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1.  WPROWADZENIE 

1.1    PRZEDMIOT I ZAKRES PROGNOZY 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane w zwi zku z Uchwał  Rady Gminy Leoncin  nr 
LXVI/347/14 z dnia 30 wrze nia 2014r. w sprawie przyst pienia do sporz dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Gniewniewice gmina Leoncin. „Prognoza” 
jest realizacj  obowi zku okre lonego w art. 51. Ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 roku o 
udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale społecze stwa w ochronie 
rodowiska oraz ocenach oddziaływania na rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) 

 
Projekt „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Nowe Gniewniewice gmina 
Leoncin”, dla którego sporz dzona została niniejsza prognoza oddziaływania na rodowisko 
obejmuje cały obszar sołectwa Nowe Gniewniewice. 
 
Prognoza uwzgl dnia wymogi wynikaj ce z obecnie obowi zuj cych uregulowa  prawnych, do 
których nale  w szczególno ci: 

− ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 778) 

− rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1587) 

− ustawa z dn. 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku jego 
ochronie, udziale społecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) 

− ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 
672) 

− rozporz dzenie Ministra rodowiska z dn. 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) 

− rozporz dzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi wzi  
mog cych znacz co oddziaływa  na rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71, z pó n. zm.)  

− rozporz dzenie Ministra rodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) 

− ustawa  z dn. 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (Dz. U. z 
2016 r. poz. 250, z pó n. zm.) 

− ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21, z pó n. zm.) 
− ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, z 

pó n. zm.) 
− ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

909, z pó n. zm.)  
− ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) 
. 

1.2    MATERIAŁY WYJ CIOWE 
 

1. Studium Uwarunkowa  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Leoncin, 
uchwalone Uchwał  Rady Gminy Leoncin nr XLVIII/232/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r. 

2. Prognoza oddziaływania na rodowisko do Studium Uwarunkowa  i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Leoncin 
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3. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Nowe Gniewniewice 
gmina Leoncin 

4. Wnioski instytucji do Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
wsi Nowe Gniewniewice gmina Leoncin, zło one w zwi zku z zawiadomieniem o 
przyst pieniu do opracowania 

5. Opracowanie ekofizjograficzne do Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego wsi Nowe Gniewniewice gmina Leoncin 

6. Wizje lokalne na terenie opracowania. 
 
 
2. CHARAKTERYSTYKA USTALE  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Nowe Gniewniewice gmina 
Leoncin wyznacza tereny o ró nym przeznaczeniu i ró nych zasadach zagospodarowania.  
Plan ustala lokalizacje w przewa aj cej cz ci obszaru funkcji mieszkaniowych. S  to tereny 
oznaczone na rysunku Planu symbolami: 

− MN – tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
− MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej usług 
nieuci liwych 
− MN/UTL – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy letniskowej 
− RM – tereny zabudowy zagrodowej 
 

Plan ustala ponadto przeznaczenie terenów: 
− U – tereny zabudowy usługowej; 
− R –  tereny rolnicze upraw rolnych; 
− Rz – tereny rolnicze ł k, zieleni naturalnej, zadrzewie , zieleni ródpolnej i nadrzecznej; 
− ZL – tereny le ne i o charakterze le nym; 
− WS – tereny wód powierzchniowych ródl dowych; 
− KDG, KDZ, KDD – tereny dróg publicznych. 
− KDW – tereny dróg wewn trznych 

 
Opracowanie nie narusza ustale  obowi zuj cego Studium Uwarunkowa  i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Leoncin. 
 
Opracowany projekt Planu wnosi ustalenia dla cało ci terenu obj tego Planem, w tym ustalenia 
w zakresie przeznaczenia terenów, intensywno ci zagospodarowania terenu, gabarytów, formy i 
charakteru zabudowy, zasad realizacji ogrodze , lokalizacji reklam i obiektów małej architektury, 
a tak e ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, 
innych zagadnie .  
 
W zakresie sposobu zagospodarowania terenu Plan ustala wymagania dotycz ce: 

1. minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych 
2. maksymalnej i minimalnej intensywno ci zabudowy, maksymalnej powierzchni 

zabudowy  
3. udziału powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej  
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4. maksymalnej wysoko ci zabudowy 
5. spadku dachów 
6. gabarytów obiektów 
7. uci liwo ci obiektów 

Wymienione wy ej wymagania s  okre lone jednoznacznie w odniesieniu do terenów o tym 
samym przeznaczeniu wskazanym w Planie. Ustalenia, zwi zane z nimi wska niki i parametry, 
odnosz  si  do terenu działki budowlanej, z wyj tkiem przypadków okre lonych w ustaleniach 
szczegółowych.  
 
W zakresie wymaga  wynikaj cych z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, Plan 
ustala, e obiekty małej architektury, reklam, tablic reklamowych i urz dze  reklamowych, 
tymczasowe obiekty usługowo-handlowe, urz dze  technicznych i zieleni powinny by  
realizowane z zachowaniem obowi zuj cych trybów prawnych, przepisów odr bnych i 
szczególnych w sposób niezakłócaj cy funkcjonowania oraz nieobni aj cy estetyki przestrzeni 
publicznej.  
 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Nowe Gniewniewice gmina Leoncin 
wprowadza szereg ustale  maj cych wpływ na rodowisko przyrodnicze. Ustalenia te zostały 
wymienione poni ej. 
 
Plan ustala zakaz zabudowy budynkami na terenach o przeznaczeniu wskazanym jako tereny 
le ne i o charakterze le nym, a tak e na wszystkich terenach obj tych formami ochrony 
przyrody. Wyj tki od zakazu zabudowy zostały wskazane ustaleniami szczegółowymi w Planie.  
 
Plan ustala zakaz realizacji na obszarze Planu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ustala 
równie  zakaz realizacji przedsi wzi , które mog  zawsze znacz co oddziaływa  na 
rodowisko w rozumieniu przepisów odr bnych oraz zakaz lokalizowania zakładów 

stwarzaj cych zagro enie dla ycia lub zdrowia ludzi, a w szczególno ci zagro enie wyst pienia 
powa nych awarii. 
 
Plan zakazuje lokalizowania obiektów i urz dze  o uci liwo ci ponadnormatywnej, w 
szczególno ci, których uci liwo  ponadnormatywnie przekracza granice ich lokalizacji. 
Uci liwo  planowanych oraz istniej cych obiektów winna nie przekracza  na terenie 
standardów okre lonych przepisami odr bnymi i szczególnymi dla inwestycji zgodnych z 
przyj tym w Planie przeznaczeniem terenu. 
 
W zakresie zasad ochrony rodowiska i przyrody Plan ustala: 

1. Zadanie nadrz dne na obszarze planu: ochron  walorów rodowiskowych obszaru, w 
szczególno ci jego walorów krajobrazowych i rodowiskowych oraz naturalno ci i 
ekstensywno ci zagospodarowania. 

2. Dla obszarów obj tych formami ochrony rodowiska i przyrody: nadrz dno  
obowi zuj cych prawomocnych dokumentów reguluj cych sposób zagospodarowania i 
funkcjonowania w tych obszarach. 

3. Ochron  terenów le nych na obszarze Planu. 

4. W zakresie istniej cego drzewostanu niele nego: 
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a) celowo  wykorzystania naturalnego zadrzewienia, samosiejek b d cych wynikiem 
sukcesji le nej na tereny nieuprawiane, w urz dzeniu nowych terenów, 

b) dopuszczalno  ewentualnej likwidacji zadrzewie  – samosiejek na terenach 
przeznaczonych na cele inwestycyjne. 

5. Niezb dn  do zachowania minimaln  powierzchni  biologicznie czynn  terenu, 
wskazan  w ustaleniach szczegółowych, dla terenów przeznaczonych pod realizacj  
inwestycji kubaturowych  

6. Ochron , zgodnie z obowi zuj cymi przepisami odr bnymi i szczególnymi, istniej cych 
na obszarze Planu cieków wodnych płyn cych, urz dze  melioracji wodnych 
szczegółowych (odcinki rowów) oraz urz dze  drenarskich obj tych i nieobj tych 
ewidencj  Wojewódzkiego Zarz du Melioracji i Urz dze  Wodnych. 

W odniesieniu do w/w wód i urz dze  nale y stosowa  przepisy ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469). 

7. Ochron  powietrza przed uci liwymi emisjami. 

8. Rodzaje terenów podlegaj cych ochronie rodowiska, dla których obowi zuj  
dopuszczalne poziomy hałasu ustalone w przepisach odr bnych: 

a) tereny oznaczone symbolami MN, MN/UTL, RM – jako tereny przeznaczone pod 
zabudow  mieszkaniow  jednorodzinn ,  

b) tereny oznaczone symbolami MN/U – jako tereny na cele mieszkaniowo-usługowe, 

c) pozostałe tereny nie podlegaj  ochronie akustycznej w rozumieniu przepisów 
odr bnych w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w rodowisku, obowi zuj  
na nich natomiast, w zale no ci od obj cia form  ochrony rodowiska i przyrody 
prawomocne dokumenty reguluj ce sposób funkcjonowania, w tym zagadnie  
dopuszczalnego poziomu hałasu, w tych obszarach. 

Plan nie narusza ponadto funkcji rolniczych na terenach gleb chronionych kl. III, zachowuj c na 
tych obszarach przeznaczenie rolnicze terenu, a tym samym chroni c je przed zmian  sposobu 
u ytkowania. 

W zakresie ochrony warto ci krajobrazowych, zwi zanych z ładem przestrzennym, Plan 
przyjmuje kilka podstawowych zasad: 

− ochron  obszarów warto ciowych przyrodniczo, krajobrazowo oraz przestrzennie w 
 szczególno ci  
− ochron  wszelkich przyrodniczo i krajobrazowo istotnych elementów 
 zagospodarowania obszaru, naturalnych dolin cieków wodnych oraz terenów 
 podmokłych, terenów le nych oraz zespołów zadrzewie  w tym zadrzewie  
 ródpolnych z nakazem ochrony oraz z uwzgl dnieniem ogranicze  w 
 zagospodarowaniu wynikaj cych z ich wyst powania. 
− rozproszony charakter zabudowy, wtopiony w ziele  towarzysz c  kształtowan  z 
 udziałem zieleni wysokiej.  
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W zakresie zasad budowy, modernizacji, rozbudowy infrastruktury technicznej, maj cych wpływ 
na rodowisko, Plan wprowadza szereg ustale  wymienionych poni ej: 

• Zaopatrzenie w wod :  
� ustala si  w oparciu o wodoci g komunalny, rozbudowywany w miar  potrzeb z 

wykorzystaniem uj cia wody w Wincentówku oraz ewentualnych nowych uj  wody 
na terenie Gminy Leoncin,  

� dla noworealizowanej zabudowy do czasu realizacji wodoci gu komunalnego oraz 
dla istniej cej zabudowy dopuszcza si  wykorzystanie uj  indywidualnych i uj  
zbiorowych,  

� ustala si  wymóg zaopatrzenia komunalnych i zespołowych sieci wodoci gowych w 
sie  hydrantów przeciwpo arowych. 

• Odprowadzanie cieków bytowo-gospodarczych:  
� ustala si , e cały obszar Planu winien by  docelowo obj ty gminnym systemem 

kanalizacji sanitarnej,  
� odbiornikami cieków do czasu realizacji systemu kanalizacji gminnej dla rejonu 

powinny by  szczelne zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie 
cieków, opró niane okresowo przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z zasadami 

obowi zuj cymi na terenie gminy, 
� realizacj  przydomowych oczyszczalni cieków dopuszcza si  pod warunkiem, e 

nie ogranicza ona mo liwo ci zagospodarowania terenów w sposób zgodny z 
ustaleniami Planu, w tym równie  realizacji indywidualnych i zespołowych uj  wody, 

� ustala si  zakaz odprowadzania nieoczyszczonych cieków sanitarnych do wód 
powierzchniowych i gruntu. 

• Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: 
� ustala si , e odbiornikiem wód opadowych i roztopowych na obszarze Planu b dzie 

przede wszystkim teren własnych lokalizacji,  
� ustala si , e odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powinno by  

prowadzone w dopuszczalny prawem sposób z zachowaniem przepisów odr bnych 
oraz wymaganych procedur formalno-prawnych, dotycz cych wprowadzania ich do 
rodowiska, w tym ochrony terenów s siednich i dróg, w tym równie  rowów 

przydro nych, przed zalewaniem oraz ochrony gruntu, wód podziemnych i 
powierzchniowych (w tym rowów melioracyjnych) przed zanieczyszczeniem, 

� ustala si , e wody opadowe z terenów usługowych, parkingów i placów postojowych 
(manewrowych) pojazdów i innych terenów wywołuj cych ich zanieczyszczenia 
winny by  podczyszczone z zawiesin i substancji ropopochodnych oraz innych 
zanieczyszcze  do stanu wymaganego przepisami odr bnymi w granicach własnych 
lokalizacji. 

� dopuszcza si  stosowanie zbiorników retencyjnych dla celów odparowania wód 
opadowych. 

• Zaopatrzenie w ciepło:  
� ustala si  proekologiczne ródła zaopatrzenia w ciepło: gaz, olej opałowy 

niskosiarkowy lub energia odnawialna, ewentualnie inne ródła energii, przy 
zastosowaniu systemów nie powoduj cych ponadnormatywnej emisji szkodliwych 
substancji do rodowiska. 

• Zaopatrzenie w gaz:  
� dopuszcza si  zaopatrzenie w gaz płynny ze zbiorników indywidualnych z 

zachowaniem przepisów szczególnych. 

• Usuwanie odpadów stałych: 
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� ustala si  post powanie z odpadami stałymi w sposób wynikaj cy z przepisów 
odr bnych i stosownych przepisów gminnych o utrzymaniu porz dku i czysto ci w 
gminie, 

� post powanie z ewentualnymi odpadami niebezpiecznymi winno by  zgodne z 
przepisami odr bnymi.  

 
W zakresie ustale  szczegółowych istotne znaczenie dla rodowiska ma okre lenie minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej dla poszczególnych terenów. Powierzchnia biologicznie 
definiowana jest jako: „wyra ona w procentach cz  działki z nawierzchni  ziemn  urz dzon  
w sposób zapewniaj cy naturaln  wegetacj , a tak e 50 % powierzchni tarasów i stropodachów 
z tak  nawierzchni , nie mniej jednak ni  10 m2, oraz wod  powierzchniow  na tym terenie”. 
(Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dna 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2015 poz. 1422)  
 
Plan okre la powierzchni  biologicznie czynn  dla poszczególnych obszarów w sposób 
nast puj cy: 

− dla terenów MN – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala minimaln  
powierzchni  biologicznie czynn  70% działki budowlanej 

− MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej usług 
nieuci liwych, ustala minimaln  powierzchni  biologicznie czynn  40% działki 
budowlanej 

− MN/UTL – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy letniskowej, 
ustala minimaln  powierzchni  biologicznie czynn  70% działki budowlanej 

− U – tereny zabudowy usługowej, ustala minimaln  powierzchni  biologicznie czynn  
30% działki budowlanej 

− RM – tereny zabudowy zagrodowej, ustala minimaln  powierzchni  biologicznie czynn  
40% działki budowlanej 

 
 

3. ISTNIEJ CY STAN RODOWISKA OBSZARU OBJ TEGO PLANEM, Z 
UWZGL DNIENIEM OBSZARÓW OBJ TYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZ CYM 
ODDZIAŁYWANIEM 
 
Obszar obj ty Planem zlokalizowany jest w centralnej cz ci gminy Leoncin i obejmuje obszar 
sołectwa Nowe Gniewniewice. Jest to fragment Kotliny Warszawskiej. Główn  jednostk  
geomorfologiczn , w obr bie której le y obszar jest dolina rzeki Wisły, obejmuj ca dwa 
naturalne tarasy: 

• taras ni szy zalewowy, zwany korytowym, wysoki na 1,0 do 1,2 m nad redni stan wody 
w Wi le, ci gnie si  wzdłu  brzegu rzeki. Naturalny taras korytowy na terenie gminy jest 
przeci ty wałem przeciwpowodziowym. Wi ksza jego cz  (obejmuj ca wody rzeki 
Wisły, łachy i wyspy wi lane oraz nabrze ny pas terenu) znajduje si  w obr bie 
mi dzywala i podlega zalewaniu wodami Wisły i znajduje si  poza terenem Planu, ale 
cz  jest odci ta od rzeki. Na tym drugim obszarze znajduj cym si  cz ciowo na 
obszarze Planu, poło onym pod kraw dzi  tarasu wy szego, w obni eniach cz sto 
wyst puj  zapełnione wod  (do ok. 1-2 m) lub zaro ni te i zatorfione starorzecza, a 
lokalnie, w czasie wy szych stanów wody tworz  si  podtopienia w wyniku 
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wyst powania wód opadowych i podsi kowych, nie jest on jednak bezpo rednio 
zalewany wodami rzeki Wisły – chroni go wał przeciwpowodziowy. 

• taras wy szy, zwany ł kowym, wzniesiony jest 2,0 - 3,5 m nad redni wodostan. Taras 
ł kowy jest oddzielony na obszarze Planu od tarasu korytowego słabo widoczn  w 
terenie, naturaln  pochył  powierzchni  kraw dzi, zlokalizowan  na północ od terenów 
zabudowy, przylegaj cych od strony północnej do drogi wojewódzkiej nr 575. Taras 
wy szy (ł kowy) jest w cało ci chroniony przed zalewaniem wałem 
przeciwpowodziowym. 

 
Na obszarze tarasu ni szego dominuj  tereny otwarte o charakterze rolnym – głównie pola 
uprawne, obecnie w znacznym stopniu odłogowane, nieuprawiane, podlegaj ce cz ciowo 
naturalnej sukcesji wtórnej. Krajobraz wzbogacaj  niewielkie powierzchnie ł k i pastwisk w 
ci gach lokalnych obni e , niewielkie fragmenty terenów le nych, zadrzewienia i zakrzewienia 
ródpolne, zespoły zieleni półnaturalnej. Na tym terenie wyst puj  równie  obszary 

zainwestowane zabudow  mieszkaniow , mieszkaniowo-usługow . Taras stanowi obszar 
nara ony na niebezpiecze stwo powodzi, chroniony obecnie przez wał przeciwpowodziowy 
zlokalizowany poza obszarem Planu. 
 
Na obszarze tarasu wy szego dominuj  tereny otwarte o charakterze rolnym – głównie pola 
uprawne, obecnie w znacznym stopniu odłogowane, nieuprawiane (ze wzgl du brak koniunktury 
w rolnictwie, a na cz ci obszaru niskie klasy gleb), podlegaj ce cz ciowo naturalnej sukcesji 
wtórnej. Krajobraz wzbogacaj  niewielkie powierzchnie ł k i pastwisk w ci gach lokalnych 
obni e , nieliczne zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne, zespoły zieleni półnaturalnej. Na tym 
terenie wyst puj  równie  obszary zainwestowane zabudow  mieszkaniow . Zainwestowanie 
obszaru jest rozproszone. Zabudowa poło ona jest najcz ciej wzdłu  istniej cej drogi 
wojewódzkiej nr 575. Taras stanowi obszar nara ony na niebezpiecze stwo powodzi, chroniony 
obecnie w cało ci przez wał przeciwpowodziowy zlokalizowany poza obszarem Planu. 
 
Na obszarze Planu wyst puj  niewielkie płaty gleby chronionych III klasy w północnej jego 
cz ci. S  to mady wykształcone na gruntach aluwialnych o ró nych frakcjach, z licznymi 
wkładkami organicznymi. W lokalnych obni eniach terenu i w dolinach cieków na tarasie 
wy szym ł kowym wyst puj  czarne ziemie gleby murszowe i torfowe. Obszar tarasu wy szego 
zajmuj  gleby klasy IV i ni szych klas, na gruntach aluwialnych, głównie na piaskach 
ró noziarnistych z przewarstwieniami osadów pylastych, w północnej cz ci z wi kszym 
udziałem utworów pylastych i ilastych. Na tarasie nadzalewowym wyst puj  głównie grunty 
drobnoziarniste (pola piasków przewianych). S  to gleby klas V VI, o lekkim i bardzo lekkim 
składzie mechanicznym, wadliwych stosunkach wodno-powietrznych, małej zasobno ci w 
składniki pokarmowe. Grunty te s , poza niewielkimi fragmentami nieu ytkowane rolniczo. 
 
Na obszarze obj tym Planem gł boko  zalegania wód gruntowych wynosi: 

• 0-1 m p.p.t. w  lokalnych obni eniach i dolinkach cieków. 
• 1-3 m p.p.t. na pozostałych obszarach Planu 

 
Generalnie parametry hydrogeologiczne głównego poziomu u ytkowego wyst puj cego we 
fluwioglacjalnych, aluwialnych i eolicznych utworach piaszczystych s  dobre, przy jednocze nie 
korzystnych warunkach zasilania warstwy wodono nej.  
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Analizy wód pobranych z płytkich studni kopanych wskazuj  na zł  jako  wód 
przypowierzchniowych pi tra czwartorz dowego (przekroczenia norm dla azotanów, 
siarczanów, elaza i manganu). Stopie  zagro enia jako ci wód podziemnych jest redni. 
Główny u ytkowy poziom wodono ny wyst puje płytko i jest całkowicie pozbawiony izolacji. 
Jednak nie wiele jest znacz cych ognisk zanieczyszcze . ródłem zanieczyszcze  s  głównie 
nieszczelne szamba w gospodarstwach domowych oraz stosowanie nawozów sztucznych i 
rodków ochrony ro lin w rolnictwie. 

 
Podstawowymi ródłami emisji zanieczyszcze  atmosferycznych s  procesy grzewcze (spalanie 
w gla, koksu i oleju opałowego) i komunikacja samochodowa. Na obszarze sołectwa nie 
wyst puj  obiekty punktowe emituj ce ponadnormatywne ilo ci zanieczyszcze  powietrza. 
Droga wojewódzka nr 575 oraz droga powiatowa nr 2402W nie stanowi  obiektów liniowych o 
znacz cym uci liwym oddziaływaniu emisjami zanieczyszcze  atmosferycznych, ze wzgl du 
na niewielki ruch samochodowy.  
 

ródłem hałasu na terenie gminy jest przede wszystkim transport, równie  w ograniczonym 
zakresie ze wzgl du na niewielki ruch pojazdów. Nie wyst puj  ródła punktowe o wysokiej 
emisji hałasu, w rejonie których dochodziłoby do przekraczania dopuszczalnych norm. 
 
 
4. POTENCJALNE ZMIANY STANU RODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU 
REALIZACJI PLANU  
 
W przypadku braku realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa 
Nowe Gniewniewice gmina Leoncin, zgodnego z zapisami Studium Uwarunkowa  i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Leoncin, inwestycje b d  realizowane na wi kszo ci 
obszaru w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy. Uniemo liwi to realizacj  inwestycji 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
zabudowy usługowej (MN/U), zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy 
letniskowej (MN/UTL), zabudowy usługowej (U) w zakresie, w jakim przewidziano to w nowo 
opracowanym planie. Co wi cej, realizacja Planu mo e przyczyni  si  do wzbogacenia walorów 
rodowiska, m.in. ze wzgl du na wymóg uwzgl dnienia wysokiego udziału powierzchni  

biologicznie czynnej na działkach. Brak realizacji Planu ograniczy te  zamierzenia zwi zane z 
ukształtowaniem nowego lokalnego układu komunikacyjnego (sie  dróg dojazdowych). 
Przewiduje si  e brak realizacji Planu przyczyni si  do powstania chaosu przestrzennego oraz 
fragmentacji krajobrazu, z uwagi na arbitralne wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. Inne 
mo liwe oddziaływanie na tym obszarze w przypadku braku Planu to wyst powanie sukcesji 
wtórnej zieleni półnaturalnej oraz sukcesji le nej, wynikaj cych z s siedztwa obszaru le nego 
KPN. Sukcesja ro linno ci mo e by  jednak hamowana poprzez jej trzebienie przez wła cicieli 
terenów, pilnuj cych, aby te tereny nie zostały przekwalifikowane na tereny le ne. W przypadku 
braku nadzoru wła cicielskiego nale y si  liczy  z mo liwo ci  za miecania poszczególnych 
obszarów. 
 
Brak Planu, zgodnego z zapisami Studium Uwarunkowa  i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Leoncin oraz realizacja inwestycji w oparciu o decyzje o warunkach 
zabudowy, spowoduje rozwój zabudowy niezgodny z obowi zuj cymi kierunkami 
zagospodarowania przestrzennego oraz bez uwzgl dnienia szeregu proekologicznych 
parametrów i ogranicze , reguluj cych zasady zainwestowania na obszarze Planu. 
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5. ISTNIEJ CE PROBLEMY OCHRONY RODOWISKA DOTYCZ CE 
OBSZARÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 
KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ PRZEPISÓW ODR BNYCH 
 
Na terenie obj tym opracowanym projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego nie wyst puj  obszary obj te formami ochrony przyrody podlegaj ce ochronie 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Wyst puje natomiast strefa 
ochronna granicz ca z form  ochrony przyrody jak  jest Kampinoski Park Narodowy. W Planie 
zwrócono szczególn  uwag  na zasady zagospodarowania terenów podlegaj cych ochronie, 
ustalonych na podstawie w/w ustawy oraz odr bnych przepisów. Do terenów tych nale y 
Otulina Kampinoskiego Parku Narodowego obejmuj ca cały obszar Planu. Sposób 
zagospodarowania tego obszaru został okre lony w ustaleniach szczegółowych Planu dla 
poszczególnych terenów oraz wynika z prawomocnych dokumentów reguluj cych zasady 
funkcjonowania Otuliny KPN. W zwi zku z powy szym ustalenia Planu gwarantuj  ochron  
Otuliny KPN w wymaganym prawnie zakresie. 
 
W ród istotnych problemów ochrony rodowiska dotycz cych obszarów podlegaj cych ochronie 
poło onych na obszarze Planu oraz w jego otoczeniu jest zachowanie powi za  ekologicznych 
doliny Wisły (na której terenie istniej  obszary Natura 2000  oraz rezerwaty przyrody) z głównym 
kompleksem le nym KPN. Powi zania te ma zapewni  rejonizacja lokalizacji programów o 
wy szym stopniu uci liwo ci (zabudowa mieszkaniowa z usługami MN/U oraz zabudowa 
usługowa U) w sposób nie przecinaj cy głównych powi za  doliny Wisły z KPN. Powi zania 
ekologiczne b d  zapewnione zgodnie z Planem poprzez wyznaczenie terenów ekstensywnej 
zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej ze znacznym udziałem powierzchni biologicznie 
czynnych w strefie powi za  mi dzy dolin  Wisły a KPN. 
 
Na obszarze obj tym Planem wyst puj  tereny lub obiekty podlegaj ce ochronie: tereny 
nara one na niebezpiecze stwo powodzi. Na tym obszarze obowi zuj  zasady 
zagospodarowania, zakazy i ograniczenia w szczególno ci wynikaj ce z ustawy Prawo Wodne,  
Dział Va – ochrona przed powodzi .  
 
6. CELE OCHRONY RODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 
KRAJOWYM, WSPÓLNOTOWYM I MI DZYNARODOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU 
WIDZENIA OPRACOWANEGO PLANU 

 
Z punktu widzenia opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wyst puj  szczególnie wyró nione cele ochrony rodowiska wynikaj ce z ustale  podj tych na 
szczeblu krajowym, wspólnotowym b d  mi dzynarodowym. Wynikaj  one z obj cia terenów 
Planu oraz terenów s siaduj cych z obszarem Planu ró nymi formami ochrony przyrody, które  
podlegaj  ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (cele 
ochrony rodowiska ustanowione na szczeblu krajowym). W szczególno ci w s siedztwie 
obszaru Planu, w dolinie Wisły, wyst puj  obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, 
co implikuje obowi zywanie szczególnych zasad ochrony rodowiska na tych terenach (cele 
ochrony rodowiska ustanowione na szczeblu wspólnotowym i mi dzynarodowym). 
 
Celem ochrony rodowiska istotnym z punktu widzenia opracowanego projektu Planu jest w 
szczególno ci ochrona warto ci przyrodniczych, walorów krajobrazowych oraz ró norodno ci 
biologicznej doliny rodkowej Wisły. Szczegółowe cele ochrony oraz metody ich realizacji na 
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obszarze Planu wynikaj  z prawomocnych dokumentów, które dotycz  ustanowionych form 
ochrony przyrody (np. plany ochrony, zadania ochronne). 
 
Celem Planu jest zapewnienie ekstensywnej urbanizacji, przekształce  i ekorozwoju na całym 
obszarze Planu z zachowaniem warto ci przyrodniczych, kulturowych, oraz przestrzennych. 
Strefa przej ciowa mi dzy dolin  Wisły a Puszcz  Kampinosk  jest obszarem ekstensywnie 
zagospodarowanym rolniczo, o niewielkiej yzno ci gleb, cz ciowo zainwestowanym. Cz  
obszaru została przeznaczona do intensyfikacji zabudowy, a cz  ma słu y  utrzymaniu 
istniej cych powi za  przyrodniczych a nawet ich wzbogaceniu, poprzez wprowadzenie 
wysokiego udziału powierzchni ekologicznie czynnej na działkach zabudowanych oraz zieleni 
towarzysz cej. Na obszarze tym wyst puj  cele ochrony rodowiska o ni szym rygorze, 
zwi zane z obj ciem go otulin  KPN. 
 
Sporz dzanie prognozy oparte jest na analizie stanu istniej cego, zobowi za  prawnych, 
analizie ustale  dokumentów hierarchicznie wa niejszych, maj cych wpływ na 
zagospodarowanie. Prognoza sporz dzana jest zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowa  i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Leoncin. 

 
 

7.  OCENA PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWA  NA POSZCZEGÓLNE 
KOMPONENTY RODOWISKA WYNIKAJ CYCH Z REALIZACJI USTALE  PLANU 

 
7.1 PRZEKSZTAŁCENIA TERENU, GRUNTÓW I POKRYWY GLEBOWEJ 
 

Rze ba analizowanego terenu ma charakter naturalny, z wyj tkami wymienionymi dalej. Teren 
jest generalnie płaski, spadki s  niewielkie i równomierne. Wysoko ci wynosz  od 71 m n.p.m. 
w północnej cz ci do 73 m n.p.m. w cz ci rodkowej i południowej Planu.  
 
Elementy rze by terenu pochodzenia antropogenicznego to: nasypy pod drogi (na niektórych 
odcinkach dróg), rowy melioracyjne.  
 
Ustalenia Planu nie zakładaj  przekształce  rze by terenu. Oczywi cie, przeznaczenie terenów 
obecnie otwartych pod zabudow  wywoła niew tpliwie pewne zmiany w ukształtowaniu terenu. 
 
Na terenach niezainwestowanych, a przeznaczonych pod zabudow , nale y si  spodziewa  
powstawania nasypów z gruntu wybranego pod fundamenty i piwnice nowych obiektów 
budowlanych oraz z wykopów pod urz dzenia podziemnej i naziemnej infrastruktury 
technicznej. Zakłada si , e wi kszo  projektowanych obiektów b dzie miała standardowe i 
płytkie posadowienie, czyli maksymalnie do gł boko ci 2,0 m p.p.t., w zwi zku z czym 
przekształcenia rze by terenu zwi zane z nowym zainwestowaniem b d  bardzo niewielkie. W 
wi kszo ci obszaru, ze wzgl du na warunki gruntowo-wodne budynki b d  bez podpiwniczenia 
lub tylko cz ciowo podpiwniczone. 
 
Powierzchnia terenu mo e ulec nieznacznego podniesieniu w wyniku formowania nasypów z 
gruntów budowlanych. Przypuszczalnie znaczna cz  gruntu z wykopów budowlanych b dzie 
zagospodarowywana przy ukształtowaniu terenów. Prace ziemne b d  na ogół dotyczy  strefy 
przypowierzchniowej gruntu i nie b d  miały trwałego wpływu na jego ogóln  konfiguracj . Na 
obszarach istniej cej zabudowy nie nale y si  spodziewa  adnych trwałych przekształce  
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konfiguracji terenu. Okresowo, podczas prac modernizacyjnych, remontowych, wprowadzania 
zabudowy uzupełniaj cej mog  si  pojawi  niewielkie nasypy lub wykopy. 
 
Projektowane zagospodarowanie przewiduje docelowe cz ciowe ograniczenie rolniczej funkcji 
terenu, z wyj tkiem cz ci terenów w północnej i centralnej cz ci obszaru. Do czasu realizacji 
docelowego przeznaczenia Plan dopuszcza na przewa aj cej cz ci obszarów zachowanie 
funkcji rolniczej, która jednak ze wzgl du brak koniunktury dla rolnictwa oraz niskie klasy gleb 
nie b dzie rozwijana. Plan nie planuje przekształcenia gleb chronionych na cele nierolnicze. 
Wyst puj  one w północnej cz ci obszaru, po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 575. 
Tereny rolnicze z wyst puj cymi glebami chronionymi oddzielone s  od drogi nr 575 stref  
przeznaczon  pod zabudow  mieszkaniow .  
 
Na obszarach przeznaczonych pod ekstensywn  i rozproszon  zabudow  mieszkaniow  
(tereny MN), na działkach o powierzchni powy ej 1000 m2, o du ym udziale powierzchni 
biologicznie czynnej zostanie utrzymana przyrodniczo-czynna rola obszaru. Po wprowadzeniu 
zieleni towarzysz cej zabudowie zwi kszy si  ró norodno  biologiczna. W strefach 
przeznaczonych pod ziele  towarzysz c  zabudowie mieszkaniowej, po zako czeniu prac 
budowlanych profile glebowe zostan  odbudowane, a ich jako  (w wyniku nawo enia i 
zabiegów piel gnacyjnych) zachowana lub nawet poprawiona. Nast pi natomiast ograniczenie 
ró norodno ci biologicznej oraz przyrodniczo-czynnej roli obszaru w strefie usług (MN/U oraz 
U), co wi e si  m.in. z pokryciem cz ci terenu sztucznymi nawierzchniami. 
 
Obowi zuj ce przepisy budowlane nakazuj , niezale nie od rozpoznania przeprowadzonego w 
ramach analizy urbanistycznej dla Planu, przeprowadzenie przez inwestora bada  warunków 
gruntowo-wodnych. (Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463). 
 
 
 

7.2 JAKO  WÓD I BILANS WODNY 
 

Wody powierzchniowe 
 
Nie przewiduje si  adnej obligatoryjnej ingerencji ustaleniami Planu w stan istniej cy wód 
powierzchniowych i ich linii brzegowej. Plan dopuszcza mo liwo  ich przebudowy, 
konserwacji oraz usprawnienia, wynikaj cych z potrzeb gospodarki wodnej, z uwzgl dnieniem 
obowi zuj cego trybu prawnego oraz ogranicze  wynikaj cych z poło enia w otulinie KPN. 
Ustalenia Planu, przy ich przestrzeganiu zapewniaj  ochron  wód powierzchniowych i rowów 
zgodnie z przepisami odr bnymi i szczegółowymi. 
 
Plan przewiduje, e wody deszczowe i roztopowe  b d  odprowadzane do gruntu oraz do 
istniej cego systemu cieków i rowów. Jako  odprowadzanych wód deszczowych reguluj  
obowi zuj ce przepisy odr bny i szczególne. Dla niektórych obszarów wody deszczowe b d  
wymagały odprowadzania po podczyszczeniu do wymaganego stanu, w obr bie własnych 
lokalizacji. Dotyczy to w szczególno ci terenów usługowych oraz usług towarzysz cych 
zabudowie mieszkaniowej oraz wszelkich innych terenów tego wymagaj cych. 
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Wody podziemne  
 
Wpływ realizacji ustale  Planu na wody podziemne wi za  si  b dzie na analizowanym terenie 
z ograniczeniem docelowo eksploatacji wód podziemnych z uj  indywidualnych i zespołowych, 
jest to zatem wpływ pozytywny. Eksploatacja z w/w uj  b dzie miała miejsce do czasu obj cia 
cało ci terenu zaopatrzeniem w wod  z wodoci gu komunalnego. Nale y jednak zaznaczy , e 
zwodoci gowanie terenu nie wi e si  z obowi zkiem likwidacji istniej cych studni i innych uj . 
W obszarze Planu nie zaznacza si  wyst powanie leja depresyjnego wód podziemnych 
zwi zanego z działalno ci  gospodarcz . 
 
Wpływ realizacji ustale  Planu na wody podziemne nie spowoduje istotnego ograniczenia 
infiltracji do gruntu wskutek utwardzenia powierzchni, ze wzgl du na przewidziane wysokie 
udziały powierzchni ekologicznie czynnej na terenach inwestycyjnych oraz obowi zek 
zagospodarowania wód opadowych przez wła cicieli terenów w ich obr bie. Cz  wód 
opadowych b dzie nadal odprowadzanych do gruntu istniej cej sieci cieków wodnych i rowów 
melioracyjnych.  
 
Potencjalne zagro enia dla stanu czysto ci wód podziemnych na obszarze Planu mog  płyn  
w przypadku nieprawidłowego prowadzenia gospodarki wodno- ciekowej w obiektach 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Wpływ na jako  wód podziemnych mogłyby mie  tak e 
zanieczyszczenia komunikacyjne zwi zane z ruchem pojazdów i parkowaniem, w szczególno ci 
w przypadku odprowadzania wód opadowych z jezdni i parkingów do gruntu bez ich 
uprzedniego podczyszczenia poprzez lokalne urz dzania podczyszczaj ce (osadniki). Jednak 
wymóg stosowania dla parkingów i placów manewrowych urz dze  podczyszczaj cych oraz 
ograniczony ruch pojazdów na drogach, nawet na drodze wojewódzkiej nr 575, niweluje to 
zagro enie. Ponadto ekstensywno  planowanego zagospodarowania obszaru oraz inne 
wymogi stawiane Planem ograniczaj  to niebezpiecze stwo do minimum. 
 
Ogólne zasady gospodarowania wod  i odprowadzania cieków reguluj  przede wszystkim: 
ustawa Prawo wodne (tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r., poz. 469) oraz ustawa z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015, 
poz. 139).   
 
Plan wprowadza ustalenia w zakresie odprowadzania cieków bytowo-gospodarczych dla 
istniej cej i projektowanej zabudowy, w szczególno ci konieczno  docelowego obj cia całego 
terenu systemem kanalizacji sanitarnej. Wprowadzenie gminnej infrastruktury wodno- ciekowej 
wyeliminuje szamba, które w cz stych przypadkach, ze wzgl du na nieszczelno , nie spełniaj  
wymogów sanitarnych. 
 
Plan ogranicza mo liwo  zanieczyszczenia gruntu i cieków wodami opadowymi z terenów 
komunikacyjnych, wprowadzaj c odpowiednie ustalenia. cieki deszczowe pochodz ce z 
parkingów, placów manewrowych i postojowych, b d  odprowadzane do gruntu za 
po rednictwem lokalnych urz dze  podczyszczaj cych (osadników). Wody opadowe z terenów 
zwi zanych z obsług  ruchu samochodowego, zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, 
mieszaninami tłuszczy i olejów silnikowych, innymi płynami eksploatacyjnymi winny zosta  
podczyszczone do stanu wymaganego przepisami odr bnymi i szczególnymi w granicach  
terenów własnych. 
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Ustalenia Planu wykluczaj  lokalizacj  przedsi wzi  mog cych zawsze znacz co oddziaływa  
na rodowisko, w tym na jako  wód podziemnych. Konieczne jest zapewnienie prawidłowej 
utylizacji odpadów niebezpiecznych – płynnych i stałych – zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami.  
 
Tam gdzie to mo liwe, a wi c gdzie zachowana b dzie powierzchnia biologicznie czynna 
umo liwiaj ca infiltracj  wód opadowych, wody opadowe nale y z dachów budynków 
odprowadza  bezpo rednio do gruntu. Wody opadowe pochodz ce z dachów i terenów 
zielonych mo na traktowa  jako umownie czyste. Odprowadzanie wód do gruntu, o ile spełniaj  
kryteria czysto ci, wpływa korzystnie na ustalanie si  bilansu wodnego terenu. W odniesieniu do 
wszystkich terenów obj tych Planem, przy przestrzeganiu wynikaj cego z Planu obowi zku 
zagospodarowania wód opadowych w sposób gwarantuj cy ich czysto , odprowadzanie wód 
opadowych nie b dzie miało negatywnego wpływu na jako  wód podziemnych. 
 
Nadzwyczajne zagro enia rodowiska, wynikaj ce z sytuacji awaryjnych, mog  spowodowa  
istotne zanieczyszczenie wód gruntowych, przede wszystkim w strefie przypowierzchniowej, co 
jest jednak niezale ne od ustale  Panu. Jednak e na obszarze Planu wykluczona jest 
lokalizacja zakładów stwarzaj cych zagro enie dla ycia lub zdrowia ludzi, a w szczególno ci 
zagro enie wyst pienia powa nych awarii. 

Pod wpływem działalno ci inwestycyjnej, wody gruntowe stosunkowo łatwo ulegaj  
przekształceniom ilo ciowym, skutkuj cym zakłóceniami równowagi bilansu wodnego. W 
przypadku obszaru obj tego Planem przewiduje si , e całkowity wpływ przewidywanych prac 
zwi zanych z zagospodarowaniem terenu na obni enie zwierciadła wód podziemnych b dzie 
znikomy, ze wzgl du na typ i ekstensywno  zagospodarowania oraz znaczny udziału 
powierzchni biologicznie czynnej.  
 
 

7.3 WPŁYW GOSPODARKI ODPADAMI NA WARUNKI GRUNTOWE I WODNE 
 

Nieprawidłowo zagospodarowane odpady mog  wpływa  niekorzystnie na stan rodowiska, w 
szczególno ci na pokryw  glebow , warunki wodne oraz walory krajobrazowe terenu. Na 
terenie obj tym Planem ródłem odpadów b d : gospodarstwa domowe; obiekty usługowe oraz 
obiekty usługowe towarzysz ce zabudowie mieszkaniowej; gospodarstwa rolne, w tym z 
obiektami hodowlanymi, sektor budowlany (na etapie realizacji nowych obiektów).  
 
Na terenie gminy Leoncin nie s  zlokalizowane obiekty do odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych. Odpady komunalne stałe z terenu gminy wywo one s  przez 
wyspecjalizowan  firm  poza obszar gminy, obecnie do Zakładu Zagospodarowania Opadów w 
Po wi tnem (zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania opadów komunalnych, odpadów 
selektywnie zbieranych), zarz dzanego przez Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej w 
Pło sku Sp. z o.o.  
 
Rozwój gospodarczy obszaru, który poci gnie za sob  wzrost zamo no ci społecze stwa 
skutkował b dzie pewnymi zmianami w ilo ciach i strukturze wytwarzanych odpadów. 
Przewiduje si  wzrost ilo ci powstaj cych odpadów wielkogabarytowych i budowlanych. Odpady 
te zazwyczaj wymagaj  specjalnego transportu, rozbiórki i rozdrobnienia przed zdeponowaniem 
na składowisku.  
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Wraz z rozwojem terenów zainwestowanych, mo e zwi kszy  si  ilo  wytwarzanych na terenie 
gminy odpadów niebezpiecznych, takich jak np. baterie i akumulatory; farby, tusze, kleje i 
szczeliwa; oleje mineralne i tłuszcze; urz dzenia elektryczne i elektroniczne zawieraj ce 
substancje niebezpieczne; rozpuszczalniki. 
 
Strumie  odpadów komunalnych zawiera w swoim składzie odpady organiczne. Uwzgl dniaj c 
specyfik  rolniczej gminy Leoncin mo na przyj , i  w odpadach z terenów wiejskich jest nie 
wi cej ni  10 % substancji organicznych. Ze wzgl du na mo liwo  gospodarczego 
wykorzystania odpadów organicznych, w trakcie wprowadzania selektywnej zbiórki odpadów, 
wyodr bniane powinny zosta  ze strumienia odpadów komunalnych i gromadzone na 
wykonanych do tego celu kompostowniach. 
 
Plan okre la ogólne zasady zwi zane z wywo eniem nieczysto ci stałych i odpadów poza 
obszar obj ty Planem, zgodnie z przyj tymi na obszarze Gminy zasadami gospodarki odpadami 
oraz przepisami odr bnymi. W ramach wykonanej prognozy wpływu ustale  Planu na 
rodowisko, nale y przyj , e okre lone w Planie ustalenia zwi zane z wywozem odpadów 

stałych b d  przestrzegane, tak wi c nie wyst pi , niekorzystne dla rodowiska, skutki 
gospodarki odpadami. 

 

 

7.4 WARUNKI KLIMATYCZNE, JAKO  POWIETRZA I WARUNKI 
AKUSTYCZNE 

 
W konsekwencji zakładanego procesu urbanizacji omawianego terenu  nast pi przekształcenie 
warunków topoklimatycznych (klimatu lokalnego) na cz ci terenów dotychczas otwartych 
(niezainwestowanych).  
 
Na terenach wył czonych z zainwestowania nie nale y spodziewa  si  jakichkolwiek 
przekształce  klimatu lokalnego. Podobnie sytuacja przedstawia si  z obszarami istniej cej 
zabudowy. Na pozostałych obszarach zmiana obecnego charakteru zagospodarowania terenów 
niezabudowanych wpłynie niew tpliwie modyfikuj co na warunki klimatu lokalnego. 
Wprowadzenie nowej zabudowy b dzie sprzyja  rozwojowi lokalnej wymiany pionowej i 
poziomej powietrza, szczególnie w nocy. Zmniejszy si  równie  niebezpiecze stwo 
wyst powania przymrozków radiacyjnych. W miar  stopniowego pojawienia si  i wzrostu 
ro linno ci przydomowej i urz dzonej zieleni ozdobnej zoptymalizuj  si  warunki wilgotno ciowe 
i zmniejszy mo liwo  wyst powania niekorzystnych stanów przegrzania w lecie w obr bie 
obszarów niezabudowanych. Kierunek spodziewanych przekształce  topoklimatycznych wpłynie 
wi c niew tpliwie korzystnie na jako  klimatu odczuwalnego. 

Realizacja ustale  Planu nie spowoduje wprowadzenia na omawianym terenie istotnych  ródeł 
emisji zanieczyszcze  powietrza oraz ródeł hałasu. Plan nakazuje ochron  powietrza przed 
uci liwymi emisjami. 
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W Planie ustalone zostały zasady ogrzewania budynków:  

− podstawowym ródłem zaopatrzenia w ciepło winny by  proekologiczne ródła energii 
takie jak: gaz, olej opałowy niskosiarkowy lub ródła energii odnawialnej 

− inne ródła energii mog  stanowi  czynnik grzewczy przy zastosowaniu systemów nie 
powoduj cych ponadnormatywnej emisji szkodliwych substancji do rodowiska. 

 
W obr bie strefy usług, o wi kszej intensywno ci zabudowy wyst pi  nieznaczne zmiany 
warunków klimatu lokalnego: mniejsze nat enie promieniowania całkowitego, wzrost redniej 
temperatury powietrza, ograniczenie wyst powania przymrozków, wzrost cz sto ci inwersji 
temperatury powietrza, ni sza wilgotno  wzgl dna powietrza, wi ksze zapylenie oraz wi ksze 
st enie zanieczyszcze  gazowych, mniejsza pr dko  wiatru, deformacje pola pr dko ci 
wiatru i jego kierunku. 
 
Plan wyklucza lokalizacj  przedsi wzi  mog cych zawsze znacz co oddziaływa  na 
rodowisko, a tak e obiektów i urz dze  o uci liwo ci ponadnormatywnej, w tym równie  

wykluczona jest lokalizacja urz dze  i przedsi wzi  powoduj cych wzrost poziomu 
zanieczyszcze  pyłowych i gazowych (w tym odorów) ponad obowi zuj ce prawem poziomy 
poza terenem działki, do której prowadz cy usługi ma tytuł prawny. 

Z powy szych ustale  wynika, e nie ma zagro enia przekroczenia dopuszczalnych norm 
ochrony powietrza, w wyniku emisji ze ródeł punktowych. 
 
Nie przewiduje si  tak e znacz cego zwi kszenia zanieczyszcze  powietrza wynikaj cego z 
s siedztwa ci gów komunikacyjnych. Projektowane drogi mie  b d  charakter wybitnie lokalny i 
nie b d  stanowi  istotnego ródła zanieczyszcze  powietrza. 
 
Plan wyklucza lokalizacj  na omawianym terenie obiektów i urz dze  o uci liwo ci 
ponadnormatywnej, w tym usług powoduj cych wzrostu poziomu hałasu ponad obowi zuj ce 
prawem poziomy poza terenem działki, do której prowadz cy usługi ma tytuł prawny. Bior c pod 
uwag  dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu, jak równie  zało enia projektu Planu, 
nale y z du ym prawdopodobie stwem wykluczy  pojawienie si  uci liwych punktowych 
ródeł hałasu.  

 
Ustalenia Planu zapewniaj , e w obszarze Planu nie mog  by  przekroczone dopuszczalne 
limity poziomów hałasu ustalone dla poszczególnych rodzajów terenów w przepisach 
odr bnych, które wynikaj  w szczególno ci z obowi zuj cego rozporz dzenia Ministra 

rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 
112): 

• dla terenów przeznaczonych pod zabudow  mieszkaniow  jednorodzinn  oraz 
zabudow  zagrodow , oznaczonych w Planie symbolami symbolami MN, MN/UTL, RM 
oraz terenów R, na których dopuszcza si  zabudow  zagrodow , 

• dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe, oznaczonych w Planie 
symbolem MN/U. 

 
Dla cało ci obszaru Planu obowi zuj  ponadto przepisy ochrony akustycznej wynikaj ce z 
regulacji dla obszarów obj tych formami ochrony przyrody poło onych w jego obr bie, które 
zapewnia  mog  dodatkowe ograniczenia poziomów hałasu. 
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7.5 FLORA, FAUNA I GRZYBY 
 

W zagospodarowaniu terenu Planu zdecydowanie przewa aj  grunty orne, cz ciowo 
uprawiane, cz ciowo odłogowane. Trwałe elementy naturalnej szaty ro linnej na obszarze 
Planu  to: 

− zespoły le ne, w postaci sze ciu niewielkich enklaw o klasyfikacji le nej, w południowej 
cz ci obszaru,  

− zadrzewienia i zakrzaczenia przydro ne i ródpolne oraz zadrzewienia i zakrzaczenia 
lokalnych dolinek, obni e  terenowych, 

 
Realizacja Planu nie spowoduje niekorzystnych przekształce  szaty ro linnej. Przeznacza si  
pod nowe zainwestowanie przede wszystkim tereny pól uprawnych, odłogi i nieu ytki.  
 
Ustalenia Planu zapewniaj  ochron  terenów le nych oraz zespołów zadrzewie , w tym 
zadrzewie  ródpolnych (których jest na obszarze Planu stosunkowo niewiele), z nakazem 
ochrony oraz uwzgl dnieniem ogranicze  w zagospodarowaniu wynikaj cych z ich 
zagospodarowania. Plan przewiduje zachowanie wi kszo ci terenów klasyfikowanych jako 
le ne na obszarze Planu (tereny ZL). W strefach przeznaczonych pod now  zabudow  
mieszkaniow , powierzchnie biologicznie czynne zostan  zagospodarowane now  zieleni  
urz dzon . 
 
Plan wskazuje na celowo  wykorzystania naturalnego zadrzewienia, samosiejek b d cych 
wynikiem sukcesji le nej na tereny nieuprawiane, w urz dzeniu nowych terenów, dopuszczaj c 
jednocze nie ewentualn  likwidacj  zadrzewie  – samosiejek na terenach przeznaczonych na 
cele inwestycyjne. Mo na prognozowa , e w wyniku realizacji Planu tereny zieleni b d  w 
porównaniu ze stanem istniej cym wzbogacone i rozbudowane.  
 
Na obszarze Planu nie wyst puj  istotne miejsca bytowania fauny, które mogłyby zosta  
zlikwidowane wskutek realizacji Planu. Wskutek wprowadzenia nowych stref zabudowy (tereny 
MN, MN/U, MN/UTL, U) mo e nast pi  pewne ograniczenie cie ek migracji zwierz t. Bariery 
migracyjne b d  dotyczy  przede wszystkim kierunku północ-południe i ewentualnych 
przemieszcze  fauny mi dzy Puszcz  Kampinosk  a Dolin  Wisły, co jednak jest rzadko 
obserwowane, szczególnie w przypadku du ych zwierz t. Zwierz ta te b d  musiały wybiera  
inne cie ki migracyjne, omijaj ce obszar Planu, a w szczególno ci strefy usług. 

Aby umo liwi  migracj  drobnej fauny, a tak e w celu ograniczenia szkodliwej ingerencji w 
krajobraz, Plan ustala zasady realizacji ogrodze . W szczególno ci, na terenach 
nieinwestycyjnych w całym obszarze Planu nakazuje si  stosowanie wył cznie ogrodze  
a urowych bez cokołu. 

W rezultacie realizacji Planu nie nast pi negatywne oddziaływanie na chronione gatunki ro lin, 
zwierz t i grzybów. 
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7.6    RÓ NORODNO  BIOLOGICZNA 

Omawiany teren charakteryzuje si  ró norodno ci  biologiczn  rozwini t  w pasmowych 
strefach: 

• strefa północna: 

� cz  tarasu zalewowego mi dzy drog  nr 575 a północn  granic  Planu – o 
ponadprzeci tnej ró norodno ci biologicznej, z udziałem agrocenoz (pól uprawnych) 
oraz zespołów zadrzewie  i zakrzacze , 

• strefa centralna i południowa 

� wi ksza cz  obszaru, na tarasie nadzalewowym – o redniej ró norodno ci 
biologicznej i przeci tnych walorach przyrodniczych, w której wyst puj  agrocenozy 
(głównie pól uprawnych), z nielicznymi zadrzewieniami i zakrzaczeniami 

� południowy fragment obszaru na tarasie zalewowym – o ponadprzeci tnej 
ró norodno ci biologicznej, z udziałem ł k i pastwisk, zadrzewie  i zakrzacze . 

Ustalenia Planu przez przyj ty program – proekologiczne zagospodarowanie obszaru, 
utrzymaj  t  ró norodno , wprowadzaj c ponadto nowe tereny zieleni uporz dkowanej, 
utrzymywanej jako ziele  towarzysz ca zabudowie mieszkaniowej i usługowej. Dla zieleni tej 
Plan zaleca wykorzystanie zieleni terenów naturalnej sukcesji wtórnej ro linno ci (samosiejek). 

Realizacja Planu w adnym zakresie nie narusza ró norodno ci biologicznej oraz ci gło ci 
systemu przyrodniczego o znaczeniu regionalnym – doliny Wisły. Plan nie ingeruje równie  w 
lokalne powi zania przyrodnicze – doliny lokalnych cieków wodnych, zadrzewie  ródpolnych. 
Wprowadzenie nowej zieleni towarzysz cej zabudowie dodatkowo wzbogaci lokalne powi zania 
przyrodnicze.   

 
7.7   WALORY KRAJOBRAZOWE 

 
Teren obj ty opracowaniem charakteryzuje si  zró nicowaniem zainwestowania i 
zagospodarowania, czego konsekwencj  jest ró ny charakter krajobrazu oraz stopie  jego 
antropogenicznego przekształcenia: W granicach opracowania wyró ni  mo na nast puj ce 
jednostki funkcjonalne:  

• tereny przyrodniczo czynne o cechach krajobrazu naturalnego,  

• tereny przyrodniczo czynne z dominacj  krajobrazu rolniczego, cz ciowo o cechach 
naturalizowanych terenów porolniczych wskutek sukcesji le nej na tereny dawniej 
uprawiane rolniczo, z udziałem ekstensywnych form zabudowy, 

• tereny zurbanizowane (zabudowa wiejska), 

Realizacja Planu nie naruszy walorów wymienionych obszarów o najwy szych walorach 
krajobrazowych, o których stanowi : typowo , harmonijno , naturalno  i ró norodno  
krajobrazu, a tak e przyrodniczych, widokowych i kulturowych warto ci krajobrazu. 
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W wyniku realizacji zapisów Planu na znacznej powierzchni obszaru o przeci tnych walorach 
przyrodniczo-krajobrazowych,  w strefie centralnej (przej ciowej), ulegnie zmianie charakter 
terenów oraz dotychczasowe zagospodarowanie i zainwestowanie. Na terenach dotychczas 
wolnych od zabudowy, gdzie wprowadza si  nowe zainwestowanie mo e doj  do niewielkich 
zmian w krajobrazie wynikaj cych oczywi cie z wprowadzenia obiektów kubaturowych, 
likwidacji istniej cej zieleni oraz drobnych przekształce  rze by terenu.  

Jednak nakaz wprowadzenia zieleni uporz dkowanej, utrzymywanej jako ziele  towarzysz ca 
inwestycjom, ziele  izolacyjna, ustalenie parametrów intensywno ci zagospodarowania działek, 
gabarytów i kolorystyki nowej zabudowy, zasad realizacji ogrodze  i obiektów małej architektury 
powinny doprowadzi  do poprawy jako ci przestrzeni na tym terenie z zachowaniem w 
znacznym stopniu najwarto ciowszych elementów krajobrazu. 

 7.8   ZASOBY NATURALNE 

W obszarze obj tym opracowanym projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego nie wyst puj  zasoby naturalne, na które mo liwe byłoby stwierdzenie 
oddziaływania wynikaj cego z realizacji ustale  Planu. 
 

7.9  ZABYTKI I DOBRA KULTURY MATERIALNEJ 
 
Plan ustala ochron  zabytków archeologicznych (stanowisk archeologicznych nr ew. AZP 53-
62/18, 108) w formie strefy ochrony konserwatorskiej w granicach zgodnych z oznaczeniami na 
rysunku Planu.  

W obszarze obj tym opracowanym projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego nie wyst puj  zabytki, ani dobra kultury współczesnej, na które mo liwe byłoby 
stwierdzenie oddziaływania wynikaj cego z realizacji ustale  Planu. 
 
 7.10   ZDROWIE I YCIE LUDZI 
 
Plan nie wprowadza, a tak e nie dopuszcza tworzenia ródeł uci liwo ci dla  rodowiska, które 
mogłyby prowadzi  do wzrostu zagro enia zdrowia i ycia ludzi. Prowadzenie gospodarki 
wodno- ciekowej, gospodarki odpadami, eksploatacji systemów grzewczych, zgodnie ze 
wskazaniami Planu oraz przepisami odr bnymi z zakresu ochrony rodowiska, bezpiecze stwa 
i higieny gwarantuje nie wyst powanie na obszarze Planu przy przestrzeganiu jego ustale   
zagro e  dla zdrowia i ycia ludzi. Plan wyklucza realizacj  obiektów i urz dze  o uci liwo ci 
ponadnormatywnej, w szczególno ci, których uci liwo  ponadnormatywnie przekracza 
granice ich lokalizacji. Nie przewiduje si  zwi kszonego zagro enia zdrowia i ycia ludzi w 
zwi zku ze zmianami w obsłudze komunikacyjnej obszaru. Uporz dkowanie zieleni 
towarzysz cej zabudowie i wprowadzenie nowej zieleni mo e wpłyn  pozytywnie na estetyk  
krajobrazu oraz bioklimat lokalny, a w konsekwencji na warunki zdrowotne ycia ludzi. 
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8. INFORMACJE O MO LIWYM ODDZIAŁYWANIU NA RODOWISKO W 
OBR BIE OBSZARÓW NATURA 2000 
 
Na terenie obj tym opracowanym projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego nie wyst puj  obszary nale ce do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 
2000. 
 
Na obszarach s siaduj cych z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
w gminie znajduj  si  obszary nale ce do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000: 
„Dolina rodkowej Wisły” (PLB 140004), „Kampinoska Dolina Wisły” (PLH 140029). W zwi zku 
z realizacj  Planu, przyj tymi ustaleniami wył czaj cymi w/w obszary z urbanizacji i 
przekształce  u ytkowania terenu, nie b dzie wyst powało negatywne oddziaływanie na 
rodowisko obszarów Natura 2000. W szczególno ci ograniczenie mo liwych oddziaływa  w 

obr bie obszarów Natura 2000 jest zapewnione przez obowi zywanie prawomocnych 
dokumentów reguluj cych sposób zagospodarowania i funkcjonowania w tych obszarach, 
ustanowionych na podstawie przepisów z zakresu ochrony przyrody i rodowiska. 
 
Ewentualne, sporadyczne oddziaływania na obszary Natura 2000 mog  (teoretycznie) 
pochodzi  z terenów przeznaczonych pod nowe zainwestowanie a poło onych poza w/w 
obszarami chronionymi. Oddziaływania te mog  dotyczy  uci liwo ci akustycznych czy emisji 
zanieczyszcze  zwi zanych z prac  maszyn budowlanych i wzrostem nat enia ruchu 
pojazdów. Zakres przestrzenny mo liwych oddziaływa  jest jednak znacznie ograniczony, nie 
przekraczaj c kilkunastu metrów od rejonów budowy poszczególnych obiektów, nie przewiduje 
si  równie  przekrocze  wymaganych standardów jako ci powietrza. W tym kontek cie nale y 
si  spodziewa , e znacz ce oddziaływanie projektowanego zainwestowania na przedmiot 
ochrony obszarów Natura 2000 nie wyst pi. 
Podsumowuj c, w rezultacie realizacji Planu nie nast pi negatywne oddziaływanie na cele i 
przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralno  tych obszarów, które wymagałoby 
okre lenia szczegółowych metod zapobiegania, ograniczania lub kompensacji przyrodniczej, a 
tak e okre lenia rozwi za  alternatywnych do przyj tych w Planie. Podstawow  rol  w tym 
zakresie spełnia przestrzeganie prawomocnych dokumentów reguluj cych ochron  przyrody i 
rodowiska w obr bie w/w obszarów. 

 
9. INFORMACJE O MO LIWYM ODDZIAŁYWANIU NA RODOWISKO W 
OBR BIE OBSZARÓW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 
 
Na terenie obj tym opracowanym projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego nie wyst puj  obszary chronionego krajobrazu. Obszar ochrony ekologicznej 
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu poło ony jest na północ od granicy Planu 
poza jego obszarem, jego granice pokrywaj  si  z granicami obszarów Natura 2000 „Dolina 

rodkowej Wisły” (PLB 140004), „Kampinoska Dolina Wisły” (PLH 140029). W rezultacie 
realizacji Planu nie b dzie miała wpływu na prawidłowe funkcjonowanie obszaru.  
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10. INFORMACJE O MO LIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 
RODOWISKO 

 
Przyszła realizacja Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Nowe 
Gniewniewice gmina Leoncin, ze wzgl du na znaczne oddalenie obj tego Planem obszaru od 
granic Pa stwa, a tak e z uwagi na niewielk  powierzchni  omawianego obszaru, nie b dzie 
wi zała si  z wyst powaniem transgranicznych oddziaływa  na rodowisko. 

 
11. ROZWI ZANIA MAJ CE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 
KOMPENSACJ  PRZYRODNICZ  NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWA  NA 

RODOWISKO, MOG CYCH BY  REZULTATEM REALIZACJI PLANU 
 
W zakresie rozwi za  maj cych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj  
przyrodnicz  negatywnych oddziaływa  na rodowisko, mog cych by  rezultatem realizacji 
Planu, nale y wymieni  w szczególno ci nast puj ce działania: 

− rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku prowadzenia inwestycji budowlanych 
(usuwanie nasypów, zasypywanie wykopów, rekultywacja gruntu, odbudowa profili 
glebowych), 

− wywo enie i unieszkodliwianie odpadów, b d cych produktem ubocznym prowadzonych 
prac budowlanych, oraz wynikiem u ytkowania obszaru, 

− prowadzenie zgodnej z ustaleniami Planu i przepisów odr bnych gospodarki wodno-
ciekowej, gospodarki odpadami, eksploatacji systemów grzewczych, 

− przestrzeganie przy realizacji inwestycji budowlanych wyznaczonych w Planie 
wska ników minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej oraz maksymalnej 
powierzchni zabudowy działki budowlanej dla poszczególnych terenów, 

− kształtowanie zieleni towarzysz cej zabudowie (trawniki, ziele  ozdobna, ziele  wysoka), 
maj cej walory estetyczne, wpływaj ce na ró norodno  biologiczn , bioklimat, funkcje 
izolacyjne (ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza i hałasem), 

− wykorzystanie naturalnego zadrzewienia, samosiejek b d cych wynikiem sukcesji le nej 
na tereny nieuprawiane, w urz dzeniu nowych terenów. 
 

Ustalenia Planu ograniczaj  do minimum mo liwo  wszelkich negatywnych oddziaływa  na 
rodowiska równie  z uwagi na poło enie terenu w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.  

 
12. ALTERNATYWNE ROZWI ZANIA DO ROZWI ZA  ZAWARTYCH W PLANIE, 
MAJ CE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJ  
PRZYRODNICZ  NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWA  NA RODOWISKO 
 
Ze wzgl du na specyfik  dokumentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 
nie przewiduje si  rozwi za  alternatywnych dla przyjmowanych ustale , gdy  plan miejscowy 
musi by  dokumentem jednoznacznym.  
 
Za jedynie alternatywne rozwi zana mo na uzna , do czasu wybudowania gminnej kanalizacji, 
dopuszczenie gospodarki ciekowej w oparciu o szczelne szamba. W rzeczywisto ci nie jest to 
rozwi zanie alternatywne tylko rozwi zanie etapowe (przej ciowe) zagadnie  gospodarki 
ciekami na obszarze Planu. Podobnie, dopuszczenie dotychczasowego u ytkowania 
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rolniczego na terenach przeznaczonych w Planie do zainwestowania ró nymi formami 
zabudowy nale y uzna  za jedno z rozwi za  przej ciowych (etapowych) Planu. Nie jest to 
rozwi zanie alternatywne, mimo e Plan nie nakazuje likwidacji istniej cych upraw rolnych. 
Przewiduje si , e na tych terenach nast pi z czasem zmiana zagospodarowania na docelowe, 
wyznaczone w Planie. 
 
 
13. PROPONOWANE  METODY I CZ STOTLIWO  ANALIZY SKUTKÓW 
REALIZACJI POSTANOWIE  PLANU 

Ze wzgl du na charakter dokumentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
zagadnienie metody i cz stotliwo ci analizy skutków realizacji postanowie  Planu winno by  
prowadzone zgodnie z obowi zuj cymi  w tym zakresie regulacjami prawnymi w oparciu o 
obowi zuj ce ustawodawstwo w zakresie planowania przestrzennego. 
 
Obecnie, zgodnie z Ustaw  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz.U. z 2016 r. poz 778), art. 32 p.1, wójt gminy dokonuje analizy zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oraz w oparciu o art. 32. p. 2 wójt przekazuje radzie 
gminy wyniki analiz co najmniej raz w kadencji rady. 
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STRESZCZENIE W J ZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Ustalenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Nowe 
Gniewniewice gmina Leoncin, wprowadzaj c nowe tereny inwestycyjne z przewag  zabudowy 
mieszkaniowej, na cz ci obszaru z dopuszczeniem usług towarzysz cych, zabudowy 
letniskowej i zabudowy zagrodowej, a ponadto ustalaj c lokalizacj  strefy usług, jednocze nie 
zapewniaj  proekologiczne przekształcenia obszaru w kierunku poprawy jako ci rodowiska, 
zachowania walorów przyrodniczych,  ró norodno ci biologicznej i warto ci krajobrazowych. 

Ustalenia Planu zmieniaj  układ przestrzeni otwartych u ytkowanych rolniczo,  stwarzaj  
mo liwo  zlokalizowania na cz ci obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
wolnostoj cej i bli niaczej o charakterze ekstensywnym, na du ych działkach, ze znacznym 
udziałem powierzchni biologicznie czynnych i zieleni towarzysz cej, gwarantuj cych wzrost 
warto ci przyrodniczych obszaru.  

Wprowadzona Planem strefa zabudowy mieszkaniowej i usługowej nie b dzie generowa  
negatywnych oddziaływa  na rodowisko o warto ciach ponadnormatywnych, a stanowi  
b dzie stymulant rozwoju obszaru całej gminy. Lokalizacja poszczególnych funkcji – 
przeznacze  terenu w obszarze Planu oparta jest na zasadzie strefowania. 

Realizacja nowych inwestycji budowlanych zgodnie z ustalonym przeznaczeniem terenów 
b dzie wi za  si  z rozwojem infrastruktury technicznej i komunikacyjnej obsługuj cej obszar 
Planu. Nowa zabudowa i infrastruktura towarzysz ca b dzie wprowadzana zgodnie z zasad  
racjonalnego gospodarowania rodowiskiem i ograniczania negatywnego wpływu inwestycji, 
poprzez m.in. rozbudow  sieci kanalizacji sanitarnej, wła ciw  gospodark  odpadami, 
zaopatrzenie w energi  ze ródeł proekologicznych. 

Ustalenia Planu zapewniaj  ochron  ró norodnych form ochrony przyrody wyst puj cych w 
jego obszarze, w pełni respektuj c ustalenia prawomocnych dokumentów reguluj cych 
funkcjonowanie tych obszarów. Realizacja ustale  Planu zapewnia zachowanie głównych 
powi za  przyrodniczych w jego obszarze, uzupełnionych o powi zania lokalne. Plan nie 
narusza celów i przedmiotu ochrony obszarów Natura 2000 poło onych poza obszarem Planu 
oraz integralno ci tych obszarów. 


