
Na etapie sporządzania projektu planu miejscowego rozważane były różne warianty
rozwiązań wewnętrznych. Wybór ostatecznego rozwiązania nastąpił w wyniku pracy zespołu
uwzględniając równocześnie wyniki konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych
stron. Z uwagi na fakt, iż kierunki rozwoju zagospodarowania określone zostały już w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom, rozwiązania
alternatywnego, co do zmiany rozwiązań przestrzennych dla przedmiotowego terenu nie
zakłada się, dlatego wszystkie rozważane koncepcje rozwiązań urbanistycznych nie różniły
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się od siebie w zasadniczy sposób pod względem oddziaływania na środowisko. Należy
zauważyć, że zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia
Studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
W trakcie sporządzania projektu planu miejscowego i prognozy oddziaływania na
środowisko nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we
współczesnej wiedzy.
12. OCENA WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Zgodność ustaleń planu z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi
Projektowane zagospodarowanie w miejscowym planie jest zgodne z uwarunkowaniami
ekofizjograficznymi. Zainwestowanie kubaturowe zlokalizowano bowiem na obszarach, gdzie
występuje:
- wysoczyzna,
- korzystne warunki geologiczno-inżynierskie,
- brak jest zagrożeń procesami osuwiskowymi i wodami powodziowymi,
- niska bioróżnorodność,
- brak terenów o wybitnych walorach przyrodniczych, wskazanych do zachowania
i ochrony.
Zgodność ustaleń planu z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska i krajobrazu
kulturowego
Plan w pełni uwzględnia ograniczenia w sposobie zagospodarowania terenu wynikające z
położenia w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 405 Niecka Radomska.
Wprowadza szczegółowe zapisy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Jakość
odprowadzanych ścieków sanitarnych winna odpowiadać warunkom fizykochemicznym,
określonym przepisach odrębnych.
Proporcje pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu
Typ projektowanego w planie przeznaczenia terenu wynika ze wcześniejszych rozwiązań
projektowych oraz z propozycji wyrażonych przez mieszkańców konieczności zaspokojenia
podstawowych standardów obsługi mieszkańców. W celu zachowania proporcji
w zagospodarowaniu działek określone zostały:
− minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni działki budowlanej,
− maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej,
− maksymalna wysokość zabudowy,
co ze względu na istniejący sposób zagospodarowania tego obszaru należy uznać za
korzystne zapisy. Za podstawowe ustalenie dla planu przyjęto, że w pełni uwzględniają one
kierunki i zasady polityki przestrzennej miasta określone w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w szczególności poprzez:

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA
ul. Żeromskiego 53, IV p., 26-600 Radom, tel./fax: 48 36 20 208, e-mail: mpu@mpu.radom.pl
www.mpu.radom.pl
Strona 55 z 57

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
„KOZIA GÓRA - PÓŁNOC”
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

-

11 grudnia 2020

uwzględnienie dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia
terenów,
zasadę kontynuacji i zachowania ciągłości większości kierunków rozwoju
przestrzennego przyjętych w poprzednich opracowaniach planistycznych.

13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW
REALIZACJI
POSTANOWIEŃ
PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU
ORAZ
CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA
Monitoring skutków realizacji planu będzie dokonywany w trybie art. 32 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach oceny zmian zachodzących
w zagospodarowaniu przestrzennym oraz oceny aktualności tego planu. Oceny te powinny
być dokonywane przez Prezydenta Miasta Radomia nie rzadziej niż raz w okresie kadencji
Rady Miejskiej, a ich wyniki przedstawiane Radzie Miejskiej. Nie przewiduje się zatem
specjalnego monitoringu skutków realizacji przedmiotowego planu na środowisko.
Skutki realizacji postanowień planu na środowisko będą podlegały monitoringowi
odpowiednich służb ochrony środowiska, służb ochrony przyrody, organów administracji oraz
organizacji ekologicznych. Bardzo ważna jest również postawa obywateli, którzy powinni
reagować natychmiastową interwencją w przypadku stwierdzenia wystąpienia uciążliwości.
14. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
Przedmiotowy miejscowy plan nie wprowadza przeznaczenia terenu, które mogłyby
potencjalnie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
15. INFORMACJE ZAWARTE W PROGNOZACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
INNYCH DOKUMENTÓW POWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANYM DOKUMENTEM
Prognoza oddziaływania na środowisko opracowana została do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom w 2011 r.
W opracowaniu tym określono i oceniono skutki dla środowiska przyrodniczego i życia ludzi,
które mogą wyniknąć z projektowanego przeznaczenia terenu, uwzględniając ich wzajemne
powiązanie.
Przy opracowaniu niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu
przeanalizowano ustalenia oddziaływań na środowisko dla poszczególnych stref
funkcjonalnych zaproponowanych w powyższej zmianie Studium.
16. ADRESOWANIE PROGNOZY
-

-

do mieszkańców gminy i właścicieli terenu, dla których opracowywany jest projekt
planu, aby mogli wyprzedzająco uświadomić sobie środowiskowe aspekty
proponowanego zagospodarowania,
do organizacji społecznych i ekologicznych przy ocenie wpływu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze,
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do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
przyległych,
do strategii i programów działań organów gminy,
do raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

17. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.
Załącznik nr 2. Oświadczenie
Załącznik nr 3. Położenie obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
względem najbliższych obszarów wchodzących w skład systemu Natura 2000.
Załącznik nr 4. Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Kozia Góra - Północ”.
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