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1. WPROWADZENIE
1.1

PRZEDMIOT I ZAKRES PROGNOZY

Niniejsze opracowanie zostało wykonane w związku z uchwałą nr XXIX.318.2020 z dnia 26
listopada 2020 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi
Żółwin, gm. Brwinów
„Prognoza” jest realizacją obowiązku określonego w art. 51. Ustawy z dnia 3 października
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021.247).
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla którego sporządzona
została niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko obejmuje obszar stanowiący część
działki o nr ew. 22/51, oznaczony symbolem 28-ZC w uchwale nr V.59.2015 z dnia 11 lutego
2015 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gminie Brwinów część obszaru wsi
Żółwin – działki nr ew. 22/3 i 22/4 uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr 173III z dnia 2 czerwca 2000 r.
Prognoza uwzględnia wymogi wynikające z obecnie obowiązujących uregulowań prawnych,
do których należą w szczególności:
−
−

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U.2021.741)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego
zakresu
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego (t.j. 2003.164.1587 z późn. zm.)
ustawa z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021.247)
ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2020.1219)
rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz.U.2012.1031 z późn. zm.)
rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U.2019.1839 z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U.2014.112 z późn. zm.)
ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz.U.2021.888)
ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2021.779)
ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2021.1098)
ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.
Dz.U.2021.1326)
ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U.2021.624)
ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2020.2028).
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−
−

ustawa z dn. 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.
Dz.U.2020.1947)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań,
jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków
(t.j. Dz.U.2008.48.284 z późn. zm.)
1.2

MATERIAŁY WYJŚCIOWE

1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Brwinów, uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr.159-III z dnia 14
kwietnia 2000r.
2. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru
położonego we wsi Żółwin, gm. Brwinów
3. Materiały wyjściowe do Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego terenu położonego w gminie Brwinów – część obszaru wsi Żółwin
(działki nr ew. 22/3 i 22/4) z 1998r.:
− Warunki geologiczno – gruntowe; 1:2000
− Ukształtowanie terenu; 1:2000
− Warunki glebowo – rolnicze; 1:2000
− Inwentaryzacja; 1:2000 zaktualizowana w 2021r.
4. Opracowanie Ekofizjograficzne Gminy Brwinów z roku 2004
5. Wizje lokalne na terenie opracowania
1.3

INFORMACJA O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU
PROGNOZY

Opracowanie obejmuje prognozowane oddziaływanie na środowisko Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Żółwin, gm. Brwinów.
Prognoza jest oceną oddziaływania na środowisko projektu oraz w przypadku niekorzystnych
zmian propozycją jego modyfikacji w celu zminimalizowania niekorzystnego wpływu na
środowisko. Osiągane jest to poprzez ocenę skutku, czyli wynikowego stanu komponentów
środowiska, powstałego na skutek przemian w jego funkcjonowaniu, spowodowanych
realizacją ustaleń projektu oraz sformułowanie propozycji zmian lub alternatywnej wersji
ustaleń, określających osiągnięcie możliwie korzystnego stanu środowiska w warunkach
projektowanego zagospodarowania przestrzennego obszaru.
Prognoza oddziaływania projektu na środowisko opiera się na zastosowaniu metody, iż
procesy zachodzące obecnie w środowisku będą dalej występować, ale może zmienić się ich
intensywność. Toteż ocena oddziaływania projektu opiera się na analizie aktualnego stanu
funkcjonowania środowiska, określeniu jego odporności na degradację i określeniu progów
krytycznych. Na tej podstawie przewiduje się zachowania i reakcje środowiska na zadany
czynnik.
Czynnikami są przemiany środowiska wynikłe z realizacji projektu. Prognozę oddziaływania
na środowisko projektu wykonano w oparciu o metody analogii, analizy środowiskowej
i statystycznej oraz prognozowania eksperckiego.
Przeprowadzona analiza oparta jest na założeniach, że stanem odniesienia dla prognozy są:
− istniejący stan środowiska przyrodniczego i zagospodarowania terenu, określony w
− opracowaniu ekofizjograficznym,
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−
−

uwarunkowania wynikające z ustaleń projektu,
działania związane z realizacją systemów technicznych na obszarze objętym
projektem realizowane będą zgodnie z projektem.

W dokumencie prognozy oddziaływania na środowisko zastosowano metodę opisową
oraz graficzną, co skutkowało przedstawieniem części tekstowej opracowania oraz
załącznika graficznego.
Zakres i stopień szczegółowości informacji w prognozie został uzgodniony z:
− Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie
(pismo znak: WOOŚ-III.411.66.2021.JD z dn. 26.03.2021r.)
− Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pruszkowie
(pismo znak: NZ.450.8a.2021.2396.56 z dn. 15.03.2021)
2. CHARAKTERYSTYKA
USTALEŃ
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWEGO

PLANU

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego we
wsi Żółwin, gm. Brwinów wyznacza teren ZC jako teren cmentarza komunalnego:
Opracowanie nie narusza ustaleń obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brwinów
Opracowany Plan wnosi ustalenia dla całości terenu objętego Planem, w tym w
szczególności przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, zasady kształtowania krajobrazu,
wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, zasady
kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych
przepisów, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i
infrastruktury technicznej, sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i
użytkowania terenów;
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego we
wsi Żółwin, gm. Brwinów wprowadza szereg ustaleń mających wpływ na środowisko
przyrodnicze. Ustalenia te zostały wymienione poniżej.
Plan ustala zakaz realizacji na obszarze Planu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
jednorodzinnej, przedsięwzięć, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w
rozumieniu przepisów odrębnych oraz lokalizowania zakładów stwarzających zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
W zakresie sposobu zagospodarowania Plan ustala, że wymagania dotyczące:
1. maksymalnej pow. zabudowy
2.wielkość powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do pow. działki budowlanej
3. maksymalną i minimalną intensywność zabudowy
4. maksymalną wysokość zabudowy
5. geometrię dachów
6. uciążliwości obiektów,
odnoszące się do terenu działki budowlanej, z wyjątkiem przypadków określonych w
ustaleniach szczegółowych.
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W zakresie zasad ochrony środowiska i przyrody Plan ustala, że:
1) Plan ustala w zakresie istniejącego drzewostanu nieleśnego celowość wykorzystania
naturalnego istniejącego zadrzewienia w urządzeniu terenów z dopuszczeniem
likwidacji istniejących zadrzewień.
2) W ustaleniach szczegółowych Plan ustala niezbędną do zachowania minimalną
powierzchnię biologicznie czynną terenu (teren biologicznie czynny).
3) Plan zakazuje lokalizowania obiektów i urządzeń o ponadnormatywnym
oddziaływaniu
na
środowisko,
w
szczególności,
których
uciążliwość
ponadnormatywnie przekracza granice własności.
4) Plan nakazuje ochronę powietrza przed uciążliwymi emisjami, podstawowe źródło
zaopatrzenia w ciepło należy przewidzieć z wykorzystaniem proekologicznych źródeł
energii takich jak gaz, olej opałowy niskosiarkowy lub źródeł energii odnawialnej jako
czynnika grzewczego ewentualnie innych źródeł energii przy zastosowaniu systemów
nie powodujących ponadnormatywnej emisji szkodliwych substancji do środowiska,
5) Plan ustala, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska tereny podlegające
ochronie środowiska, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu ustalone
w przepisach odrębnych:
6) Wokół granic projektowanego cmentarza stanowiącego cały obszar Planu – terenu
ZC w sąsiednim planie zostały określone: strefa 50m do granicy cmentarza, strefa
150m do granicy cmentarza.
W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
stwierdza się, że wszelkie obiekty małej architektury, nośników reklamowych, tymczasowych
obiektów usługowo-handlowych, urządzeń technicznych i zieleni realizowane w tych
przestrzeniach winny być lokalizowane z zachowaniem obowiązujących trybów prawnych,
przepisów odrębnych i szczególnych, w sposób niezakłucający funkcjonowania oraz
nieobniżający estetyki przestrzeni publicznej.
W zakresie zasad budowy, modernizacji, rozbudowy infrastruktury technicznej Plan ustala:
1. zaopatrzenie w wodę – ustala się w oparciu o wodociąg komunalny z dopuszczeniem
się lokalizację ujęć indywidualnych (studni) do czasu realizacji wodociągu jedynie do
celów gospodarczych niekonsumpcyjnych.
2. kanalizacja sanitarna – ustala się w oparciu o system kanalizacji sanitarnej, z
zakazem odprowadzania nieoczyszczonych ścieków sanitarnych do wód
powierzchniowych i gruntu. Dopuszcza się lokalizację szczelnych zbiorników
bezodpływowych (szamb) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej.
3. wody opadowe i roztopowe – ustala się, że odbiornikiem wód opadowych i
roztopowych na obszarze Planu będzie przede wszystkim teren własny. Ustala się,
że odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powinno być prowadzone w
dopuszczalny prawem sposób z zachowaniem przepisów odrębnych oraz prawem
procedur formalno-prawnych, dotyczących wprowadzania ich do środowiska, ochrony
terenów sąsiednich przed zalewaniem oraz ochroną gruntu, wód podziemnych i
powierzchniowych przed zanieczyszczeniem. Plan ustala, że wody opadowe i
roztopowe z dróg, parkingów, placów manewrowych i postojowych i innych terenów
wywołujących ich zanieczyszczenia winny być podczyszczone z zawiesin i substancji
ropopochodnych oraz innych zanieczyszczeń do stanu wymaganego przepisami
odrębnymi w granicach własnych. W przypadku braku możliwości odprowadzania
wody wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do systemu odprowadzania wó
deszczowych (wynikającej z bilansu zagospodarowania i odprowadzania wód
opadowych i roztopowych) należy zastosować zbiornik retencyjny. Zbiorniki
retencyjne i urządzenia podczyszczające mogą być wykorzystywane jako elementy
zagospodarowania terenu i małej architektury.
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4. zaopatrzenie w gaz – ustala się w oparciu o sieć gazową, rozbudowywaną w miarę
potrzeb.
5. ciepłownictwo – Plan ustala, że podstawowe źródło zaopatrzenia w ciepło należy
przewidzieć z wykorzystaniem proekologicznych źródeł energii takich jak gaz, olej
opałowy niskosiarkowy lub źródeł energii odnawialnej jako czynnika grzewczego
ewentualnie innych źródeł energii przy zastosowaniu systemów nie powodujących
ponadnormatywnej emisji szkodliwych substancji do środowiska,
6. telekomunikacja – ustala się obsługę telekomunikacyjną obszaru Planu z
wykorzystaniem sieci telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej (poprzez jej
budowę w miarę potrzeb). Dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z
zakresu łączności publicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych,
7. elektroenergetyka – Plan ustala sukcesywną rozbudowę sieci energetycznych oraz
ewentualną budowę nowych stacji transformatorowych, w dostosowaniu do potrzeb
programowych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi. Realizacja obiektów
służących wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii dopuszczalna jest na
obszarze Planu zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi oraz ustaleniami
Planu. Ustala się zakaz realizacji elektrowni wiatrowych.
Dopuszcza się lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacje
transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków czy stacje telekomunikacyjne na
całym obszarze Planu. Ustala się minimalne parametry dla nowej sieci: wodociągowej – DN
80, kanalizacyjnej grawitacyjnej – DN 150, kanalizacyjnej tłocznej – DN 50, gazowej – DN
32, elektroenergetycznej – 0,23kV.
Plan dopuszcza prowadzenie uzbrojenia poza liniami rozgraniczającymi dróg.
W zakresie ustaleń szczegółowych istotne znaczenie dla środowiska ma określenie
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla poszczególnych terenów. Plan określa
minimalną powierzchnię biologicznie czynną dla terenu ZC na 10%.
3. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM, Z
UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM
ODDZIAŁYWANIEM
Obszar objęty Planem zlokalizowany jest w Gminie Brwinów w zachodniej części wsi Żółwin,
jest to fragment Wysoczyzny Warszawskiej w jej strefie przejściowej na granicy z Równiną
Łowicko – Błońską. Rzeźba terenu jest lekko pofalowana. Najwyżej położony teren znajduje
się w części południowej obszaru i obniża się w kierunku północnym.
Obszar objęty Planem stanowią obecnie tereny nieuprawianych gruntów rolnych podlegające
postępującej sukcesji leśnej samosiejkami.
Na obszarze Planu nie występują gleby chronione, występują grunty klas od IVb do VI.
Obszar objęty Planem jest w całości niezagospodarowany.
Obszar objęty Planem pozbawiony jest przypowierzchniowych wód gruntowych. Warstwa
wodonośna związana jest z piaskami wodnolodowcowymi, piaskami stożków deluwialnych
oraz mułkami i piaskami rzeczno-deluwialnymi i zastoinowymi.
Warunki topoklimatyczne terenu kształtowane są głównie przez otwarte tereny polne i
łąkowe podlegające sukcesji leśnej i lasy zlokalizowane na północ od obszaru Planu. Duży
udział powierzchni biologicznie czynnej terenów sąsiadujących, małe urozmaicenie terenu,
sąsiedztwo kompleksu leśnego w części południowej oraz terenów zieleni będącej
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elementem systemu ekologicznego gminy i regionu, decyduje o korzystnych warunkach
termiczno-wilgotnościowych.
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4.
POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU
REALIZACJI PLANU
W przypadku braku realizacji opracowanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie przewiduje się wystąpienia znaczących, możliwych do zaobserwowania
zmian stanu środowiska na omawianym terenie. Zapewne nastąpi na omawianym terenie
dalsza sukcesja leśna, która w przypadku braku ingerencji ludzkiej doprowadzi do
naturalnego zalesienia obszaru. W przypadku braku nadzoru właścicielskiego należy się
liczyć z możliwością zaśmiecania obszaru.
5. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA DOTYCZĄCE OBSZARÓW
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA
2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ PRZEPISÓW ODRĘBNYCH
Na terenie objętym opracowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
brak obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody. Na obszarze objętym Planem nie występują szczególne formy ochrony
przyrody w rozumieniu obowiązujących przepisów. Nie występują problemy ochrony
środowiska dotyczące takich obszarów.
Stwierdzono ponadto, że na obszarze objętym Planem nie występują tereny lub obiekty
podlegające ochronie, na podstawie przepisów odrębnych, w tym: nie występują tereny
górnicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz tereny zagrożone osuwaniem
się mas ziemnych.
6. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU KRAJOWYM,
WSPÓLNOTOWYM I MIĘDZYNARODOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
OPRACOWANEGO PLANU ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE
PROBLEMY
ŚRODOWISKA
ZOSTAŁY
UWZGLĘDNIONE
PODCZAS
OPRACOWYWANIA DOKUMENTU
Z punktu widzenia opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
występują szczególnie wyróżnione cele ochrony środowiska wynikające z ustaleń podjętych
na szczeblu krajowym, wspólnotowym bądź międzynarodowym. Wszystkie cele ochrony
środowiska wynikają z ogólnie przyjętych przepisów w tym zakresie. Obszar ten nie wchodzi
w zakres systemu przyrodniczego gminy. Generalnie, nowe ustalenia MPZP nie będą miały
istotnego wpływu na poszczególne komponenty środowiska.
Celem Planu jest ustalenie przeznaczenia terenów, zasad i sposobów ich zagospodarowania
i zabudowy w związku z potrzebą dostosowania Planu do obowiązujących przepisów.
7. OCENA
PRZEWIDYWANYCH
ODDZIAŁYWAŃ
NA
POSZCZEGÓLNE
KOMPONENTY ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI USTALEŃ
PLANU
7.1 PRZEKSZTAŁCENIA TERENU, GRUNTÓW I POKRYWY GLEBOWEJ
Rzeźba analizowanego terenu ma charakter naturalny. Jest to fragment Wysoczyzny
Warszawskiej w jej strefie przejściowej na granicy z Równiną Łowicko-Błońską. Teren jest
płaski, lekko nachylony z południa ku północy. Najwyższy punkt znajduje się w południowej
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części obszaru (114 m n.p.m.), najniższy w narożniku północno-wschodnim (111,9 m
n.p.m.). Spadki są równomierne i wynoszą ok. 2%.
Ustalenia Planu nie zakładają przekształceń rzeźby terenu. Oczywiście, przeznaczenie
terenów pod cmentarz wywoła niewątpliwie pewne zmiany w ukształtowaniu terenu.
Należy się spodziewać powstawania nasypów z gruntu wybranego pod fundamenty i
piwnice nowych obiektów budowlanych oraz z wykopów pod groby i urządzenia podziemnej i
naziemnej infrastruktury technicznej. Powierzchnia terenu może ulec nieznacznego
podniesieniu w wyniku formowania nasypów z gruntów budowlanych. Przypuszczalnie
znaczna część gruntu z wykopów budowlanych będzie zagospodarowywana przy
ukształtowaniu terenów. Prace ziemne będą na ogół dotyczyć strefy przypowierzchniowej
gruntu i nie będą miały trwałego wpływu na jego ogólną konfigurację.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada, że większość projektowanych
obiektów będzie miała standardowe i płytkie posadowienie, czyli do głębokości 2,0 m p.p.t.,
w związku z czym przekształcenia rzeźby terenu związane z nowym zainwestowaniem będą
bardzo niewielkie. Na obszarach istniejącej zabudowy nie należy się spodziewać żadnych
trwałych przekształceń konfiguracji terenu.
Projektowane zagospodarowanie przewiduje całkowitą rezygnację z rolniczej funkcji terenu.
Obecnie na terenie występują grunty orne kl. IVb do VI.
Plan nakazuje niezależnie od analiz wstępnych przeprowadzenie szczegółowych badań
warunków gruntowo-wodnych.
7.2 JAKOŚĆ WÓD I BILANS WODNY
Wody powierzchniowe
Plan przewiduje, że ścieki deszczowe (po uprzednim podczyszczeniu) będą częściowo
odprowadzane do gruntu z uwzględnieniem przepisów ogólnych i szczególnych dotyczących
realizacji cmentarzy. Ustalenia Planu, przy ich przestrzeganiu zapewniają ochronę wód
zgodnie z przepisami odrębnymi i szczegółowymi.
Wody podziemne
Wpływ realizacji ustaleń Planu na wody podziemne wiązać się będzie na analizowanym
terenie z:
- eksploatacją wód podziemnych
- ograniczeniem infiltracji wskutek utwardzeni powierzchni
Potencjalne zagrożenia dla stanu czystości wód podziemnych na obszarze planu mogą
płynąć w przypadku nieprawidłowego prowadzenia gospodarki. Wpływ na jakość wód
podziemnych mogłyby mieć także zanieczyszczenia komunikacyjne związane z ruchem
pojazdów i parkowaniem, w szczególności w przypadku odprowadzania wód opadowych z
jezdni i parkingów do gruntu bez ich uprzedniego podczyszczenia poprzez lokalne
urządzania podczyszczające (osadniki). Jednak wymogi stawiane Planem ograniczają to
niebezpieczeństwo do minimum.
Ogólne zasady gospodarowania wodą i odprowadzania ścieków regulują przede wszystkim:
ustawa Prawo wodne (t.j. Dz.U.2021.624) oraz o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2020.2028).
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Plan wprowadza ustalenia w zakresie odprowadzania ścieków, w powiązaniu z infrastrukturą
wodno-ściekową. Konieczne jest zapewnienie prawidłowej utylizacji odpadów
niebezpiecznych – płynnych i stałych – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustalenia
Planu wykluczają lokalizację obiektów usługowych uciążliwych. Ścieki deszczowe
pochodzące z terenów komunikacyjnych będą odprowadzane do gruntu, tylko za
pośrednictwem lokalnych urządzeń podczyszczających (osadników). Ewentualne ścieki z
terenów związanych z obsługą ruchu samochodowego, zanieczyszczone substancjami
ropopochodnymi, mieszaninami tłuszczy i olejów silnikowych, innymi płynami
eksploatacyjnymi winny zostać podczyszczone w granicach terenów własnych.
Tam gdzie to możliwe, a więc gdzie zachowana będzie powierzchnia biologicznie czynna
umożliwiająca infiltrację wód opadowych, wody opadowe należy z dachów budynków
odprowadzać bezpośrednio do gruntu. Wody opadowe pochodzące z dachów i terenów
zielonych można traktować jako umownie czyste. Odprowadzanie wód do gruntu, o ile
spełniają kryteria czystości, wpływa korzystnie na ustalanie się bilansu wodnego terenu.
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska, wynikające z sytuacji awaryjnych, mogą spowodować
istotne zanieczyszczenie wód gruntowych, przede wszystkim w strefie przypowierzchniowej,
co jest jednak niezależne od ustaleń planu. Jednakże na obszarze Planu nie przewiduje się
lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności
zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
Pod wpływem działalności inwestycyjnej, wody gruntowe stosunkowo łatwo ulegają
przekształceniom ilościowym, skutkującym zakłóceniami równowagi bilansu wodnego. W
przypadku obszaru objętego Planem przewiduje się, że całkowity wpływ przewidywanych
prac związanych z zagospodarowaniem terenu na obniżenie zwierciadła wód podziemnych
będzie znikomy, ze względu na typ zagospodarowania.
Na terenach położonych na obszarze Planu oraz w jego sąsiedztwie zlokalizowane jest pięć
punktów, wierceń penetracyjnych, sondy archiwalne, które pozwalają na dokładną analizę
poziomu wód gruntowych:
Nr punktu dok./głębokość do zwierciadła wody gruntowej
23/0,5 ; 24/1,5; 32/1,2; 46/>2,5; 47/>2,5
Analiza powyższych pomiarów oraz wstępne rozpoznanie warunków geologicznych i
hydrologicznych pozwoliło na wskazanie terenu najkorzystniejszego pod lokalizację
cmentarza, w części gdzie grunty są przepuszczalne, piaszczyste, a zwierciadło wód
gruntowych znajduje się na głębokości znacznie poniżej 2,5m p.p.t.
7.3 WPŁYW GOSPODARKI ODPADAMI NA WARUNKI GRUNTOWE I WODNE
Nieprawidłowo zagospodarowane odpady mogą wpływać niekorzystnie na stan środowiska,
w szczególności na pokrywę glebową, warunki wodne oraz walory krajobrazowe terenu. Na
terenie objętym planem źródłem odpadów będą tereny cmentarza komunalnego.
Na terenach cmentarnych powstają odpady z grupy: „20 01” – odpady komunalne
segregowane i gromadzone selektywnie, „20 02” – odpady z ogrodów i parków, „20 03” –
inne odpady komunalne, „15 01” – odpady opakowaniowe, „17 02” – odpady drewna, szkła i
tworzyw sztucznych, „17 05” – gleba i ziemia (kategorie odpadów wg klasyfikacji odpadów
Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 03 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (t.j.
Dz.U.2020.10).
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Plan określa ogólne zasady związane z wywożeniem nieczystości stałych i odpadów poza
obszar objęty planem, zgodnie z przyjętymi na obszarze Gminy zasadami gospodarki
odpadami oraz przepisami odrębnymi. W ramach wykonanej prognozy wpływu ustaleń Planu
na środowisko, należy przyjąć, że określone w Planie ustalenia związane z wywozem
odpadów stałych będą przestrzegane, tak więc nie wystąpią, niekorzystne dla środowiska,
skutki gospodarki odpadami.
7.4 WARUNKI KLIMATYCZNE, JAKOŚĆ POWIETRZA I WARUNKI AKUSTYCZNE
Realizacja ustaleń Planu nie spowoduje wprowadzenia na omawianym terenie istotnych
źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, oraz źródeł hałasu.
W Planie ustalone zostały zasady ogrzewania budynków:
Podstawowe źródło zaopatrzenia w ciepło należy przewidzieć z wykorzystaniem
proekologicznych źródeł energii takich jak gaz, olej opałowy niskosiarkowy lub źródeł energii
odnawialnej jako czynnika grzewczego ewentualnie innych źródeł energii przy zastosowaniu
systemów nie powodujących ponadnormatywnej emisji szkodliwych substancji do
środowiska,
Z powyższych ustaleń wynika, że nie ma zagrożenia przekroczenia dopuszczalnych norm
ochrony powietrza, w wyniku emisji ze źródeł punktowych.
Nie przewiduje się także znaczącego zwiększenia zanieczyszczeń powietrza wynikającego z
sąsiedztwa ciągów komunikacyjnych. Plan w swoim obszarze nie przewiduje rozbudowy
systemu komunikacji kołowej.
Plan wyklucza lokalizację na omawianym terenie usług uciążliwych, w tym usług
powodujących wzrostu poziomu hałasu. Biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób
zagospodarowania terenu, jak również założenia projektu Planu, należy z dużym
prawdopodobieństwem wykluczyć pojawienie się uciążliwych punktowych źródeł hałasu.
Tereny wyznaczone w Planie nie podlegają ochronie akustycznej w rozumieniu przepisów
odrębnych w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
7.5 FLORA, FAUNA I GRZYBY
W zagospodarowaniu analizowanego terenu przeważają grunty orne odłogowane. Trwałe
elementy szaty roślinnej to znaczne obszary sukcesji leśnej nie posiadające klasyfikacji
leśnej, młodych drzew sosnowych i brzozowych oraz charakterystyczne dla sukcesji leśnej
poszycie parterów leśnych w formie krzaków i zakrzaczeń.
Na obszarach sukcesji leśnej w większości terenów Plan stwarza możliwość wykorzystania
młodego drzewostanu – samosiejek w zagospodarowaniu obszaru. Należy prognozować, że
w wyniku realizacji Planu tereny zieleni będą w porównaniu ze stanem istniejącym
ograniczone.
Pod względem świata zwierząt analizowany teren nie stanowi szczególnej wartości. Są to
głównie ptaki i drobne ssaki związane z istniejącymi trenami pokrytymi roślinnością. Można
prognozować, że przekształceniu ulegnie również świat zwierzęcy, a przekształcenia te będą
wynikiem antropogenizacji środowiska.
Plan ustala, że sposób ogrodzenia, elementy małej architektury, wprowadzona zieleń
towarzysząca powinny mieć wysokie walory estetyczne, pasować do leśno-parkowego
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charakteru rejonu i uwzględniać położenie cmentarza w wyeksponowanym krajobrazowo
terenie, w przestrzeni publicznej oraz realizacja cmentarza powinna być prowadzona w
oparciu o projekt uwzględniający wszelkie elementy jego zagospodarowania, ogrodzenia,
zieleni izolacyjnej itp.
W rezultacie realizacji Planu nie nastąpi negatywne oddziaływanie na chronione gatunki
roślin, zwierząt i grzybów.
7.6 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA
Omawiany teren charakteryzuje się niewielką bioróżnorodnością (sukcesja leśna na terenach
porolnych) i walorami przyrodniczymi, nie wchodzi w zakres systemu przyrodniczego gminy.
Realizacja ustaleń planu nie spowoduje negatywnego oddziaływania na tereny przyległe i nie
przyczyni się do zaburzenia równowagi ekologicznej.
7.7 WALORY KRAJOBRAZOWE
W obszarze objętym opracowanym Planem występują obszary o cechach krajobrazu
naturalnego, częściowo o cechach naturalizowanych terenów porolniczych, w skutek
sukcesji leśnej na tereny dawniej uprawiane rolniczo. Plan przewiduje przekształcenie
obszaru na cmentarz komunalny co będzie miało wpływ na jego walory krajobrazowe. Zapisy
zawarte w planie dotyczące między innymi możliwego zachowania istniejącego drzewostanu
oraz realizację cmentarza w oparciu o całościowe opracowania projektowe mają na celu
możliwie największe ograniczenie jego negatywnego wpływu na walory krajobrazowe
obszaru.
7.8 ZASOBY NATURALNE
W obszarze objętym opracowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nie występują zasoby naturalne, na które możliwe byłoby stwierdzenie oddziaływania
wynikającego z realizacji ustaleń planu.
7.9 ZABYTKI I DOBRA KULTURY MATERIALNEJ
W obszarze objętym opracowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nie występują zabytki, ani dobra kultury współczesnej, na które możliwe byłoby stwierdzenie
oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń planu.
Na obszarze Planu nie występują obiekty zabytkowe prawnie chronione w rozumieniu
przepisów odrębnych i szczególnych. Plan nie wyznacza obiektów do objęcia ochroną.
7.10

ZDROWIE I ŻYCIE LUDZI

Plan nie wprowadza, a także nie dopuszcza uciążliwości środowiskowych, które mogłyby
prowadzić do wzrostu zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Prowadzenie gospodarki wodnościekowej, gospodarki odpadami, eksploatacji systemów grzewczych, zgodnie ze
wskazaniami Planu oraz przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska,
bezpieczeństwa i higieny zapewnia nie tylko utrzymanie istniejących zagrożeń na obecnym
poziomie, ale także ich zniwelowanie. Plan wyklucza realizację usług uciążliwych, które
mogą znacząco oddziaływać na środowisko, a także pogorszyć stan środowiska. Nie
przewiduje się zwiększonego zagrożenia zdrowia i życia ludzi w związku ze zmianami w
obsłudze komunikacyjnej obszaru. Uporządkowanie zieleni towarzyszącej zabudowie i
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wprowadzenie nowej zieleni może wpłynąć pozytywnie na estetykę krajobrazu oraz bioklimat
lokalny, a w konsekwencji na warunki zdrowotne życia ludzi.
8. INFORMACJE O MOŻLIWYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO W OBRĘBIE
OBSZARÓW NATURA 2000
Na terenie objętym opracowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nie występują obszary należące do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W związku
z realizacją planu nie będzie występowało oddziaływanie na środowisko obszarów Natura
2000.
9. INFORMACJE O
ŚRODOWISKO

MOŻLIWYM

TRANSGRANICZNYM

ODDZIAŁYWANIU NA

Realizacja opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ze
względu na znaczne oddalenie objętego planem obszaru od granic Państwa, a także z uwagi
na niewielką powierzchnię omawianego obszaru, nie będzie wiązała się z występowaniem
transgranicznych oddziaływań na środowisko.
10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA
ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PLANU
W zakresie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji
Planu, należy wymienić w szczególności następujące działania:
− rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku prowadzenia inwestycji
budowlanych (usuwanie nasypów, zasypywanie wykopów, rekultywacja gruntu,
odbudowa profili glebowych),
− wywożenie i unieszkodliwianie odpadów, będących produktem ubocznym
prowadzonych prac budowlanych, oraz wynikiem użytkowania obszaru,
− prowadzenie zgodnej z ustaleniami Planu i przepisów odrębnych gospodarki wodnościekowej, gospodarki odpadami, eksploatacji systemów grzewczych,
− kształtowanie zieleni towarzyszącej zabudowie (trawniki, zieleń ozdobna, zieleń
wysoka), mającej walory estetyczne, wpływające na różnorodność biologiczną,
bioklimat, funkcje izolacyjne (ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza i
hałasem).
11. ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PLANIE,
MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
Ze względu na specyfikę obszaru oraz specyfikę MPZP, nie przewiduje się zastosowania
rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w planie, które miałyby na celu
zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na
środowisko.
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12. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW
REALIZACJI
POSTANOWIEŃ
PLANU
ORAZ
CZĘSTOTLIWOŚĆ
JEJ
PRZEPROWADZANIA
Ze względu na charakter dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zagadnienie metody i częstotliwości analizy skutków realizacji postanowień Planu winno być
prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi w oparciu o
obowiązujące ustawodawstwo w zakresie planowania przestrzennego.
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STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Ustalenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru
położonego we wsi Żółwin, gm. Brwinów, realizując ustalenia studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brwinów są uszczegółowieniem i
dostosowaniem do aktualnych przepisów ustaleń aktualnie obowiązującego na obszarze
MPZP. Zapewniają prawidłowe z punktu widzenia ekologicznego przekształcenia obszaru
pod cmentarz komunalny z zachowaniem niezbędnej zieleni
Zapisy Planu dotyczące zabudowy powodują, że nowoprojektowana zabudowa nie będzie
generować negatywnych oddziaływań na środowisko o wartościach ponadnormatywnych.
Realizacja nowych inwestycji budowlanych zgodnie z ustalonym przeznaczeniem terenów
nie wiąże się z budową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej poza obszarem Planu
gdyż obszar Planu znajduje się w otoczeniu terenów zurbanizowanych.
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OŚWIADCZENIE AUTORA
Niniejszym oświadczam, że jako autor Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi
Żółwin, gm. Brwinów posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na
opracowanie ww. opracowania zgodnie z Art. 74a ustawy z dn. 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U.2021.247)
Spełniam wymogi określone w Art. 74a Ust. 2 pkt. 2.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

mgr inż. arch. Piotr Sudra

