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I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Przedmiot i cel opracowania
(art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 353)
Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Parkowej w Rzeczycy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, głównym celem niniejszej prognozy jest przedstawienie społeczeństwu i organom opiniującym projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zagrożeń
dla środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi, jakie mogą wynikać z realizacji planu.
Celem prognozy jest wstępne ustalenie zakresu uciążliwości dla środowiska, jakie mogą wystąpić pod wpływem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wskazanie metod ich zmniejszania
lub wykluczenia.
Niniejszą prognozę opracowano w oparciu o wymogi:
 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa

w

ochronie

środowiska

oraz

ocenach

oddziaływania

na

środowisko

(t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 r.
poz. 199 z późn. zm.).
W celu łatwiejszego odniesienia do ww. przepisów w tytułach rozdziałów przywołano stosowne paragrafy,
ustępy, artykuły używając skrótów: ustawa, rozporządzenie.
Prognoza zawiera część opisową i graficzną.
2. Określenie zasięgu terenu objętego prognozą
(art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 353)
Obszar objęty prognozą położony jest w centrum gminy Rzeczyca. Jest to teren zabytkowego parku podworskiego we wsi Rzeczyca. Szczegółowe granice terenu objętego prognozą oddziaływania na środowisko wyznaczone są na rysunku prognozy środowiskowej wykonanym w skali 1:1000, będącym załącznikiem do niniejszego tekstu.
3. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy
(art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 353)
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Przy sporządzaniu prognozy posłużono się metodą analityczno-syntetyczną. Wykorzystano materiały kartograficzne, opracowania planistyczne z zakresu badań środowiska przyrodniczego na omawianym terenie oraz
przeprowadzono inwentaryzację stanu zagospodarowania przestrzennego.
Zastosowana w niniejszym opracowaniu metoda sporządzenia prognozy polegała na porównaniu funkcjonowania obszaru objętego opracowaniem (w sensie ekologicznym) w chwili obecnej z funkcjonowaniem przewidywanym jako skutek realizacji ustaleń planu.
4. Podstawy prawne i materiały wyjściowe
(art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)
Podstawy prawne:
 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 778),
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 290),
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),
 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 81),
 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz.735 z późn. zm),
 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640),
 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 124),
 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446);


ochrona środowiska, ochrona przyrody:
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 672),
 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 1651 z późn.
zm.),
 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 353),
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 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),


rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roślin (Dz. U. 2014 r., poz. 1409);



rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunków grzybów (Dz. U. 2014 r., poz. 1408);



rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt (Dz. U. 2014 r., poz. 1348);



powierzchnia ziemi, geologia:
 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 2015
poz. 196 z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby
oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359),
 ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r.
poz. 909 z późn. zm.);



odpady:
 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. 2016 r. poz. 250),
 ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów,
które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015 r. poz. 110),
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje
się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1347);



gospodarka wodno-ściekowa:
 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149);
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 878 z późn. zm.);
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800);



powietrze, hałas:
 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112),
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 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883);


prawo miejscowe:
 Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w rejonie ul. Parkowej w Rzeczycy;

Opracowania planistyczne:
 Strategia rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007 – 2020, Uchwała Nr LI/612/2005 Sejmiku
Województwa Łódzkiego z dnia 31.01.2006 r.,
 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rzeczyca na lata 2008 – 2015,
 Plan

zagospodarowania

przestrzennego

województwa

łódzkiego

zatwierdzony

Uchwałą

Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r.,
 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzeczyca zatwierdzona Uchwałą Nr XVI/109/2015 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 18 grudnia 2015 r.,
Inne dokumenty:
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000,
 Mapy topograficzne z portalu www.geoportal.gov.pl, codgik,
 Portal internetowy Bank Danych o Lasach www.bdl.lasy.gov.pl,
 Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2012 roku – Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź 2013 r.,
 Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kondracki J., Warszawa 1998 r.,
 Szata roślinna Polski, PWN, Szafer W., Zarzycki K., 1977 r.,
 Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Szponar A., Warszawa 2003 r.,
 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe gminy Rzeczyca, AiK Biuro Obsługi Nieruchomości
i Budownictwa, A. Grochowina, 2010 r.,
 Projekt rewaloryzacji parku podworskiego im. I. Paderewskiego w Rzeczycy. Etap I – Inwentaryzacja
dendrologiczna Projekt Gospodarki drzewostanem, A. Wilkowska-Tronias, M. Sieradzka, Tomaszów
Mazowiecki, 2012 r.,
 Projekt kompleksowej rewaloryzacji zabytkowego parku podworskiego w Rzeczycy, K. Michalak –
Landforma, 2016 r.
 Materiały inwentaryzacyjne z wizji lokalnej w terenie.
5. Powiązania z innymi dokumentami
(art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 353)
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Ogólne zasady zagospodarowania oraz generalną dyspozycję funkcjonalno-przestrzenną dla obszaru objętego
opracowaniem ustala zatwierdzone w 2015 r. w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzeczyca.
Obszar objęty niniejszym opracowaniem jest określony w obowiązującej zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzeczyca zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/109/2015 Rady
Gminy Rzeczyca z dnia 18 grudnia 2015 r. jako teren zieleni urządzonej w formie parków, skwerów zieleńców.
Obszar ten został wskazany jako wpisany do rejestru zabytków, na którym wstępują obiekty o znacznych
walorach, położony w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz częściowo w strefie ochrony archeologicznej (fragment w północnej części).
Analizowany obszar zlokalizowany jest w otulinie Spalskiego Parku Krajobrazowego. W parku znajdują się
pomniki przyrody ożywionej.
W ramach określonych w zmianie studium kierunkach przekształceń terenów zurbanizowanych obszar został
zaliczony do terenów przestrzeni publicznej wskazanych do kształtowania i urządzenia oraz wymagający rewitalizacji.
Wzdłuż południowo-wschodniej granicy obszaru zlokalizowane są: droga wojewódzka DW726 klasy głównej
oraz droga powiatowa DP4309E klasy zbiorczej. Wzdłuż południowo-wschodniej granicy prowadzony jest
międzynarodowy szlak rowerowy Poznań-Łódź-Warszawa.
Zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy o pizp., przeznaczenie terenu ustalone w sporządzanym projekcie
planu nie narusza ustaleń obowiązującej zmiany studium uikzp Gminy Rzeczyca.
Głównym celem sporządzenia analizowanego projektu planu jest określenie zasad zagospodarowania publicznego parku o wysokich walorach przyrodniczo-kulturowych umożliwiających zrewitalizowanie zaniedbanego
obszaru i dostosowanie go do potrzeb rekreacji oraz wydarzeń lokalnych, tak aby mógł pełnić funkcję społeczno-reprezentacyjną,
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II. STAN ISTNIEJĄCY – analiza i ocena
1. Charakterystyka istniejącego stanu środowiska i zagospodarowania
(art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. a, b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 353)
Obszar objęty opracowaniem obejmuje park im. I. Paderewskiego, pozostałość po dawnym zespole dworskim
należącym do rodu Szweycerów wraz z sąsiednimi terenami obsługi komunikacyjnej, położony jest w miejscowości Rzeczyca, w środkowej części gminy Rzeczyca. Przebieg granicy obszaru objętego miejscowym
planem ma charakter nieregularny i jest w zasadzie dostosowany do granic obszaru wpisanego do rejestru
zabytków. Park porośnięty jest roślinnością drzewiastą oraz runem. Przez teren parku poprowadzone zostały
urządzone ścieżki piesze. Zlokalizowany jest tam również zbiornik wodny z dopływem przeplatającym drzewostan. W obszarze objętym opracowaniem zlokalizowane są wygrodzone siatką: w części południowej –
budynek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w części północnej – budynek w przeszłości użytkowany przez
Spółdzielnię pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Twórczość Mazowiecka”.
Geologia, geomorfologia i rzeźba terenu
Według podziału Polski na regiony fizyczno-geograficzne (podział wg J. Kondrackiego, 1998), badany obszar
wchodzi w skład mezoregionu Wysoczyzna Rawska (318.83) w makroregionie Wzniesienie Południowomazowieckie (318.8), podprowincji Niziny Środkowopolskie (318), prowincji Niż Środkowoeuropejski (31).
Czwartorzęd na obszarze gminy Rzeczyca charakteryzuje się naprzemiennymi okresami sedymentacji (osadzania) i denudacji. Osady czwartorzędowe wykształcone są w facjach: potamicznej (rzecznej), limnicznej
(jeziornej) i glacjalnej (lodowcowej).
Na omawianym obszarze występują czwartorzędowe utwory geologiczne z plejstocenu, ze stadiału mazowiecko-podlaskiego – gliny zwałowe dolne na mułkach, iłach i piaskach jeziornych interglacjału mazowieckiego. Pod względem form morfologicznych obszar zlokalizowany jest na wysoczyźnie morenowej płaskiej
pochodzenia lodowcowego, jednak ulegał on wpływom erozji rzecznej. Za jego północną granicą występują
typowe formy pochodzenia rzecznego – tarasy zalewowe.
Teren ukształtowany jest przez ciek spływający do zbiornika wodnego w kierunku północno-wschodnim. Największe spadki występują w kierunku prostopadłym do cieku (maksymalnie do ok. 3o), natomiast
wzdłuż cieku występuje spadek ok. 0,6o. Najwyższe wzniesienia na obszarze objętym projektem planu położone są przy północno-zachodniej granicy opracowania (ok. 168,5 m n.p.m) oraz w południowej granicy przy
ulicy I. Mościckiego (ok. 169,0 m n.p.m).
Na obszarze objętym opracowaniem nie stwierdzono występowania złóż surowców naturalnych.
Cały obszar objęty opracowaniem pokryty jest glinami zwałowymi, ich zwietrzelinami oraz piaskami i żwirami lodowcowymi.
Warunki atmosferyczne
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Dane dotyczące warunków atmosferycznych są bardzo różne w zależności od źródła. Jest to wynik m. in.
różnych metod pomiarowych. Do niniejszej analizy użyto danych zawartych na portalu www.bdl.info.pl. Średnia roczna temperatura na analizowanym obszarze wynosi 10oC. Występuje ok. 200 dni bez przymrozków.
Roczny opad wynosi łącznie 400 mm i występuje średnio 156 dni w roku, w tym 40-45 dni z opadem śniegu.
W okresie wegetacyjnym, który trwa przeciętnie 210 dni, średnia temperatura wynosi 16oC, a opad deszczu
osiąga 200 mm. Głębokość przemarzania gruntów na obszarze gminy Rzeczyca wynosi ok. 1,0 m (strefa tej
wartości obejmuje Polskę środkową i wschodnią).
Warunki wodne
W granicach obszaru objętego opracowaniem wody powierzchniowe występują w postaci sztucznego zbiornika wodnego (w północno-wschodniej części parku) zasilanego małą strugą przepływającą przez park od
południowego-zachodu. Struga zasilana jest wodą z terenów rolnych zza zachodniej granicy parku oraz dalej
z południowo-zachodniego obszaru pomiędzy ulicami I. Mościckiego i Polną, natomiast ujście wody ze stawu
odbywa się przez przepust kierujący nadmiar wody pod ul. Parkową do rowu po drugiej stronie drogi. Wyżej
opisany układ wodny kształtuje warunki glebowo-wilgotnościowe parku i jest regulowany śluzą przy przepuście. W awaryjnych sytuacjach niedrożności odpływu, przepust wymaga oczyszczenia od kry, zarośli lub innych zanieczyszczeń.
Przez analizowany obszar nie przebiega żaden wododział. Woda z całego obszaru spływa do jednej z odnóg
Cieku A (struga Rzeczyca), oddalonej od stawu o ok. 150,0 m.
Flora
Według podziału przyrodniczo-leśnego z 2010 r. cały obszar zlokalizowany jest w Mezoregionie Równiny
Kutnowsko-Błońskiej.
Analizowany obszar całkowicie związany jest z podworskim parkiem. Występuje tu znaczna ilość starodrzewia, którego największa koncentracja znajduje się w części zachodniej i północno-zachodniej. Znajdują się tu
pomniki przyrody (dęby szypułkowe, lipa drobnolistna, jesion wyniosły oraz modrzew europejski) oraz inne
wartościowe okazy drzew (dęby czerwone, graby pospolite, jesiony wyniosłe, kasztanowiec biały i klon pospolity). Na terenie parku występuje znaczna bioróżnorodność gatunkowa z przewagą gatunków rodzimych
tj. lipa drobnolistna, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy, klon pospolity, jarząb pospolity oraz gatunków introdukowanych – kasztanowiec biały, robinia akacjowa, jesion pensylwański, jesion wyniosły odm. Pendula i jesion amerykański. W runie parkowym stwierdzono obecność następujących roślin: kopytnik pospolity, fiołek
wonny, podagrycznik pospolity, pokrzywa zwyczajna, jasnota purpurowa, dziewanna drobnokwiatowa, koniczyna, bluszczyk kurdybanek oraz mchy. Na terenie parku nie występuje warstwa podszytu w formie krzewów
i rabat kwiatowych.
Drzewostan parkowy znajduje się generalnie w zadowalającym stanie zdrowotnym. Wykonane na bieżąco
prace porządkowe polegające na wykaszaniu chwastów i samosiewów, za wyjątkiem zagrodzonego obszaru
w północno-zachodniej części parku, który jest silnie porośnięty samosiewem gatunków: robinia akacjowa,
klon zwyczajny, jesion wyniosły i bez czarny. Podczas prac terenowych stwierdzono występowanie na terenie
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całego parku posuszu w koronach drzew, osobników z ubytkami powierzchniowymi i wgłębnymi, drzew pochylonych i zdeformowanych, a także drzew o strukturze kilkuprzewodnikowej z rozwidleniami. Wszystkie
kasztanowce białe zainfekowane są szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, natomiast wiązy szypułkowe chorują na holenderską chorobę wiązów (tzw. grafioza wiązów).
Fauna
Świat zwierząt reprezentowany jest przede wszystkim przez gatunki typowe dla obszarów rolniczych oraz
przedpoli kompleksów leśnych (największy kompleks leśny – Lasy Spalskie – znajduje się ponad 4,0 km od
obszaru objętego niniejszą analizą) – tj. gryzonie, zając szarak, sarna, dzik oraz ptaki i nietoperze.
Obszary przyrodnicze prawnie chronione
Na badanym obszarze występują następujące formy ochrony przyrody lub ich otuliny w rozumieniu Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
 pomniki przyrody ustalone Zarządzeniem nr 45/87 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 15 grudnia 1987 r.;
 pomniki przyrody ustalone Rozporządzeniem Nr 4/96 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 4 listopada 1996 r.;
 otulina Spalskiego Parku Krajobrazowego.
Inne najbliżej zlokalizowane formy ochrony przyrody znajdują się od południowej i zachodniej strony obszaru
objętego opracowaniem. Są to:
 Spalski Park Krajobrazowy oddalony o ok. 1,6 km od obszaru projektu miejscowego planu, wzdłuż rzeki
Pilicy;
 obszar Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Pilicy PLB 140003 oddalony o ok. 2,4 km
od obszaru objętego projektem miejscowego planu, wzdłuż rzeki Pilicy;
 obszar Natura 2000 Obszar, mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Dolnej Pilicy PLH 140016, oddalony
o ok. 1,8 km od obszaru objętego projektem miejscowego planu, wzdłuż rzeki Pilicy;
 Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Pilicy i Drzewiczki oddalony o ok. 1,0 km od obszaru objętego projektem miejscowego planu,
 rezerwat przyrody „Żądłowice” oddalony o ok. 2,0 km od obszaru objętego projektem miejscowego planu,
 użytki ekologiczne wzdłuż starorzecza Pilicy przy południowej granicy gminy Rzeczyca, oddalone o ponad 2,4 km od obszaru objętego projektem miejscowego planu.
Środowisko kulturowe
Obecny park im. I. Paderewskiego w Rzeczycy jest pozostałością parku krajobrazowego otaczającego dwór.
Pierwsze założenia dworskie wraz z parkiem powstały w tym miejscu w XVIII w. W latach 1800-1825 wybudowano tutaj murowany dwór parterowy z mieszkalnym poddaszem, który przetrwał do lat 60. XX w. Był to
dwór wzniesiony w stylu klasycystycznym, na planie prostokąta, z dachem mansardowym krytym gontem,
z portykiem kolumnowym od frontu i bocznymi przybudówkami. Po zakończeniu II wojny światowej majątek,
jak wszystkie w Polsce gospodarstwa ziemskie powyżej 50 ha, uległ parcelacji na mocy dekretu Polskiej Komisji Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. Pozostała jedynie resztówka z parkiem i dworem
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oraz budynkami gospodarczymi, które włączono do zasobów Państwowego Funduszu Ziemi. Dwór rozebrano
w 1962 r. Rozparcelowane działki zostały zagospodarowane inną funkcją.
Park w Rzeczycy został wpisany do rejestru zabytków nieruchomości decyzją Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Łodzi znak: Kl.IV-680/668/67 z dnia 27 grudnia 1967 r. i figuruje w rejestrze pod numerem 175.
Ma charakter krajobrazowy i zasadniczo zachował się w dawnych granicach, jednak w stanie mocno przekształconym. Jest on reliktem pierwotnego parku dworskiego i funkcjonuje jako park gminny. Historyczny
układ funkcjonalno-przestrzenny w zasadzie nie istnieje. Nie zachował się budynek dworu, który był głównym
elementem i dominantą przestrzenną założenia i któremu podporządkowane były poszczególne części parku.
Po II wojnie światowej wprowadzono nowe nasadzenia, głównie topole, które zasadniczo zmieniły strukturę
drzewostanu. Wycięto szereg cennego starodrzewia (m. in. wiązy szypułkowe) i wprowadzono gatunki mniej
wartościowe. W chwili obecnej park jest obiektem o nieczytelnym stylu i zaburzonej kompozycji.
Zabudowę w analizowanym obszarze reprezentuje budynek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) zlokalizowany
na wyodrębnionej działce. Przy ścieżce przy wejściu do parku, przy budynku OSP, zlokalizowany jest pomnik
Ignacego Paderewskiego – patrona parku – odsłonięty w 1992 r.

2. Charakterystyka sąsiedztw
(art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 353)
Sąsiedztwo obszaru objętego opracowaniem stanowią:
 od północy – zabudowa wielorodzinna Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej oraz łąki;
 od zachodu – teren produkcyjno-usługowy oraz grunty rolne;
 od południa – zabudowa usługowo-handlowa wzdłuż ul. I. Mościckiego: urząd gminy, sklepy spożywcze
i przemysłowe oraz zabudowa mieszkaniowa;
 od wschodu – kompleks szkół wraz z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi: gimnazjum w Rzeczycy
im. Jana Kochanowskiego, publiczna szkoła podstawowa im. Narcyzy Żmichowskiej.
Analizowany obszar jest ściśle związany z centralnym ośrodkiem osadniczym gminy – wsią Rzeczyca. Od południowej strony, przy skrzyżowaniu ulic: ks. J. Kitowicza (droga wojewódzka) i I. Mościckiego (droga powiatowa), zlokalizowany jest urząd gminy. Dalej wzdłuż tych ulic usytuowane są obiekty administracyjne,
usługowe i handlowe współtworzące lokalne centrum. Natomiast od północno-zachodniej strony analizowanego obszaru znajduje się niewielki kompleks Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (RSP) z budynkami o funkcji produkcyjno-usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej. Dookoła RSP występują zróżnicowane obszary
otwarte w postaci podmokłych łąk, zadrzewień, ugorów rolnych i zbiorników wodnych.
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3. Istniejące problemy ochrony środowiska
(art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 353)
Stan istniejący środowiska przyrodniczego, pod względem stosunków wodnych oraz bioróżnorodności, jest
bardzo dobry. Park w Rzeczycy stanowi istotny element struktury funkcjonalnej centrum miejscowości.
Ścieżki spacerowe okalają staw i dalej poprowadzone są wzdłuż cieku, pomiędzy atrakcyjnymi roślinami zielnymi oraz okazałymi drzewami. Dla lokalnej społeczności park stanowi miejsce odpoczynku. Należy podkreślić ważne położenie parku oraz jego kulturowy, historyczny charakter, który obecnie jest nieczytelny. Potencjał parku jest dużo większy niż jego obecny stan. W ostatnich latach wykonano wiele zabiegów pielęgnacyjnych polegających na usunięciu gęstego samosiewu i drzew martwych lub zamierających. Techniczne prace
porządkowe niewątpliwie poprawiły warunki dla odwiedzających, natomiast w dalszym ciągu, mimo bliskości
budynków urzędu gminy i gminnego ośrodka kultury, nie można powiedzieć, że park pełni funkcję społecznoreprezentacyjną na skalę gminy. Najbardziej istotnymi problemami na analizowanym obszarze są:
 kompletna utrata charakteru dworskiego i rozparcelowanie gruntów spowodowane zniszczeniem dworu
podczas II wojny światowej oraz powojenna polityka ówczesnych władz. Obecnie na terenie parku nie ma
żadnego obiektu antropogenicznego wskazującego na historię miejsca. Na miejscu klasycystycznego
dworku wybudowany został budynek w zupełnie innym stylu architektonicznym. Nie zostały zachowane
założenia zagospodarowania pierwotnego parku krajobrazowego. Z dawnego przydworskiego parku zachowana została tylko część starych drzew, choć i ten układ został zanieczyszczony nowymi nasadzeniami.
 straty spowodowane długotrwałym zaniedbaniem zieleni i obiektów budowlanych. Jedynie budynek straży
pożarnej, który jest stale użytkowany, zachował dobry stan techniczny, natomiast długo nieużytkowany
budynek położony wewnątrz parku wymaga gruntownego remontu. Wieloletnie zaniedbanie pielęgnacji
drzewostanu i nadmierne zagęszczenie samosiewu negatywnie wpłynęły na stan sanitarny drzewostanu.
Brak odpowiedniego przewietrzania i nadmierna konkurencja roślin dały dobre warunki dla rozwoju chorób i rozkładu drzew. Brak bieżących cięć pielęgnacyjnych i czyszczenia samosiewu doprowadziły do
niepożądanego ukształtowania się koron drzew lub zamierania niższych partii drzewostanu. W dalszym
ciągu dookoła budynku wewnątrz parku występują: naturalny gęsty samosiew oraz zardzewiałe i połamane
ogrodzenie.
 przypadkowy układu okazałych drzew i elementów infrastrukturalnych spowodowany celową destrukcją
posiadłości ziemskich po II wojnie światowej i późniejszymi wielokrotnymi zaniedbaniami zachowanej
części parku. Powyższe działania doprowadziły do wytworzenia chaotycznego układu okazałych drzew
i elementów infrastrukturalnych. Analizując obecną strukturę parku oraz relację z sąsiednimi obiektami,
stwierdza się kompletny brak ładu przestrzennego i czytelnych powiązań między elementami wewnątrz,
jak i poza parkiem. Budynki powstałe w parku lub jego sąsiedztwie nie komponują się z otoczeniem.
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Analizowany teren o wysokich walorach przyrodniczych i historycznych obecnie jest bardzo zniszczony i silnie przekształcony w stosunku do pierwotnych założeń parku dworskiego. W strukturze parku panuje chaos,
a także brakuje zamierzonych relacji z charakterystycznymi obiektami poza granicami parku.
4. Tendencje do zmian środowiska przy braku realizacji ustaleń projektowanego MPZP
(art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 353)
W przypadku braku realizacji ustaleń planu ze względu na stan własności użytkowania, zagospodarowanie
obszaru nie ulegnie zmianie. Obecne funkcje zlokalizowane w ramach analizowanego obszaru stanowią; park
publiczny oraz budynek o funkcji społecznej. Bez sporządzania miejscowego planu można dokonać czynności
porządkowych w ograniczonym zakresie tj.: renowacja budynku i ścieżek pieszych, nowe nasadzenia krzewów
i rabat ozdobnych oraz zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu. Zabiegi te, wykonane przy dobrej woli właściciela,
tj. gminy Rzeczyca, niewątpliwie są w stanie poprawić jakość parku i zachęcić miejscową ludność do spacerów
podczas sprzyjającej pogody. Jednak przedmiotowy park, ze względu na lokalizację i walory przyrodniczokulturowe, posiada dużo wyższy potencjał, niż ten w obecnej postaci. Wskazana jest pełna rewitalizacja parku
obejmująca całościowe działania: wprowadzenie nowego programu o zróżnicowanych funkcjach, w tym wykorzystanie dawnego budynku poprzemysłowego dla potrzeb społeczno-administracyjnych oraz wykształcenie czytelnych powiązań zagospodarowania parku z terenami otaczającymi. Powyższe pozwoli na zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania wyłącznie w formie wypoczynku krótko pobytowego. Bez uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niemożliwe jest zrealizowanie nowych inwestycji przygotowujących obszar do nowej roli na poziomie lokalnym.
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III. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE – analiza i ocena
1. Cele ochrony środowiska
(art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku…– tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 353)
Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się m.in. wymagania ochrony środowiska,
w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych.
Ekorozwój, rozumiany jako harmonizowanie celów ekonomicznych, ekologicznych, społecznych i kulturowych, stanowi podstawę kształtowania środowiska i wyraża się w:
 racjonalnym kształtowaniu środowiska,
 racjonalnym gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi,
 przeciwdziałaniu lub zapobieganiu szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym jego zniszczenie,
uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiany cech fizycznych lub charakteru elementów przyrodniczych,
 przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.
W związku z powyższym, za podstawowe cele ochrony środowiska na obszarze objętym opracowaniem
uznano:
 stałe utrzymanie urządzeń wodnych i warunków wodno-glebowych,
 zachowanie w jak największym stopniu powierzchni biologicznie czynnej,
 zachowanie roślinności, zwłaszcza drzew o wysokich walorach przyrodniczych i stanowisk roślin zielnych,
 ochronę przed zanieczyszczeniami ze źródeł punktowych, liniowych i obszarowych,
 ochronę różnorodności biologicznej,
 respektowanie zasad ochrony w odniesieniu do terenów objętych ochroną prawną,
 edukację ekologiczną.
2. Opis projektowanego zagospodarowania
(art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 353)
Uchwałą Nr XIV/92/2015 z dnia 26 października 2015 r. Rada Gminy Rzeczyca podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Parkowej
w Rzeczycy.
Celem sporządzenia przedmiotowego planu jest określenie zasad zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb rewitalizacji parku im. I. Paderewskiego, zmiany jego dotychczasowego sposobu użytkowania (wypoczynek krótko pobytowy) poprzez wprowadzenie nowego programu o zróżnicowanych funkcjach z uwzględnieniem wzmocnienia walorów przyrodniczo-kulturowych i krajobrazowych parku.
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W projekcie planu dla obszaru objętego opracowaniem ustalono dyspozycję funkcjonalno-przestrzenną i w obrębie parku wyróżniono: strefy funkcjonalne (zieleni, wejściowe i lokalizacji usług), główne wejścia i powiązania funkcjonalno-przestrzenne łączące poprzemysłowy budynek adaptowany dla potrzeb społeczno-administracyjnych z obiektem administracji samorządowej usytuowanym w bezpośrednim sąsiedztwie oraz ustalono
podstawowe elementy kompozycyjne parku: główne projektowane osie kompozycyjne i widokowe pokrywające się z osiami historycznymi, pozostałe osie kompozycyjne, podkreślenia i zamknięcia widokowe osi, aleję
obwodnicową spinającą poszczególne elementy programowe parku.
Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:1000, na którym, jako obowiązujące, zawarto oznaczenia:
 granice obszaru objętego planem,
 linie rozgraniczające tereny o różnym podstawowym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 podstawowe przeznaczenie terenów,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 strefy funkcjonalne: strefę zieleni urządzonej, strefę wejściową, strefę lokalizacji usług – fragmenty terenu
oznaczone na rysunku planu literami A i B,
 główne wejścia,
 główne powiązania funkcjonalne,
 główne osie kompozycyjne i widokowe (historyczne),
 pozostałe osie widokowe,
 zamknięcia widokowe,
 podkreślenie osi kompozycyjnej i widokowej,
 aleja obwodnicowa,
 drzewa okazowe – do zachowania,
 obsadzenia szpalerowe – do zachowania,
 aleja drzew – do odtworzenia,
 układ wodny – do renowacji,
 strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”,
 strefa obserwacji archeologicznej „OW”,
 klasyfikacja dróg publicznych.
Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny.
W ramach obszaru objętego planem wydzielono: teren zieleni parkowej z towarzyszącym programem usługowym oznaczony symbolem ZP/U i tereny dróg publicznych oznaczone symbolem KD – fragmenty: drogi wojewódzkiej nr 726 relacji Rawa Mazowiecka – Opoczno, drogi powiatowej DP4309E relacji Rzeczyca – Królowa Wola oraz drogi dojazdowej – ul. Parkowa.
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W ramach terenu ZP/U wyróżniono strefy funkcjonalne:
strefę zieleni urządzonej – w strefie tej dopuszcza się zróżnicowane elementy infrastruktury parkowej związane ze zróżnicowanymi funkcjami parku, tj.: ścieżka zdrowia, letnia scena z widownią, rzeźby ustawione w charakterystycznych punktach, ogród sensoryczny, plac zabaw dla dzieci, labirynt z rosarium,
ścieżka dydaktyczna o tematyce przyrodniczej i historycznej, tablice informacyjne, pomost widokowy,
mostki w miejscach skrzyżowania ścieżek ze strugą itp., pod warunkiem zastosowania formy, materiałów i kolorystyki współgrających z krajobrazowym otoczeniem wpisujących się w układ kompozycyjny parku; dla letniej sceny obowiązują: drewniana konstrukcja, lokalizacja na zamknięciu głównej
osi widokowej oraz powiązanie z aleją obwodnicową; obowiązuje zakaz lokalizacji miejsc parkingowych;
strefy wejściowe – w strefach tych obowiązuje lokalizacja stojaków na rowery i koszy na śmieci; dopuszcza
się lokalizację tablic informacyjnych oraz tablic ścieżki dydaktycznej; obowiązuje zakaz lokalizowania
miejsc parkingowych;
strefę lokalizacji usług oznaczona na rysunku planu literą A – w strefie tej ustala się: zagospodarowanie
w formie dawnego obiektu przemysłowego przystosowanego do potrzeb użyteczności publicznej
(usługi administracji, kultury itp.) wraz z niezbędnym zapleczem, miejsca parkingowe w minimalnej
ilości 25 stanowisk o nawierzchni przepuszczalnej, maksymalnie 15% powierzchni działki jako powierzchnia zabudowy; minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,2, maksymalny wskaźnik
intensywności zabudowy – 0,4, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynoszący 5%,
maksymalna wysokość zabudowy do 15,0 m, kąt pochylenia połaci dachowych 15o – 45o;
strefę lokalizacji usług oznaczona na rysunku planu literą B – w strefie tej ustala się: zagospodarowanie
w formie istniejącego obiektu straży pożarnej z dopuszczeniem jego przebudowy, rozbudowy i możliwością wykorzystania dla usług publicznych lub/i komercyjnych wraz z niezbędnym zapleczem, miejsca parkingowe w minimalnej ilości: działalność straży pożarnej: dla samochodów ratowniczo-gaśniczych lub specjalnych – 2 stanowiska stałe; dla samochodów osobowych – 1 stanowisko na 2 osoby
zatrudnione, biura – 25 stanowisk na 1000 m2 powierzchni użytkowej, usługi, w tym handel – 15 stanowisk na 1000 m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 1 stanowisko na lokal usługowy o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m2, usługi gastronomii – 20 stanowisk /100 miejsc konsumpcyjnych, usługi zdrowia – 1 stanowisko /100 m2 powierzchni użytkowej, maksymalnie 5% powierzchni
działki jako powierzchnia zabudowy, minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,2, maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,0, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
wynoszący 5%, maksymalna wysokość zabudowy do 9,0 m, kąt pochylenia połaci dachowych 0o –
30o.
W zakresie układu komunikacyjnego ustala się:
 KD-G – droga główna – ul. ks. J. Kitowicza – droga wojewódzka nr 726 relacji Rawa Mazowiecka –
Opoczno,
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 KD-Z – droga zbiorcza – ul. I. Mościckiego – droga powiatowa DP4309E relacji Rzeczyca – Królowa
wola,
 KD-D – droga dojazdowa – ul. Parkowa.
Obowiązujące ustalenia w zakresie obsługi infrastrukturą techniczną dotyczą:
 zaopatrzenia w wodę,
 odprowadzenia ścieków sanitarnych,
 odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
 zaopatrzenia w energię elektryczną,
 zaopatrzenia w gaz,
 zaopatrzenia w energię cieplną,
 zaopatrzenia w sieć teletechniczną,
 gospodarki odpadami.
3. Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych MPZP
((art. 51 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 353)
Zgodność z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska
Ustalenia niniejszego projektu planu respektują wymogi określone w przepisach ogólnych i szczegółowych
z zakresu ochrony środowiska.
Realizacja ustaleń zawartych w ww. projekcie obligatoryjnie powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowy wykaz aktów prawnych uwzględnionych przy tworzeniu ww. projektu zawiera pkt 1.4 niniejszej
prognozy.
Ochrona różnorodności biologicznej
W obowiązującej zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzeczyca zostały określone kierunki i polityka przestrzenna gminy. W dokumencie tym za jeden z głównych celów
polityki przestrzennej uznano „ochronę występujących walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego”,
co znalazło odzwierciedlenie w odniesieniu do obszaru objętego planem. Zapisy miejscowego planu w pełni
umożliwiają realizację ww. celu polityki przestrzennej.
Projektowane zagospodarowanie w formie zieleni parkowej z towarzyszącym programem usługowym nie będzie wywierało znacznego wpływu na florę oraz faunę.
Negatywne skutki mogą być odczuwalne jedynie dla niektórych gatunków zwierząt, które ze względu na towarzyszący program usługowy, mogą unikać bytowania w strefach lokalizacji usług oznaczonych na rysunku
planu literami A i B. Poza terenem oznaczonym symbolem ZP/U, sposób użytkowania w pozostałej części
obszaru nie ulegnie zmianie, a zasięg oddziaływania stref lokalizacji obiektów usługowych nie będzie wykraczał poza ich granice.
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Wyznaczenie w obszarze objętym projektem planu stref lokalizacji usług oznaczonych na rysunku planu literami A i B, w przypadku dostosowania znajdujących się w tych strefach budynków do potrzeb użyteczności
publicznej oraz w przypadku ich rozbudowy, będzie wiązało się z minimalnym zmniejszeniem udziału powierzchni aktywnych przyrodniczo w obrębie obszaru. Aby zapobiec degradacji przyrody oraz zapewnić harmonijne skomponowanie środowiska przyrodniczego z przewidzianymi obiektami, przyjęto w projekcie planu
ustalenia zobowiązujące inwestora do respektowania wymogów z zakresu ochrony środowiska.
Proporcja terenów o różnych formach użytkowania
Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 3,1 ha. Strefa zieleni urządzonej ma powierzchnię ok. 2,0 ha. Strefa
lokalizacji usług oznaczona na rysunku planu literą A ma powierzchnię ok. 0,48 ha, zaś strefa lokalizacji usług
oznaczona na rysunku planu literą B ok. 0,16 ha.
Po ustaleniu linii rozgraniczających dróg publicznych KD o szerokości normatywnej, wynikającej z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej powierzchnia terenów komunikacji wynosi ok. 0,46 ha.
Strefy lokalizacji usług oznaczone na rysunku planu literami A i B zostaną zagospodarowane tylko w zakresie
dopuszczalnym przez ustalenia planu, z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, wskaźników zagospodarowania i parametrów zabudowy. Wymogi ustalone w planie, dotyczące dopuszczalnych parametrów
zagospodarowania w zdecydowany sposób ograniczają i minimalizują dopuszczalną powierzchnię wyłączoną
z powierzchni biologicznie czynnej.
4. Ocena warunków zagospodarowania terenu określonych w MPZP wynikających z potrzeb ochrony
środowiska
(art. 51 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 353)
Ustalenia projektu planu zawierają zapisy, które mają na celu ochronę zasobów środowiska przyrodniczego
obszaru przed degradacją oraz ograniczenie wpływu planowanych inwestycji na zdrowie i życie obecnych,
a także przyszłych użytkowników terenów wchodzących w skład obszaru, jak i terenów sąsiednich:


w zakresie warunków dla projektowanej zabudowy:
 obowiązują ustalone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,
 obowiązują ustalone w planie warunki zagospodarowania terenu m. in.: maksymalna powierzchnia
zabudowy, intensywność zabudowy, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej,
 obowiązują ustalone w planie parametry zabudowy: maksymalna wysokość, kąt nachylenia połaci dachowych budynków;



w zakresie zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na otoczenie ustala się:
 ochronę akustyczną na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych o dopuszczalnym poziomie hałasu
55 dB,
 ochronę akustyczną w strefach lokalizacji usług o dopuszczalnym poziomie hałasu 50 dB, wyłącznie
w przypadku zlokalizowania funkcji związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
WMW Projekt s.c. ul. Piotrkowska 116 m 49, 90-006 Łódź, tel. (42) 632-80-38
Fax (42) 634-07-00, pracownia@wmwprojekt.pl, strona www: wmwprojekt.pl
19

5. Ocena wpływu projektowanego zagospodarowania na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz
elementy środowiska kulturowego
(art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353)
Projektowane zagospodarowanie będzie się wiązało z następującymi zjawiskami:
 wprowadzeniem gazów lub pyłów do powietrza – na obszarze objętym projektem planu nie powstaną
obiekty emitujące znaczne ilości zanieczyszczeń do powietrza, dlatego warunki aerosanitarne nie ulegną
pogorszeniu;
 lokalne ograniczenie infiltracji wody opadowej do gruntu – woda ta spłynie po powierzchni dachów,
fundamentów oraz po nawierzchni dróg wewnętrznych i wsiąknie do gruntu w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Dostosowanie budynków znajdujących się w strefach lokalizacji usług A i B do potrzeb użyteczności
publicznej oraz ich rozbudowa w niewielkim stopniu wpłyną na nierównomierne pokryciem opadami powierzchni terenu;
 wytwarzaniem odpadów – w projekcie planu ustalono obowiązek zbiórki odpadów komunalnych w miejscach wyznaczonych w obrębie nieruchomości zgodnie z obowiązującym w gminie regulaminem utrzymania porządku i czystości. Przy właściwym gospodarowaniu, zgodnym z ustaleniami planu i przepisami
odrębnymi, wytwarzane odpady nie będą negatywnie wpływały na środowisko;
 wprowadzaniem ścieków do wód lub ziemi – na całym obszarze zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków wprost do gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych, natomiast ustala się odprowadzanie nieczystości do szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny, pod warunkiem zapewnienia ich wywozu przez koncesjonowanych przez gminę
przedsiębiorców do wskazanej oczyszczalni, dopuszcza się również odprowadzenie nieczystości do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
 wykorzystywaniem zasobów środowiska – na terenie objętym projektem planu nie występują udokumentowane złoża surowców naturalnych;
 zanieczyszczeniem gleby lub ziemi – projektowane zmiany zagospodarowania terenu nie będą znacząco
wpływały na poziom zanieczyszczenia gleby lub ziemi;
 przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu – charakter projektowanych zmian zagospodarowania
obszaru nie będzie znacząco wpływał na przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu;
 emitowaniem hałasu – sposób użytkowania i obsługi transportowej obiektów na obszarze objętym projektem planu nie przyczynią się do emisji hałasu w zakresie przekraczającym dopuszczalny poziom hałasu
w środowisku określony w przepisach odrębnych; zgodnie z ustaleniami projektu planu, obowiązuje ograniczenie uciążliwości związanej z prowadzoną działalnością do granic stref lokalizacji usług;

WMW Projekt s.c. ul. Piotrkowska 116 m 49, 90-006 Łódź, tel. (42) 632-80-38
Fax (42) 634-07-00, pracownia@wmwprojekt.pl, strona www: wmwprojekt.pl
20

 emitowaniem pól elektromagnetycznych – na obszarze objętym projektem planu nie przewiduje się lokalizacji obiektów emitujących pola elektromagnetyczne mogące w istotny sposób wpływać negatywnie na
środowisko przyrodnicze;
 ryzykiem wystąpienia poważnych awarii – na obszarze objętym projektem planu nie przewiduje się lokalizacji obiektów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii, o których mowa w przepisach odrębnych.
Wpływ ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego:
 powietrze: w przypadku zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami projektu planu, może nastąpić
nieznaczny wzrost emisji pyłów oraz gazów do atmosfery, głównie w wyniku ogrzewania planowanego
do adaptacji dawnego budynku przemysłowego dla celów społeczno-administracyjnych. Nie będzie to
miało jednak żadnego wpływu na jakość powietrza, ponieważ bezpośrednie sąsiedztwo terenów otwartych
położonych na wschód i zachód od obszaru objętego planem zapewnia odpowiednie przewietrzanie;
 powierzchni ziemi i gleby: dostosowanie budynków znajdujących się w strefach lokalizacji usług oznaczonych na rysunku planu literami A i B do potrzeb użyteczności publicznej oraz ich przebudowa i rozbudowa będą wiązać się z nieznacznym unieczynnieniem gleby;
 wody powierzchniowe i podziemne: przy przestrzeganiu zasad odprowadzania ścieków i gospodarowania
odpadami, zawartych w ustaleniach projektu planu oraz przepisach odrębnych, nie powinno nastąpić pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych. W obszarze objętym projektem planu nie wystąpią przekształcenia hydrologiczno-glebowe związane np. z depresją zwierciadła wód;
 klimat: skala oraz rodzaj zmian projektowanych na obszarze objętym opracowaniem nie będą miały
wpływu na warunki klimatyczne;
 zwierzęta i rośliny: niektóre gatunki zwierząt, ze względu na towarzyszący program usługowy, mogą unikać bytowania w strefach lokalizacji usług oznaczonych na rysunku planu literami A i B. Będzie to miało
jednak znikomy wpływ na zmianę składu gatunkowego lub inne niekorzystne zjawiska. W przypadku
flory, zakazy: sadzenia w historycznej części parku nowych, obecnie powstających odmian roślin krajowych i importowanych, sadzenia drzew i krzewów w formach i kształtach nieodpowiadających charakterowi nasadzeń parków krajobrazowych oraz wycinania najbardziej wartościowych drzew, poza będącymi
w złym stanie sanitarnym zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników parku wpłyną pozytywnie na procesy przywracania ładu przestrzennego i odtwarzania powiązań między elementami wewnątrz, jak i poza
parkiem;
 ekosystemy i krajobraz: realizacja zapisów projektu planu nie przyczyni się do znaczących zmian w ekosystemach zwierząt zamieszkujących obszar objęty opracowaniem. Maksymalna wysokość obiektów budowalnych ustalonych w planie winna zapewnić przesłonięcie licznymi okazami drzew. Dzięki formie
i kolorystyce współgrających z otoczeniem obiekty te nie będą znacząco wpływać na zmianę krajobrazu;
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 zdrowie ludzi – na obszarze objętym opracowaniem nie występują tereny mieszkaniowe; zgodnie z ustaleniami projektu planu, uciążliwości związane z towarzyszącym programem usługowym powinny ograniczać się do granic stref lokalizacji usług; przepisy odrębne regulują maksymalne wartości zanieczyszczeń,
w jakich mogą przebywać ludzie oraz sposoby przeciwdziałania narażenia ludzi na niebezpieczeństwo,
przy prowadzeniu działalności zgodnych z przepisami oraz przestrzeganiu zasad BHP nie występuje niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia ludzi pracujących na obszarze objętym projektem planu oraz innych
osób przebywających na tym terenie lub poza nim.
6. Możliwości ograniczenia negatywnego oddziaływania ustaleń planu na środowisko przyrodnicze
(art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 353)
Realizacja projektu planu nie będzie wpływać negatywnie na środowisko przyrodnicze. Projektowany sposób
zagospodarowania obszaru objętego opracowaniem przyczyni się do: renowacji zieleni parkowej (z działaniami pielęgnacyjnymi, konserwacyjnymi, niezbędnymi wycinkami i uzupełnieniem historycznego drzewostanu), ochrony starodrzewu oraz renowacji układu wodnego z zachowaniem jego geometrii.
Oddziaływanie towarzyszącego programu usługowego, zgodnie z ustaleniami projektu planu, powinno ograniczać się do granic stref lokalizacji usług, a charakter i rozmiar zmian zagospodarowania nie będzie generował ruchu transportowego znacząco pogarszającego warunki wzdłuż pobliskich dróg.
Ustalenia projektu planu nakładają obowiązek usytuowania adaptowanych lub przebudowywanych, rozbudowywanych budynków w wyznaczonych liniach zabudowy oraz określają wytyczne dla kształtowania architektury budynków. Wprowadzono wskaźniki zabudowy: maksymalną powierzchnię zabudowy, intensywność
zabudowy; określono minimalną powierzchnię biologicznie czynną pozwalającą na utrzymanie zasilania
wód gruntowych przez deszcze oraz ułatwiające migrację wielu gatunkom organizmów żywych.
7. Ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko oraz obiekty środowiska
kulturowego
(art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 353)
Mimo niewielkiej powierzchni obszaru objętego opracowaniem, projektowane na nim zmiany będą miały znaczący wpływ zarówno na środowisko i obiekty środowiska kulturowego w granicach obszaru objętego opracowaniem, jak i na terenach sąsiednich. Zasięg zmian określić będzie można jako lokalny, ponieważ wpłyną
one pozytywnie na wizerunek całej gminy.
Ustalenia projektu planu nakładają obowiązek ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez:
 prowadzenie kompleksowych działań rewaloryzacyjnych w oparciu o projekt rewaloryzacji określający
zakres prac pielęgnacyjno-porządkowych zgodnie z wymogami dla obszarów i obiektów wpisanych do
rejestru zabytków zawartych w przepisach odrębnych,
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 zagospodarowanie uwzględniające specyfikę obszaru (zabytkowy park podworski),
 dostosowanie parku i znajdujących się na jego terenie budynków do współczesnych potrzeb użytkowników,
 dostosowanie ustalonego zagospodarowania parku, w zakresie programu funkcjonalnego, do utrwalenia
i podkreślenia jego walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.
Powyższe ustalenia przyczynią się do:
 odtworzenia założeń zagospodarowania pierwotnego parku krajobrazowego,
 zachowania i uczytelnienia układu kompozycyjnego parku w nawiązaniu do historii miejsca,
 ochrony starodrzewu,
 podwyższenia walorów: przyrodniczego i krajobrazowego.
8. Rozwiązania alternatywne do projektu planu
(art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 353)
Zagospodarowanie ustalone w projekcie planu jest zgodne z polityką przestrzenną gminy i jest wynikiem kierunków ustalonych w obowiązującej Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzeczyca.
Zaproponowane w projekcie planu rozwiązania w zakresie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania, warunków dla istniejącej i projektowanej zabudowy oraz zasad obsługi komunikacyjnej gwarantują
prawidłowe funkcjonowanie omawianego obszaru.
Pierwszym, i jedynym, alternatywnym rozwiązaniem dla omawianego obszaru byłoby pozostawienie go w dotychczasowym użytkowaniu. Wariant ten miałaby negatywny wpływ zarówno na środowisko kulturowe, jak
i na środowisko przyrodnicze. W odniesieniu do środowiska kulturowego sytuacja ta przyczyniałaby się do
dalszego zanieczyszczania historycznego układu nowymi nasadzeniami oraz do braku racjonalnego wykorzystania nieużytkowanego budynku stanowiącego integralną część parku. Z czasem skutkowałoby to całkowitym zatraceniem pierwotnych, historycznych powiązań na terenie parku. W odniesieniu do środowiska przyrodniczego wariant alternatywny przyczyniałby się do: pogarszania się stanu zieleni (w tym pomników przyrody i drzew okazowych) oraz pogarszania się stanu zachowania układu wodnego. Z czasem skutkowałoby to
całkowitą utratą walorów przyrodniczych i estetycznych parku, co zniechęciłoby zarówno miejscową ludność,
jak i potencjalnych turystów do spędzania czasu w parku i uznawania go za miejsce o szczególnych walorach,
warte odwiedzenia.
Inne rozwiązania alternatywne, zakładające przeznaczenie obszaru objętego opracowaniem pod funkcje inne
niż funkcja zieleni parkowej z towarzyszącym programem usługowym, są wykluczone ze względu na wpisanie
obszaru do rejestru zabytków.

WMW Projekt s.c. ul. Piotrkowska 116 m 49, 90-006 Łódź, tel. (42) 632-80-38
Fax (42) 634-07-00, pracownia@wmwprojekt.pl, strona www: wmwprojekt.pl
23

9. Przewidywane metody analizy realizacji projektowanego dokumentu
(art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 353)
Metoda analizy realizacji projektowanego dokumentu (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
polega na ocenie: projektowanego oddziaływania oraz skuteczności przewidywanych w ustaleniach projektu
planu działań zapobiegających, ograniczających, kompensujących negatywne oddziaływanie na środowisko
przyrodnicze i (w razie potrzeby) zaproponowanie dodatkowych uzupełnień.
10. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko
(art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 353)
Realizacja ustaleń planu nie będzie skutkowała transgranicznym oddziaływaniem na środowisko.
11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
(art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 353)
Niniejszy dokument jest prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Parkowej w Rzeczycy.
Sporządzony dokument prezentuje i ocenia ww. plan z punktu widzenia problemów środowiska przyrodniczego. Jest opracowaniem sporządzanym obowiązkowo (zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko).
Prognoza zawiera część tekstową i graficzną. Obszar objęty projektem planu położony jest w miejscowości
Rzeczyca, w centrum gminy Rzeczyca i obejmuje zabytkowy park im. I. Paderewskiego, stanowiący jedyną
pozostałość po dawnym zespole dworskim należącym do rodu Szweycerów.
Ze względu na: wysokie walory przyrodniczo-kulturowe, zabytkowy charakter oraz funkcję społeczno-reprezentacyjną, którą pełni, obszar objęty opracowaniem jest korzystnym miejscem do realizacji zapisów projektu
planu. Obecnie obszar ten stanowi miejsce odpoczynku lokalnej ludności, jednak jest zaniedbany, a jego potencjał nie jest w pełni wykorzystywany.
Celem projektowanego planu miejscowego jest ustalenie zasad oraz parametrów zagospodarowania przestrzennego obszaru dla potrzeb rewitalizacji podworskiego parku, a tym samy stworzenie możliwości do
wzmocnienia jego funkcji społeczno-reprezentacyjnej poprzez wprowadzenie nowych elementów programu
funkcjonalnego oraz polepszenia oferty kulturalnej obszaru.
Część opisowa prognozy jest podzielona na trzy zasadnicze rozdziały, które dotyczą:
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 informacji ogólnych na temat sporządzanego dokumentu, jego podstaw prawnych, przedmiotu i celu opracowania oraz materiałów wykorzystywanych przy sporządzaniu prognozy,
 analizy i oceny stanu istniejącego środowiska – obszar opracowania stanowią tereny zaniedbanego parku
podworskiego wpisanego do rejestru zabytków, stan środowiska przyrodniczego jest zadowalający,
 projektowanego zagospodarowania i jego potencjalnych skutków dla środowiska przyrodniczego –
wstępna analiza wszystkich potencjalnych zmian w środowisku jakie mogą nastąpić w wyniku realizacji
ustaleń projektu planu, wykazała, że w przypadku realizacji wszystkich zawartych w planie ustaleń, nastąpi
polepszenie parametrów jakości poszczególnych komponentów środowiska w stosunku do obecnego
stanu.
Część graficzną stanowi rysunek wykonany w skali 1:1000, na którym zaznaczono elementy systemu ekologicznego terenu objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wpływ ustaleń
ww. projektu na środowisko.
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