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1 WPROWADZENIE I METODYKA PRACY 

 

Poniższa prognoza oddziaływania na środowisko (zwana dalej prognozą) została wykonana 

na potrzeby postępowania prowadzonego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej przy ulicy Literackiej w Milanówku (zwanego 

dalej planem lub m.p.z.p.). 

Powyższe prace prowadzone są na podstawie 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283), jak 

również na podstawie Uchwały Nr 188/XXI/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 2 marca 2020r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. planu.  

Obszar planu, dla którego sporządzona została prognoza znajduje się w części centralnej 

miasta i obejmuje obszar działki ewidencyjnej nr 53 z obrębu 05-18 o powierzchni około  

0,9 ha. Zasadniczym celem prognozy jest określenie podstawowych źródeł oddziaływania 

oraz sposobów eliminacji lub ograniczenia ich (bezpośrednich i pośrednich) skutków 

negatywnego oddziaływania. Zakres prognozy obejmuje elementy określone w art. 51 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) – zwanej dalej ustawą o ocenach oddziaływania na 

środowisko. Prognozę wykonano w zakresie i stopniu szczegółowości uzgodnionym przez: 

❖ Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie – pismo WOOŚ- 
III.411.106.2020.MM z dnia 08 czerwca 2020 r. (zał. nr 2); 

❖ Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w m.st. Warszawie – pismo 
ZNS.717.4.2020.1.AD z dnia 2 marca 2015 r. (zał. nr 3). 

W prognozie zawarto informacje o powiązaniach z innymi dokumentami, przeanalizowano 
możliwości wystąpienia terenów o przewidywanym znaczącym oddziaływaniu realizacji 
zapisów planu oraz dokonano oceny stanu środowiska na tych terenach. Dokonano również 
analizy i oceny przewidywanych oddziaływań ustaleń planu na środowisko,  
a w szczególności na różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, wodę, ludzi, powietrze, 
powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki – z uwzględnieniem 
zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy. 
Na potrzeby prognozy wykorzystano klasyczne narzędzia i kryteria oceny. Uwzględniono 
również informacje zawarte w dokumentach oraz publikacjach, których szczegółowy wykaz 
zawarto w rozdziale nr 2 i 9 prognozy.  

W opracowaniu prognozy wykorzystano przede wszystkim metodę empiryczną (opartą na 
doświadczeniu) i porównawczą. 
Zgodnie z zakresem ustawowym, w ramach prognozy przeprowadzono analizę i ocenę 
przewidywanych oddziaływań realizacji zapisów planów w aspektach: 
 

❖ oddziaływań bezpośrednich – będących oczywistą konsekwencją konkretnego 
zapisu; 

❖ oddziaływań pośrednich – niebędących celem zapisu, ale stanowiących jego skutek; 
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❖ oddziaływań wtórnych – będących odsuniętym w czasie następstwem realizacji 
innych zapisów; 

❖ oddziaływań skumulowanych – czyli zsumowanych zjawisk spowodowanych różnymi 
zapisami;  

❖ oddziaływań krótkoterminowych – występujących w czasie realizacji zadań 
wynikających z zapisów planu i ustępujących w niedługim czasie po zakończeniu ich 
realizacji lub wynikających z przeznaczenia terenu, na którym jego funkcja jest 
realizowana przez krótki okres czasu, w dużych odstępach czasowych np. obszary 
organizacji imprez masowych; 

❖ oddziaływań średnioterminowych – ustępujących po realizacji wszystkich elementów 
koniecznych do ich ustania; 

❖ oddziaływań długoterminowych – takich, których okres występowania utrzymuje się 
wiele lat po zakończeniu realizacji zapisów planu; 

❖ oddziaływań stałych – utrzymujących się zawsze po realizacji zapisów planu, 
❖ oddziaływań chwilowych – utrzymujących się w bardzo krótkim czasie przy 

sprzyjających tym zjawiskom działaniach. 
 

2 POWIĄZANIA PROJEKTU PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 

2.1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA 

Podstawowym dokumentem wymagającym uwzględnienia przy sporządzeniu m.p.z.p. jest 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Milanówek przyjęte Uchwałą Rady Miasta Milanówka nr 195/LV/98 z dnia 10 marca 1998 r.  
Ustalenia Studium określają politykę przestrzenną miasta.  Podstawą tej polityki  
w Milanówku jest ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych miasta.  
Teren planu wg Studium położony jest w obszarze „A”, dla którego polityka przestrzenna 
powinna być prowadzona zgodnie z uchwalonymi planami zagospodarowania 
przestrzennego.  
Analiza projektu planu oraz Studium nie wykazała niespójności pomiędzy tymi dokumentami. 
 

2.2 INNE DOKUMENTY 

Projekt planu miejscowego jest powiązany z ustaleniami Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa mazowieckiego.  

W projekcie planu zostały uwzględnione zapisy w odniesieniu do celów i zadań ochrony 
środowiska, m.in. poprawy klimatu akustycznego, jakości powietrza atmosferycznego, 
ochrony zasobów przyrodniczych wskazanych w w/w dokumentach. 
W granicach przedmiotowego planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego strefy konserwatorskiej w Milanówku (uchwała Nr 201/LVIII/98 rady miasta 
Milanówka z n 16 czerwca 1998r.). 
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Plan określa warunki zachowania historycznego układu urbanistycznego w granicach strefy, 
warunki adaptacji i kontynuacji charakterystycznych dla Milanówka form zabudowy willowej 
na dużych działkach o charakterze leśno-parkowym. 
Cały teren objęty mpzp strefy konserwatorskiej został podzielony na cztery strefy -od I do IV - 
dla których obowiązują różne ustalenia odnoszące się do wielkości działki, wskaźnika 
zabudowy oraz procentowego udziału w działce powierzchni biologicznie czynnej.  
Omawiany plan został zakwalifikowany do strefy I, gdzie wymagane jest utrzymanie w formie 
powierzchni biologicznie czynnej i ekologicznej, tzn. zazielenionej, czyli niezabudowanej, 
nieutwardzonej, czy też zdegradowanej do roli klepiska 70% powierzchni działki.  
Maksymalny wskaźnik zabudowy został określony na 10%, oraz wielkość minimalna działki 
to 5000 m2. 
  
 

2.3 PROGRAMY I PLANY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
Podstawowe cele ochrony środowiska na terenie miasta Milanówek ustanowione na 
szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym uwzględnione zostały w Programie 
ochrony środowiska dla m. Milanówek. Główne jego cele to: 

• Ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych miasta - ogrodu Milanówek  

• Stała poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców 

• Racjonalne gospodarowanie energią i dostępnymi zasobami 

• Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców 

• Wzmocnienie systemu zrządzania ochroną środowiska w mieście. 
Główne cele polityki zagospodarowania przestrzennego miasta m. in. w zakresie ochrony 
środowiska określone zostały w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego m. Milanówek.  
Ponadto projekt planu wymaga w zakresie ochrony środowiska uwzględnienia poniższych 
programów i planów: 

❖ Strategia rozwoju województwa Mazowieckiego do 2030 roku (Załącznik do Uchwały 
Nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.); 

❖ Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego; Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa, 2018 (Uchwała Nr 22/18 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia czerwca 2018 roku); 

❖ Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego do roku 2022 (POŚ WM 
22) z 24 stycznia 2017 r.; 

❖ Program ochrony środowiska dla miasta Milanówka na lata 2012-2015 Z perspektywą 
do 2019 roku; 

❖ Uchwała Nr 98/17 z dnia 20.06.2017, zmieniająca uchwałę w sprawie Programu 
Ochrony Powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy 
dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. 

❖  Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został 
przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu (przyjęty uchwałą 
Nr 184/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r.). 

❖ Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek z perspektywą do 
roku 2024 

Powyższe programy zostały, w zależności od potrzeb, opisane w rozdziale 5.  
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2.4 PRZEPISY WYŻSZEGO RZĘDU DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA, 
WYMAGAJĄCE UWZGLĘDNIENIA W PROJEKCIE PLANU 

 

Projekt planu wymaga między innymi uwzględnienia aktów prawa międzynarodowego 
dotyczących ochrony środowiska, w szczególności takich jak: 

❖ - Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 
sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 58, poz. 263), 

❖ - Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 
czerwca 1992 r. (Dz. U. 2002 nr 184 poz. 1532), 

❖ - Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1992 r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa), 

❖ - Dyrektywa Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. nr 79/409/EWG w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywa Ptasia). 
 

W ramach przepisów prawa krajowego w projekcie planu wymagane jest uwzględnienie 
między innymi poniższych aktów: 
 

❖ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1219); 

❖ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 
112); 

❖ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839); 

❖ Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (. Dz. U. 2019 poz.1862); 

❖ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 55.); 

❖ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183); 

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

❖ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie 
gatunków 

❖ dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408); 
❖ Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dn. 13 lutego 2007r. w sprawie 
❖ WOChK (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 42, poz. 6686 ze zm.); 
❖ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 310); 
❖ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797); 
❖ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10); 
❖ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 293.); 
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3 ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY STANU  

W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI M.P.Z.P. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w centralnej części miasta, niegdysiejszej 

miejscowości letniskowej, głównie dla mieszkańców Warszawy. Z napływem ludności na 

tereny zalesione zaczęła powstawać zabudowa o charakterze willowym na dużych działkach 

w otoczeniu starodrzewia. Charakter i układ zabudowy wpisywał się w założenia miasta - 

ogrodu. Walory architektoniczne przedwojennych willi i innej wartościowej zabudowy, ich 

ukształtowanie przestrzenne, sprawiły, że ta część Milanówka została objęta   ochroną 

konserwatorską i wpisana do krajowego rejestru zabytków, jako Zespół Urbanistyczno-

Krajobrazowy nr 1319-A. Wyjątkowość walorów przyrodniczych obszaru Milanówka spowodowała 

objęcie miasta dodatkową ochroną w ramach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

jego strefy ochrony urbanistycznej. Obecnie strefa ochrony konserwatorskiej pokrywa się ze 

strefą ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Teren 

projektu planu znajduje się w obu w/w strefach.  

Obecnie teren opracowania pełni funkcje usług oświaty. W jego granicach zlokalizowana jest 

szkoła podstawowa z infrastrukturą na dużej działce w otoczeniu wysokiej zieleni. We 

wschodniej części działki znajduje się niewielki obiekt gospodarczy a od strony północnej 

budynku szkoły boisko sportowe. Na pozostałym terenie występują zadrzewienia, niektóre  

z nich stanowią starodrzew świadczący o wysokich walorach przyrodniczych terenu planu.   

Określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu w sytuacji braku planu 
następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a więc 
decyzji administracyjnej. Na analizowanym terenie obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego strefy ochrony konserwatorskiej w Milanówku, który jest 
podstawą wydawania decyzji.  
Plan ten wyznacza ramy prawne do zachowania historycznego układu urbanistycznego  
i zachowania charakterystycznej zabudowy willowej na dużych działkach o charakterze leśno 
–willowym. Ochronie podlegają drzewa objęte ochroną pomnikową. Pozostałe drzewa, 
równie wartościowe, w sytuacji, gdyby nie uchwalono planu nie będą w pełni chronione. 
Uchwalenie przedmiotowego planu uszczegółowi zapisy, szczególnie w zakresie 
intensywności zabudowy, infrastruktury technicznej społecznej i ochrony środowiska. 
 
Brak planu tj. doprecyzowania w/w zapisów potencjalnie może doprowadzić do pogorszenia 
warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej w zakresie oświaty jak również 
pogorszyć stan środowiska. Obecnie obszar odznacza się dużym udziałem zieleni  
z wartościowym drzewostanem. Należy nadmienić, że miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego strefy ochrony konserwatorskiej w Milanówku uchwalony został w 1998 r.  
a więc w nieco odmiennym reżymie prawnym.  
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4 CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PLANU 

 

W projekcie planu ustalenia obejmują przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostki 
terenowej określonej na rysunku planu i oznaczonej symbolem literowym 1.UP (zał. nr 1). 
Projekt planu zachowuje obecne przeznaczenie terenu na cele publiczne. 
Zapisy planu ustalają podstawowe przeznaczenie terenu oznaczonego 1.UP, jako usługi 
publiczne z zakresu oświaty, sportu i rekreacji. 
Dopuszczone zostały usługi z zakresu kultury, opieki społecznej, ochrony zdrowia, funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, a także z zakresu bezpieczeństwa publicznego.  
Ponadto dopuszcza się realizację infrastruktury towarzyszącej przeznaczeniu terenu takiej 

jak: garaże, miejsca postojowe, parkingi, sieci urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, 

dojścia i dojazdy, publicznie dostępne samorządowe ciągi piesze, place, tereny zieleni, w 

tym place zabaw, a także budynki gospodarcze i administracyjne oraz inne budynki, obiekty  

i urządzenia związane z przeznaczeniem terenu. 

Wszystkie usługi, które plan dopuszcza, mają być usługami nieuciążliwymi, rozumiejąc przez 

to, zgodnie z definicją zamieszczoną w projekcie planu, działalność, która nie powoduje 

przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem lub lokalem, do którego 

prowadzący posiada tytuł prawny oraz usługi zaliczane do przedsięwzięć potencjalnie 

znacząco, zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

Główne wskaźniki zagospodarowania terenu mające znaczenie i wpływające na stan 
środowiska kształtują się następująco: 
 
❖ maksymalna intensywność zabudowy na działce budowlanej: 1,5, przy czym dla 

kondygnacji nadziemnych nie więcej niż 1,2; 
❖ minimalna intensywność zabudowy na działce budowlanej: 0,1; 
❖ powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 40%, 
❖ udział powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 50%; 
❖ liczba kondygnacji nadziemnych: nie więcej niż 3; 
❖ liczba kondygnacji podziemnych: nie więcej niż 1; 
❖ wysokość zabudowy: 13 m; 
❖ powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: nie mniej niż 8000 m2  

z dopuszczeniem mniejszych działek wyłącznie pod urządzenia infrastruktury technicznej 
w tym drogi. 

  W ramach ustaleń dotyczących zasad ochrony i kształtowania środowiska, przyrody  
i krajobrazu projekt planu wskazuje na położenie terenu planu w granicach Warszawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu i określa zasady zagospodarowania terenu wynikające  
z przepisów odrębnych. 
Ponadto wprowadza dodatkowe ustalenia min: 
 

❖ zakazuje lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko; 

❖ zakazuje lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 
poważnych awarii, o których mowa w przepisach odrębnych; 
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❖ nakazuje ochronę drzew, oznaczonych na rysunku planu, jako drzewa 
wartościowe do zachowania, w tym poprzez nakaz uwzględnienia ich  
w docelowym zagospodarowaniu terenu, przy czym dopuszcza się 
przesadzenie drzew zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony 
przyrody; 

❖ nakazuje ochronę przed hałasem dla istniejącej zabudowy i zapewnienie 
właściwego standardu akustycznego dla nowopowstającej zabudowy poprzez: 

• zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu, zgodnie z przepisami 
odrębnymi z zakresu ochrony środowiska jak dla terenów zabudowy 
związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

• stosowanie nawierzchni sprzyjających ograniczeniu powstawania  

i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań przy budowie lub modernizacji 

parkingów i dojazdów, 

❖ nakazuje ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza poprzez zakaz 

eksploatacji instalacji i urządzeń powodujących wprowadzanie gazów lub 

pyłów do powierza, powodujących przekroczenie dopuszczalnych poziomów 

tych substancji określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony 

środowiska, 

❖ nakazuje ochronę przed nadmiernym promieniowaniem elektromagnetycznym 
poprzez:  

• utrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych  
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 
środowiska, 

• zakaz lokalizacji instalacji emitujących pola elektromagnetyczne  
w sposób przekraczający standardy jakości ochrony środowiska. 

 

Projekt planu wprowadza również ustalenia z zakresu adaptacji do zmian klimatu. 

Dopuszcza budowle i urządzenia zwiększające retencjonowanie i infiltrację wód opadowych  

i roztopowych, w tym ogrodów deszczowych, niecek infiltracyjnych, dachów zielonych, 

ogrodów wertykalnych. 

W zapisach projektu planu znalazły się ustalenia dotyczące ochrony jerzyka i innych ptaków 

w nawiązaniu do gminnego programu ochrony jerzyka i innych ptaków chronionych 

związanych z budynkami wielorodzinnymi w Milanówku z 2007 roku.  

Plan ustala również zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazu 

kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej wynikające z przepisów odrębnych. Cały teren 

planu przynależy do Zespołu Urbanistyczno-Krajobrazowego Miasta Milanówka wpisanego 

do rejestru zabytków pod nr 1319-A. 
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5 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO 

 

W niniejszym rozdziale określono, przeanalizowano i dokonano oceny stanu istniejącego  
i prognozowanych przekształceń środowiska mogących wystąpić na skutek realizacji 
sformułowanych w projekcie planu zapisów. 
Podstawowym celem prognozy jest identyfikacja znaczących oddziaływań na środowisko 
zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Zgodnie z 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 projekt planu miejscowego, nie 
może zostać przyjęty (o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), jeżeli ze strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko wynika, że może on znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 
(art. 55 ust. 2). 
W poniższych rozdziałach kursywą przedstawiono diagnozę istniejących uwarunkowań 
przyrodniczo-krajobrazowych, źródłem informacji było m.in. Opracowanie ekofizjograficzne 
sporządzone na potrzeby Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta Milanówka w rejonie ulicy Literackiej wykonane w roku 2015 przez BUDPLAN   
Sp. z o.o. 
 

5.1  SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 

Obszar analiz znajduje się w całości w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu.  
Ponadto najbliższe tereny objęte formami ochrony przyrody na podstawie Ustawy o ochronie 
przyrody (w promieniu 3 km) to: 

❖ Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Turczynek” w odległości 2,1 km 

❖ Użytek ekologiczny „Łęgi na skraju” w odległości 1,1 km  

❖ pomniki przyrody najbliższy w odległości 200 m przy ul. E. Orzeszkowej 2 – dąb 

szypułkowy  

 

Miasto Milanówek położone jest poza obszarami Natura 2000 oraz poza powiązaniami 

ekologicznymi w ramach sieci Natura 2000. 

W niniejszym opracowaniu wskazano sposób uwzględnienia celów ochrony środowiska 
w projekcie planu oraz dokonano oceny oddziaływania ustaleń planu na poszczególne form 
ochrony przyrody 

 

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (WOChK) 
 
Tereny WOChK obejmują cały obszar planu. Dla terenów tych obowiązują zapisy 
Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie 
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z późn. zm. 
Z punktu widzenia terenu planu najistotniejsze z nich to: 
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❖ realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; wykonywania prac 
ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z 
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw osuwiskowym lub utrzymaniem, 
budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 

❖ dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 
gospodarka wodna lub rybacka; 
 

 
Na całym obszarze planu ustala się ochronę i kształtowanie elementów środowiska 
przyrodniczego zgodnie z przepisami odrębnymi w ramach Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, w szczególności w zakresie: 

❖ realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; - w planie zakazuje się 

realizacji usług uciążliwych, jednocześnie przepisy planu definiują usługi nieuciążliwe, 

jako usługi, które zgodnie z przepisami odrębnymi nie są zaliczane do przedsięwzięć 

potencjalnie znacząco, zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko oraz 

których działalność nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza 

terenem lub lokalem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny. 

❖  wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw osuwiskowym 
lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych – 
na terenie projektu planu poza wykopami pod obiekty budowlane nie prognozuje 
trwałego zniekształcenia powierzchni ziemi na skutek wykonywania prac ziemnych, 
plan nie wprowadza specjalnych elementów trwale zniekształcających ukształtowanie 
terenu. 

❖ dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 
gospodarka wodna lub rybacka; - teren planu zakłada kondygnacje podziemne, nie 
precyzuje dokładnie ilości.  
Nie ma jednak podstaw do prognozowania na etapie planu niekorzystnych 
oddziaływań na ten element środowiska. Na terenie planu występują korzystne 
warunki gruntowo-wodne. W granicach opracowania podłoże budowlane stanowią 
piaski i żwiry wodnolodowcowe z przewarstwieniami piasków pylastych i gliniastych 
charakteryzujące się dobrymi warunkami infiltracji. Swobodne zwierciadło wód 
gruntowych jest na głębokości ponad 4,0 m p.p.t. Można zatem stwierdzić, że przy 
zastosowaniu odpowiedniej technologii wykonania wykopów wpływ planowanych 
inwestycji nie będzie znaczący. Ponadto zakładany współczynnik powierzchni 
biologicznie czynnej o dużym współczynniku filtracji oraz realizacja obiektów 
zwiększających infiltrację (niecki infiltracyjne) będzie korzystnie oddziaływało na 
zachowanie istniejących stosunków wodnych.  
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Podsumowując, w wyniku realizacji ustaleń planu nie przewiduje się powstania znaczącego 
negatywnego oddziaływania na formy ochrony przyrody, w tym: pośredniego, wtórnego, 
skumulowanego, krótkoterminowego, średnioterminowego, długoterminowego lub stałego. 
Przyjęte rozwiązania zapewniają ochronę obszarów cennych przyrodniczo, w tym WOChK, 
co stanowi oddziaływanie pozytywne długoterminowe, wtórne, bezpośrednie i pośrednie. 
Należy jednak zaznaczyć, że zapisy rozporządzenia o Warszawskim Obszarze Chronionego 
Krajobrazu nie dotyczą przedsięwzięć celu publicznego. Ustalenia planu jednak respektują  
powyższe zasady i wprowadzają nakaz ich stosowania.   
 

5.2 WPŁYW NA ROŚLINY ORAZ RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ 

Główną wartością przyrodniczą terenu planu jest zieleń wysoka o charakterze leśnym. Na 
terenie opracowania znajdują się gatunki drzew stanowiące szczątkowe siedliska grądowe - 
z dobrze zachowanymi drzewami reprezentowanymi przez dęby (Quercus robur), akacje 
(robinia) a także sosny (Pinus sylvestris). Rodzime siedliska leśne zostały uzupełniane  
i wzbogacone o nowe gatunki takie jak: świerk srebrny (Picea pungens), brzoza 
brodawkowata (Betula pendula), kasztanowce białe (Aesculus hippocastanum), jesiony 
wyniosłe (Fraxinus excelsior), modrzewie (Larix sp.) oraz popularne, gatunki krzewów. 
 
Zieleń ta jest chroniona ustaleniami planu. Na rysunku planu oznaczono cenne drzewa do 
zachowania, dopuszczając możliwość przesadzenia w sytuacji kolizji zabudową. Z rysunku 
projektu planu wynika, że jedno z wartościowych drzew przeznaczonych do zachowania, 
znajduje się w obszarze ograniczonym nieprzekraczającymi liniami zabudowy. Oznaczać to 
może kolizję z zabudową. W projekcie budowlanym należałoby wziąć pod uwagę lokalizację 
okazu, tym bardziej, że jest to dąb charakteryzujący się zarówno przyrodniczymi jak i 
krajobrazowymi walorami. Plan również wskazuje minimalny współczynnik powierzchni 
biologicznie czynnej tj. 50%. 
Reasumując wartość przyrodnicza terenu, której głównym elementem jest zieleń wysoka, 
zostanie zachowana, a dodatkowe ustalenia wprowadzające elementy zielono - niebieskiej 
infrastruktury nie tylko umocnią wartości biotyczne, wzbogacą bioróżnorodność, ale również 
korzystnie wpłyną na adaptację terenu planu do zmian klimatycznych.    
 
W wyniku przeprowadzonych analiz nie przewiduje się znaczącego negatywnego 
oddziaływania ustaleń planu na rośliny i ich różnorodność biologiczną, a w tym 
oddziaływania: bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, skumulowanego, długoterminowego 
i stałego. Możliwe jest wystąpienie oddziaływań średnioterminowego, chwilowego, 
krótkoterminowego, które będą związane z pracami budowlanymi. 
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5.3 WPŁYW NA FAUNĘ 

Na terenie planu występują gatunki fauny, bezkręgowców i ptaków charakterystyczne dla 
terenów leśno-parkowych miejskich. Bogactwo i różnorodność szaty roślinnej stwarzają 

dogodne warunki bytowania dla wielu gatunków. Ssaki wymieniane w Opracowaniu 
ekofizjograficzny to: wiewiórki, krety, jeże, piżmaki, nietoperze oraz liczne gryzonie (myszy, 
nornice). Skład gatunkowy zwierząt uzupełniają, także grupa płazów, które reprezentuje np.: 
żaba trawna, a z gadów występują: jaszczurka zwinka, padalec oraz zaskroniec.  
Wśród owadów występują liczne gatunki motyli (dziennych i nocnych), a także ważki, 

chrząszcze, błonkówki, muchówki, wraz z owadami współwystępuje wiele gatunków 

pajęczaków.   

Parkowo-leśny charakter Miasta Milanówka sprawia, że jest on bardzo dobrym miejscem dla 

bytowania wielu gatunków ptaków objętych prawną ochroną, w tym poszczególne grupy 

reprezentują: 

❖ krukowate: gawrony, kawki, sroki, sójki oraz kruki, 
❖ drozdy: drozdy, kosy, kwiczoły, pleszki, kopciuszki, rudziki i słowiki, 
❖ łuszczaki: kulczyki, zięby, szczygły, dzwońce i grubodzioby, 
❖ drapieżniki: krogulec, myszołów zwyczajny, błotniak stawowy, 
❖ gatunki rzadkie: dzięcioł czarny, wilga, ślepowron, mysikrólik, dzierzba gąsiorek, 

derkacz, 
❖ ponadto występują tu szpaki, mazurki, sikorki, skowronki i jerzyki 

W celu ochrony, przywrócenia i zachowania miejsc lęgowych ptaków objętych ochroną ścisłą 

mocą Uchwały nr 46/VI/07/ Rady Miasta Milanówka z dnia 20 marca 2007 r. wprowadzono 

Gminny program ochrony jerzyka i innych ptaków chronionych związanych z budynkami 

wielorodzinnymi w Milanówku. W dokumencie zwrócono uwagę na fakt niszczenia miejsc 

lęgowych na osiedlach wielorodzinnych, głównie wskutek zatykania i likwidowania otworów  

i szczelin w budynkach oraz czyszczenia przewodów kominowych. Wśród podstawowych 

zaleceń w dziedzinie ochrony jerzyków i innych ptaków Program wymienia:   

❖ prowadzenie prac remontowych, budowlanych, modernizacyjnych budynków 
zamieszkałych przez jerzyki poza porą lęgową (tzn. od początku maja do połowy 
sierpnia), a przed rozpoczęciem prac uzyskanie stosownej opinii od Referatu 
Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim, 

❖ wprowadzenie skrzynek lęgowych, jako miejsc zastępczych dla utraconych gniazd, 
❖ zakaz zatykania i zasłaniania otwór wlotowych prowadzących do stropodachów, 
❖ zakaz zakrywania nieczynnych otworów wentylacyjnych, 
❖ odtworzenie pierwotnych miejsc lęgowych na osiedlu „Jedwabnik”, 
❖ likwidację wszystkich zagrożeń istniejących i potencjalnych, 
❖ wypracowanie zasad wprowadzania/tworzenia miejsc lęgowych w obiektach: nowo 

wybudowanych, modernizowanych, poddanych rewitalizacji, 

Większość z wyżej wymienionych gatunków spotykana jest na terenie planu. 
Projektowane zagospodarowanie terenu planu nie zmieni w istotny sposób jego funkcji, 
nieznacznie zwiększy intensywność zagospodarowania. Zmieni się również udział zieleni  
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w zagospodarowaniu terenu. Nie zmieni się jednak skład gatunkowy roślinności. Główną 
strukturę zieleni stanowić będzie zieleń wysoka.  A więc nie zmienią się znacząco warunki 
bytowania fauny. Nie ma, więc podstaw do prognozowania negatywnego oddziaływania na 
świat zwierzęcy. Należy jednak zwrócić uwagę na sposób realizacji ustaleń planu i na tym 
etapie przedsięwzięć odpowiednie środki w celu minimalizacji nawet krótkotrwałego 
oddziaływana, szczególnie na etapie realizacji zabudowy. 
.  

  

5.4 WPŁYW NA WODY 

Wody powierzchniowe 
 
W obszarze planu nie występują wody powierzchniowe  
 
Zapisy projektu planu nie będą miały wpływu na wody powierzchniowe w obszarze planu  
i poza jego granicami. 
 
Wody podziemne 
 
Na całym obszarze poziom wód gruntowych jest niższy niż 4 m p.p.t. 
 
Istniejąca w obszarze zabudowa znajduje się w zasięgu systemu kanalizacji miejskiej. 
Zapisy projektu planu nie pogorszą stanu wód podziemnych. Całość powstających ścieków 
będzie odprowadzana do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Wody opadowe i roztopowe będą 
odprowadzane do gruntu lub gromadzone w zbiornikach retencyjnych, ogrodach 
deszczowych, nieckach infiltracyjnych. Plan dopuszcza również odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych do istniejącej i planowanej sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 
nie mniejszej niż 0,30. 
Jednak w obecnych warunkach klimatycznych właściwym rozwiązaniem jest zatrzymywanie 
wody opadowej w miejscu jej powstawania a następnie zasilanie warstw wodonośnych. 
W wyniku przeprowadzonych analiz nie przewiduje się znaczącego negatywnego 
oddziaływania ustaleń planu na wody powierzchniowe i podziemne, a w tym oddziaływania: 
bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, skumulowanego, długoterminowego i stałego. Plan 
stwarza warunki do racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. 
 

5.5 WPŁYW NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI 

Rzeźba terenu 
 
Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną według Kondrackiego miasto Milanówek 

położone jest w południowo-wschodniej części mezoregionu Równiny Łowicko-Błońskiej 

(318.72), we wschodniej części makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej (318.7). na 

terenie równiny wodnolodowcowe. Powierzchnia jest płaska i wyrównana.  

Przekształcenia rzeźby terenu mogące wystąpić w wyniku realizacji zapisów planu nie będą 
miały istotnego wpływu na silnie zantropogenizowaną na tym obszarze rzeźbę terenu. 



 Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu szkoły podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej przy u Literackiej w Milanówku 

 

 
17 

 

W wyniku przeprowadzonych analiz nie prognozuje się znacznego negatywnego 
oddziaływani ustaleń planu na powierzchnię ziemi, a w tym oddziaływania: bezpośredniego, 
pośredniego, wtórnego, skumulowanego, krótkoterminowego, długoterminowego i stałego. 
Mogą wystąpić oddziaływania średnioterminowe oraz chwilowe na etapie prowadzenia prac 
budowlanych. 
 
Gleby 

Na terenie planu występują gleby związanych z działalnością człowieka, tzn. gleb 

antropogenicznie przekształcone   W obrębie obszarów biologicznie czynnych, pokrytych 

zielenią wykształciły się urbanoziemy, wykształcone w wyniku gospodarczej działalności 

człowieka.  W obszarze nie występują gleby zbudowane z utworów organicznych, nie ma 

tam także gleb podlegających ochronie prawnej. 

W obszarze nie stwierdzono informacji sygnalizujących przekroczenie standardów czystości 
gleb. 
Nowe zainwestowanie obszaru planu nie będzie miało istotnego wpływu na siln ie 
przekształcony już profil glebowy. Dalsze przemieszanie profilu glebowego nastąpi  
w momencie realizacji nowego zainwestowania, szczególnie w przypadku realizacji 
kondygnacji podziemnych. W wyniku przeprowadzonych analiz nie przewiduje się 
znaczącego negatywnego oddziaływania ustaleń planu na gleby, a w tym oddziaływania: 
bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, skumulowanego, długoterminowego i stałego. 
Możliwe jest wystąpienie oddziaływań średnioterminowych, krótkoterminowych i chwilowych, 
które będą związane z pracami budowlanymi. 
Biorąc pod uwagę przyjęte w projekcie planu rozwiązania z zakresu gospodarki odpadami 
i ściekami a także ograniczenie lokalizacji nowej zabudowy do jednego miejsca, 
wyznaczonego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, zlokalizowanego w centralnej części 
obszaru, nie prognozuje się znacząco negatywnego wpływu na stan gleb. 
Przyjęte ustalenia, pomimo wystąpienia lokalnych i trwałych przemian pokrywy glebowej nie 
będą skutkowały oddziaływaniem o charakterze znacząco negatywnym. 
 
Warunki budowlane 
 
Budowę geologiczną obszaru i warunki budowlane omówiono uwzględniając przede 
wszystkim grunty występujące na głębokości 2 m (na poziomie standardowego 
posadowienia budynków) w oparciu o mapy gruntów na głębokości 2 m i mapę pierwszego 
zwierciadła wód gruntowych w skali 1: 50000, (PIG, Warszawa.). 
Obszar planu charakteryzuje się mało zróżnicowaną budowa geologiczną położony  
jest na utworach zbudowanych z osadów wodnolodowcowych dolnych (piaski różnych 
frakcji, żwiry). 
Na obszarze nie stwierdzono płytko występujących wód gruntowych. Swobodne zwierciadło 
wód gruntowych znajduje się na głębokości ponad 4,0 m p.p.t. Są to dobre warunki 
budowlane. 
W projekcie planu nie przewidziano potrzeby specjalnych rozwiązań technicznych dla 
posadowienia budynków, ze względu na brak występowania niekorzystnych uwarunkowań  
w tym płytko zalegających wód gruntowych. 
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5.6 WPŁYW NA KRAJOBRAZ 

Obszar planu położony jest w centralnej części miasta. Ze względu na szczególne walory 
przyrodniczo-krajobrazowe ta część miasta została objęta ochroną konserwatora zabytków. 
oraz przyrodniczą ochroną w ramach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jego 
strefy ochrony urbanistycznej. 
Szczególnym walorem krajobrazowym terenu planu jest istniejący drzewostan towarzyszący 
zabudowie.  
Plan ustala zachowanie istniejącej zabudowy usług oświaty z możliwością rozbudowy oraz 
dopuszcza nową zabudowę w ściśle określonych nieprzekraczalnych liniach zabudowy. 
Wysokości zabudowy do 13,0m, intensywność maksymalna kondygnacji naziemnych 1,2.  
 
Ponieważ ustalenia planu nieznacznie ingerują w stan obecnego zagospodarowania, ich 
realizacja nie wpłynie znacząco na krajobraz. Plan zachowuje dominujące elementy 
krajobrazowe tj. cenne okazy zadrzewień wraz z charakterem terenu zagospodarowania. 
W obszarze opracowania nadal będzie dominował krajobraz miejski miasta ogrodu  
tj. ekstensywnej miejskiej zabudowy z dużą ilością zieleni. Służą temu regulacje określające 
współczynniki zabudowy: powierzchnię zabudowy, powierzchnię biologicznie czynną, czy 
wskazanie drzewostanu do zachowania.    
Zapisy projektu planu chronią wartości krajobrazowe terenu opracowania, zasady 
zagospodarowania przestrzenni przyczynią się do zachowania krajobrazu miejskiego  
o wysokich walorach użytkowych i estetycznych. 
 

5.7  WPŁYW NA KLIMAT ORAZ WARUNKI WYMIANY POWIETRZA 

Obszar znajduje się w zasięgu topoklimatu Milanówka. Mezoklimat tej części miasta jest 

charakterystyczny dla obszarów zalesionych oraz z zielenią o założeniu leśno-parkowym - 

drzewa łagodzą klimat, wpływają na wzrost wilgotności, przyczyniają się do zmniejszenia 

dobowej amplitudy temperatury, łagodzą siłę wiatru. Występowanie zespołów roślinności  

w obrębie obszaru zabudowanego przyczynia się do poprawy jakości powietrza 

atmosferycznego i zmniejszenia prędkości wiatru. Na skutek wprowadzenia dopuszczonej  

w planie nowej zabudowy nie przewiduje się przekształcenia warunków przewietrzania.  

Przewiduje się, że topoklimat analizowanego obszaru w wyniku realizacji zapisów m.p.z.p. 
nie ulegnie zmianom podstawowych parametrów, nie przewiduje się, więc znaczącego 
negatywnego oddziaływania na klimat lokalny oraz warunki wymiany powietrza, 
w tym: bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, skumulowanego, krótkoterminowego, 
średnioterminowego, długoterminowego, stałego i chwilowego, ze względu na niewielkie 
dopuszczalne przekształcenia. 
 

5.8 WPŁYW NA ZASOBY NATURALNE (KOPALINY) 

W obszarze planu ani w jego sąsiedztwie nie występują udokumentowane złoża kopal 
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5.9  WPŁYW NA ZBYTKI  

 
Cały obszar objęty miejscowym planem znajduje się w granicach wpisanego do rejestru 

zabytków pod nr 1319-A Zespołu Urbanistyczno-Krajobrazowego Miasta Milanówka. Na 

obszarze Zespołu Urbanistyczno-Krajobrazowego Miasta Milanówka plan wskazuje na 

obowiązujące wszelkie zakazy, nakazy i ograniczenia zawarte w przepisach odrębnych, 

dotyczące zagospodarowania terenu chronionego. 

W wyniku przeprowadzonych analiz nie przewiduje się znaczącego negatywnego 
oddziaływania ustaleń planu na zabytki, a w tym oddziaływania: bezpośredniego, 
pośredniego, wtórnego, skumulowanego, krótkoterminowego, średnioterminowego, 
długoterminowego, stałego i chwilowego. 
 
 

5.10 WPŁYW NA LUDZI 

 
Wpływ na powietrze 
 
 

W otoczeniu obszaru planu nie stwierdzono emisji zanieczyszczeń z instalacji 
wysokoemisyjnych oraz znaczących źródeł emisji powierzchniowej z sektora komunalno-
bytowego. 
 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2019 i na 
jej podstawie dokonał klasyfikacji stref zarówno pod kątem ochrony zdrowia ludzi, jak  
i ochrony roślin, a następnie informacje te zawarł w wojewódzkich raportach z oceny 
poziomów substancji w powietrzu za rok 2019. Ocena pod kątem ochrony zdrowia została 
wykonana odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), 
tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu 
zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, 
arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana odrębnie 
dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).  
Milanówek został zakwalifikowany do strefy mazowieckiej, jednak żaden z punktów 

pomiarowych nie znalazł się w jego granicach. Punktami pomiarowymi zlokalizowanymi  

w najbliższej odległości od granic miasta są: 

• stacja monitoringu automatycznego w Żyrardowie (08. Żyrardów-Roosevelta), 

• stacja monitoringu automatycznego w Piastowie (07. Piastów-Pułaskiego). 

Generalnie roczna ocena jakości powietrza za 2018 r. wykazała, że w strefie mazowieckiej 
doszło do przekroczenia standardów misyjnych pyłu PM10 (24-h) i pyłu PM2,5 (rok);  

 
Dla pozostałych zanieczyszczeń: ozon, dwutlenek siarki, tlenek węgla, benzen, ołów, arsen, 
kadm, nikiel poziomy dopuszczalne lub docelowe na terenie wszystkich stref były 
dotrzymane.  
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Położenie obszaru opracowania w terenie zurbanizowanym charakteryzującym się jednak 
ekstensywną zabudową jednorodzinną na dużych działkach, z zielenią leśno-parkową 
decyduje o jakości powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia powietrza w tej części 
miasta zdeterminowane są głównie przez zanieczyszczenia powstające z źródeł liniowych 
(komunikacyjnych), zlokalizowanych zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru jak  
i położonych w pewnej odległości od niego i punktowych, lokalnych źródeł ciepła. Teren 
planu oddalony jest od głównych dróg. Drogi sąsiednie generują niewielki ruch, który nie ma 
wpływu na stan higieny atmosfery. W wyniku realizacji funkcji w granicach planu zwiększy 
się liczba samochodów, jednak nie będzie to znacząca wielkość. Bez wpływu na jakość 
powietrza. 
Omawiany obszar zagospodarowany jest dużą ilością zieleni, która stanowi barierę dla 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wewnątrz kwartałów zabudowy. Ponadto 
projektowane funkcje nie wymagają realizacji instalacji zanieczyszczających powietrze. 
 
W zakresie zaopatrzenia w ciepło projekt planu ustala zaopatrzenie w ciepło ze źródeł 
indywidualnych zasilanych niskoemisyjnymi, ekologicznymi paliwami (gaz, olej 
niskosiarkowy, energia elektryczna). Są to, wraz z odnawialnymi źródłami energii 
preferowane czynniki grzewcze dla większości obszarów objętych planowaniem  
w Milanówku. 
Ograniczy to w znacznym stopniu możliwość emisji szkodliwych substancji do atmosfery. 
W obszarze planu nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń z nowych instalacji zaliczanych 
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
W czasie ewentualnej modernizacji lub rozbudowy istniejącej zabudowy lub budowy nowej 
możliwe jest wystąpienie nieznacznego wzrostu zanieczyszczeń związanych z pracami 
budowlanymi. Uciążliwości te mogą występować okresowo i w skali lokalnej, ograniczone do 
terenu prowadzonych prac budowlanych. 
W wyniku przeprowadzonych analiz ustaleń planu nie przewiduje się powstania źródeł 
mogących znacząco negatywnie oddziaływać na warunki aerosanitarne. 
 
Na skutek realizacji ustaleń planu nie przewiduje się znaczącego wzrostu emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery.  

5.11 WPŁYW NA WARUNKI AKUSTYCZNE 

Teren planu położony jest poza uciążliwymi źródłami hałasu. Na terenie planu również takie 

źródła nie występują. Teren otoczony jest ulicami o niedużym ruchu.  

 Projekt planu również nie wprowadza funkcji, które mogłyby generować hałas 

przekraczający dopuszczalne normy. Ponadto plan prawidłowo definiuje teren pod katem 

wrażliwości hałasowej.   

W związku z powyższym nie przewiduje się, aby realizacja planu wpłynęła w znaczącym 

stopniu na stan powietrza atmosferycznego, warunki przewietrzania oraz klimat 

akustyczny rejonu planu. 

W wyniku przeprowadzonych analiz ustaleń planu nie stwierdza się możliwość powstania 
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w obszarze planu znaczącego negatywnego oddziaływania w zakresie warunków 
akustycznych w tym: bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, skumulowanego, 
krótkoterminowego, średnioterminowego, długoterminowego i stałego. 
 
 

5.12 ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM 

Przez analizowany teren nie przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 
i 220 kV, wytwarzające pole elektromagnetyczne, które stanowią ograniczenie dla lokalizacji 
funkcji mieszkaniowej i obiektów związanych ze stałym pobytem ludzi. 
Plan określa zasilanie terenu planu w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej,  
oraz odnawialnych źródeł energii.  
Plan ustala w przypadku budowy przyłączy realizację wyłącznie w formie kablowej.  
Zapisy planu dopuszczają budowę nowych stacji transformatorowych  
W wyniku przeprowadzonej analizy nie przewiduje się wystąpienia znaczącego 
oddziaływania w zakresie promieniowania elektromagnetycznego na obszarze objętym 
projektem planu. 

5.13 ZAGROŻENIE WYTWARZANIEM ODPADÓW 

Każde nowe zainwestowanie generuje wytwarzanie odpadów. Głównym źródłem odpadów  
w granicach planu są usługi oświaty. 
Podstawową masę odpadów obecnie stanowią (i stanowić będą) typowe odpady komunalne: 

❖ - odpady organiczne (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i inne); 
❖ - papier i tektura; 
❖ - tworzywa sztuczne; 
❖ - materiały tekstylne; 
❖ - szkło; 
❖ - metale; 
❖ - odpady mineralne; 
❖ - odpady niebezpieczne znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych. 

Projekt planu nakazuje gospodarowanie odpadami w ramach terenu zgodnie z przepisami 
odrębnymi z zakresu gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości i porządku  
w gminach. Plan zakazuje realizacji składowisk odpadów oraz instalacji przetwarzania 
odpadów. 
Ilość odpadów z usług uzależniona jest od stopnia rozbudowy istniejącej zabudowy usług 
oświaty, który nie został przesądzony na etapie ustaleń planu. 
W wyniku realizacji zapisów planu nie przewiduje się, składowania odpadów masowych bądź 
odpadów niebezpiecznych. 
W trakcie realizacji poszczególnych planowanych inwestycji oraz w trakcie eksploatacji 
obiektów powstawać będą odpady budowlane zaliczane do odpadów niebezpiecznych. Ich 
oddziaływanie będzie miało charakter chwilowy lub krótko terminowy i wymagać będzie 
utylizacji poza obszarem planu. 
Sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w związku  
z realizacją inwestycji oraz odpadów budowlanych w postaci gruzu, zostanie uwzględniony  
w projekcie budowlanym lub w zgłoszeniu robót budowlanych. 
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W wyniku przeprowadzonej analizy nie przewiduje się powstawania znaczącego 
negatywnego oddziaływania, które mogłoby powstać w wyniku zbiórki i wywozu odpadów 
zarówno trwale, długo okresowo jak i średnio okresowo. 
 

5.14 RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII 

W obszarze oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono zakładów o dużym 
ryzyku 
i zakładów o zwiększonym ryzyku oraz tzw. pozostałych niespełniających kryteriów 
ilościowych. 
W celu ochrony przed poważnymi awariami, plan nie wprowadza zapisów dotyczących 
możliwości budowy nowych zakładów stwarzających zagrożenie dla terenów sąsiednich, dla 
życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych 
awarii. 

5.15 OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIA SIĘ 
MAS ZIEMNYCH 

Obszar planu położony jest poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
osuwania się mas ziemi 
 

5.16  ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE ORAZ OGRANICZAJĄCE ODDZIAŁYWANIA 
NA ŚRODOWISKO 

W toku prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono 
przedsięwzięć znacząco negatywnie oddziaływujących na środowisko (w tym na obszary 
Natura 2000), które wymagają wariantów alternatywnych. 
W celu zapobiegania, ograniczania i kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań 
na środowisko (art. 52, pkt. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku) w projekcie 
planu wprowadzono m.in. następujące rozwiązania: 
 

❖ nakazuje się zachowanie i ochronę istniejących drzew oznaczonych na rysunku 
planu; 

❖ wprowadza rozwiązania z możliwością realizacji zielono-niebieskiej infrastruktury; 
❖ zapewnienie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, 
❖ zapewnienie odpowiednich standardów ochrony akustycznej. 

 

6  PROPOZYCJE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 

POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ JEJ 

PRZEPROWADZANIA 

 

W odniesieniu do projektu powyższego dokumentu, po jego uchwaleniu, będzie miał 
zastosowanie art. 32 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293). W wyniku powyższych przepisów niezbędne 
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będzie dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w okresie czasowym 
wynikającym z tego przepisu. Stosowne analizy powinny być poszerzone o analizy skutków 
realizacji postanowień projektowanego dokumentu. Metody analizy powinny uwzględniać 
analizę dostępnych informacji o środowisku oraz pomiary porealizacyjne  
w świetle obowiązujących przepisów odrębnych. 
 

7 ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE 

 
Realizacja ustaleń m.p.z.p. nie będzie skutkowała oddziaływaniem o zasięgu 
transgranicznym w świetle obowiązujących przepisów odrębnych. 
 

8 OCENA KOMPLEKSOWA I STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 

Powyższa prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana na potrzeby 
postępowania prowadzonego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Szkoły podstawowej nr 2 Im. 
Armii Krajowej przy ulicy Literackiej w Milanówku. 
  
W prognozie dokonano analizy i oceny przewidywanych oddziaływań ustaleń projektu planu 
na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, 
wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki,  
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami 
na te elementy. 
W ramach oceny oddziaływania na środowisko dokonano charakterystyki przekształceń  
w ramach, których przewiduje się: 
 
 
 
 

ZAGOSPODAROWANIE 
I 
UŻYTKOWANIE 
 

USTALENIA 
FUNKCJONALNO 
- 
PRZESTRZENNE 
M.P.Z.P. 
 

ZAKRES  
I 
CHARAKTERYSTYKA 
PRZEWIDYWANYCH 
PRZEKSZTAŁCEŃ 
 

UWARUNKOWANIA 
FORMALNO- 
PRAWNE 
 

Możliwość przekształceń bez znaczących oddziaływań 
 

Zabudowa w części 
centralnej  

Teren przeznaczony 
pod usługi publiczne 
– oświaty, ochrony 
zdrowia, opiekuńczo-
wychowawcze, 
bezpieczeństwa 
publicznego 

ochrona planistyczna 
dotychczasowego 
przeznaczenia tj. usług 
oświaty, 
- zachowanie 
istniejącej 
zabudowy z 
możliwością, 
rozbudowy, realizacja 
nowej zabudowy w tym 

wskazana ochrona 
akustyczna zabudowy 
związanej funkcjami 
wrażliwymi na hałas 
- wymóg spełnienia 
dopuszczalnych 
poziomów 
hałasu LDWN 
64 dB, LN 59 dB, 
- teren w granicach 
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realizacja kondygnacji 
podziemnych bez 
prognozowanego 
znaczącego wpływu na 
warunki gruntowo-
wodne  
uszczuplenie PBC 
- zachowanie 
najcenniejszych 
zadrzewień, 
 

strefy ochrony 
historycznego 
układu 
urbanistycznego -
krajobrazowego, 
 i WOCHK 
- teren istotny dla 
prawidłowego 
kształtowania 
warunków 
użytkowania ze 
względu na 
projektowane funkcje 

Niewielkie przekształcenia terenów zieleni  

Zadrzewienia, tereny 
poza liniami zabudowy  

Tereny zieleni leśno-
parkowej ze starymi 
drzewami   

Niewielkie 
uszczuplenie 
powierzchni 
biologicznie czynnej na 
skutek realizacji 
elementów 
infrastruktury- ścieżki 
drogi dojazdowe, 
miejsca postojowe  

wymóg spełnienia 
dopuszczalnych 
poziomów 
hałasu LDWN 
64 dB, LN 59 dB, 
- teren w granicach 
strefy ochrony 
historycznego 
układu 
urbanistycznego- 
krajobrazowego oraz 
WOCHK  

 
Realizacja ustaleń planu, w postaci dopuszczenia powiększenia budynku usług oświaty, 
jakrównież nowego zainwestowania w postaci zabudowy usługowej z zakresu opieki 
społecznej, ochrony zdrowia, funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz bezpieczeństwa 
publicznego nie będą skutkowały znaczącymi niekorzystnymi zmianami dla środowiska i 
życia ludzi użytkujących teren planu oraz zamieszkujących na sąsiednich obszarach oraz na 
przedmiot ochrony obszarów Natura 2000. 
Biorąc pod uwagę stan istniejący, proponowane zagospodarowanie oraz ograniczony zakres 
problemów i położenie poza strefą wpływu na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000,  
obszar planu nie wymaga alternatywnych rozwiązań w zakresie zagospodarowania. 
 

9 MATERIAŁY ŻRÓŁOWE  

 

❖ Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2009-2012, mgr inż. architekt Maria 
Wojtysiak, Warszawa, 2008 r.,  

❖ Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 2018, 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Warszawa, 2019r.,  

❖ Plan rozwoju lokalnego miasta Milanówka, Rada Miasta Milanówka, Burmistrz Miasta 
Milanówka, Milanówek, 2005 r.,  

❖ Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Milanówka na lata 2004-2020, 
Milanówek, 2005r.,  



 Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu szkoły podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej przy u Literackiej w Milanówku 

 

 
25 

 

❖ Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Milanówka na lata 2004-2020 
Aktualizacja, Milanówek, 2009r.,  

❖ Program ochrony środowiska miasta Milanówka na lata 2012-2015 z perspektywą do 
2019 roku., 

❖ Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka. BUDPLAN Sp. z o.o., 
Warszawa 2015r., 

❖ Gminny program ochrony jerzyka i innych ptaków chronionych związanych  
z budynkami wielorodzinnymi w Milanówku, Milanówek, 2007., 
 

❖ Makowiecki G., 1997, Objaśnienia do mapy geologiczno-gospodarczej Polski, arkusz 
– Grodzisk mazowiecki (558), Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 
 

❖ Matuszkiewicz J.M., 1993, Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski, Prace 
Geograficzne IGiPZ PAN, 
 
 

 




