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1. Wstęp 

1.1 Podstawa opracowania 

Nadrzędnym celem prognozy jest określenie potencjalnych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić 

po wdrożeniu zapisów projektu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-2023”, jak 

również sformułowanie zaleceń o charakterze przeciwdziałania lub minimalizacji dla wszelkich jego 

negatywnych oddziaływań. Prognoza winna wspierać proces decyzyjny dla realizacji inwestycji 

ingerujących w stan środowiska. 

Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu jest Ustawa  

z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 353 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą OOŚ.  

Zgodnie z zapisami artykułów 46 i 47 Ustawy OOŚ, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko wymagają projekty następujących dokumentów strategicznych: 

1. koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, plany zagospodarowania przestrzennego oraz 

strategie rozwoju regionalnego; 

2. polityki, strategie, plany lub programy w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 

telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, 

turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywane lub przyjmowane przez organy 

administracji, wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko; 

3. polityki, strategie, plany lub programy inne niż wymienione w pkt. 1 i 2, których realizacja może 

spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie są one bezpośrednio 

związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony. Przeprowadzenie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane także w przypadku projektów 

dokumentów, innych niż wymienione powyżej, jeżeli wyznaczają one ramy dla późniejszej 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub realizacja 

postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko. 

1.2 Cel i zakres prognozy 

Celem prognozy jest określenie potencjalnych skutków w środowisku, spowodowane wdrożeniem 

zapisów projektu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-2023” jak również 

sformułowanie zaleceń o charakterze przeciwdziałania lub minimalizacji dla wszelkich jego negatywnych 
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oddziaływań. Prognoza powinna wspierać proces decyzyjny dla realizacji inwestycji ingerujących w stan 

środowiska. 

Zakres niniejszej Prognozy jest zgodny z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z zapisami Art. 51 Ustawy, prognoza oddziaływania 

na środowisko powinna:  

1. Zawierać:  

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach  

z innymi dokumentami,  

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,  

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,  

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,  

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym,  

2. Określać, analizować i oceniać:  

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu,  

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,  

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, 

istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy 

środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,  

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 

i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także 

na środowisko, a w szczególności na:  

• różnorodność biologiczną,  

• ludzi,  

• zwierzęta,  

• rośliny,  

• wodę,  

• powietrze,  
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• powierzchnię ziemi,  

• krajobraz,  

• klimat,  

• zasoby naturalne,  

• zabytki,  

• dobra materialne,  

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami  

na te elementy. 

3. Przedstawiać:  

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,  

w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,  

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych  

w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 

prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 

napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.  

Podczas opracowywania niniejszej prognozy uwzględniono uzgodniony zakres i stopień szczegółowości 

opracowania wynikający z następujących pism:  

• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi  

WOOŚ-II.411.613.2016.AJa 

• Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi 

 

Celem przeprowadzenia niniejszej Prognozy były:  

• ocena stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień ochrony środowiska w omawianym 

dokumencie,  

• ocena potencjalnych skutków środowiskowych wdrażania zapisów projektu LPR, 

• sformułowanie rekomendacji, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy formułowaniu 

ostatecznej wersji projektu LPR, 

• ocena zgodności projektu LPR, z zasadą zrównoważonego rozwoju,  

• ocena pozytywnych i negatywnych lub obojętnych skutków dla środowiska,  

• prezentacja kryteriów oceny oddziaływania i rodzaju oddziaływania. 
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1.3 Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu Prognozy 

Prognoza została opracowana zgodnie z zaleceniami zawartymi w Ustawie 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. Przy sporządzaniu niniejszego dokumentu zastosowano 

metody statystyczne i porównawcze, analizy i oceny dostosowane do stanu współczesnej wiedzy. 

Autorzy kierowali się swoją wiedzą i doświadczeniem stosownie do stanu wiedzy współczesnej. 

Wszystkie zastosowane metody oceny są dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości 

projektowanego dokumentu. Część dotycząca oceny oddziaływania na środowisko rozwiązań 

zaleconych w projektowanym opracowaniu przedstawiono tabelarycznie. Oceny dokonano w oparciu  

o analizę poszczególnych elementów środowiska w zależności od zagrożeń stwarzanych przez 

oddziaływanie na środowisko planowanych inwestycji. 
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2. Zakres ocenianego dokumentu 

2.1 Podstawa prawna 

Podstawę formalną opracowania projektu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-

2023” stanowi umowa z dnia 28.12.2015 roku zawarta pomiędzy Gminą Łask, a firmą Centrum 

Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. 

Podstawę prawną opracowania projektu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-

2023” stanowi Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2016 poz. 446 z późń. 

zm.), a także wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra 

Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 roku, oraz wytycznymi programowymi IZ RPO WŁ dotyczącymi zasad 

przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie 

finansowej 2014-2020. Tym samym zarówno jego struktura, jak i zawartość merytoryczna koresponduje 

wprost z zaleceniami dla tego typu opracowań. 

2.2 Główne cele 

Celem projektu LPR jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowane obszary gminy 

poprzez przedsięwzięcia kompleksowe (uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenny, 

środowiskowy i kulturowy), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz 

zintegrowany. 

CEL GENERALNY: Rewitalizacja obszarów problemowych w kierunku wewnętrznej i zewnętrznej 

integracji. 

CELE OPERACYJNE dla poszczególnych podobszarów rewitalizacji: 

Podobszar 1: 

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-ekonomicznemu poprzez wzmocnienie aktywności 
społecznej mieszkańców.  

2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz funkcjonalności budynków.  

3. Wzrost jakości powietrza. 

Podobszar 2: 

1. Budowanie społeczeństwa zintegrowanego poprzez wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz 
wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców.  

2. Wzrost bezpieczeństwa przestrzeni publicznych, funkcjonalności budynków oraz atrakcyjności 
turystycznej gminy 

3. Wzrost jakości powietrza. 

4. Budowanie społeczeństwa aktywnego zawodowo 

Podobszar 3: 

1. Budowanie społeczeństwa zintegrowanego i zdrowego poprzez wzrost aktywności społecznej 
oraz fizycznej mieszkańców. 
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2. Kreowanie środowiska sprzyjającego powstawaniu nowych miejsc pracy. 

3. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych spełniających potrzeby mieszkańców gminy. 

Podobszar 4: 

1. Budowanie społeczeństwa zintegrowanego i gotowego do współpracy na rzecz budowania 
wspólnej przyszłości oraz dobrobytu. 

2. Kreowanie środowiska sprzyjającego powstawaniu nowych miejsc pracy. 

3. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, dobrze skomunikowanych spełniających 
potrzeby mieszkańców gminy oraz potencjalnych turystów. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego Kolumny jako Miasta Ogrodu o wysokich walorach 
urbanistycznych oraz przyrodniczych. 

Podobszar 5: 

1. Budowanie społeczeństwa aktywnego, zintegrowanego i zaangażowanego społecznie. 

2. Kreowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi dzieci i młodzieży. 

3. Tworzenie atrakcyjnych miejsc publicznych, spełniających potrzeby mieszkańców gminy oraz 
potencjalnych turystów. 

Podobszar 6: 

1. Budowanie społeczeństwa aktywnego zawodowo oraz społecznie. 

2. Tworzenie atrakcyjnych i funkcjonalnych miejsc publicznych, spełniających potrzeby 
mieszkańców gminy. 

 

Poniższa mapa prezentuje wyznaczony obszar zdegradowany wraz z zaznaczonymi podobszarami 

rewitalizacji. 
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Rysunek 1. Obszar zdegradowany Gminy Łask wraz z podobszarami rewitalizacji (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 

 

2.3 Zawartość 

Projekt „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-2023” obejmuje:  

• POWIĄZANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI 

STRATEGICZNYMI ORAZ PLANISTYCZNYMI GMINY 

• CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI GMINY ŁASK – DIAGNOZA SYTUACJI KRYZYSOWEJ, 

• ZASIĘG PRZESTRZENNY OBSZARU REWITALIZACJI 

• ZAKRES PROGRAMOWANYCH DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH dla: 

o Podobszar 1 – Łask Centrum 

o Podobszar 2 – Wiewiórczyn 

o Podobszar 3 – Łask rzeka Grabia 

o Podobszar 4 – Kolumna 

o Podobszar 5 – Borszewice Organistówka 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
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o Podobszar 6 – Ostrów 

• MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH 

• SZACUNKOWE RAMY FINANSOWE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

• MECHANIZMY WŁĄCZENIA INTERESARIUSZY W PROCES REWITALIZACJI 

• SYSTEM REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ŁASK NA LATA 

2016-2023 

• SYSTEM MONITORINGU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ŁASK NA LATA 

2016-2023 

• ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

• STRESZCZENIE NIETECHNICZNE OCENY ODDZIAŁYWANIA PROGRAMU NA ŚRODOWISKO 

 

2.4 Analiza zgodności projektowanego dokumentu z innymi dokumentami 

Projekt „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-2023” jest zgodny i komplementarny 

z wieloma dokumentami strategicznymi na szczeblu lokalnym, a także dokumentami regulującymi 

działania w przedmiotowym obszarze na szczeblu regionalnym, krajowym oraz europejskim. 

Poziom europejski: 

• Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu; 

Poziom krajowy: 

• Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, 

• Strategia Rozwoju Kraju 2020, 

• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, 

• Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030; 

Poziom regionalny i subregionalny: 

• Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, 

• Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 2012 do roku 2015 w perspektywie do 

2019 roku, 

• Program Ochrony Powietrza dla strefy łódzkiej, 

• Strategia Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022; 
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Poziom lokalny: 

• Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask na lata 2014 – 2020, 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami planu mobilności miejskiej dla Gminy Łask, 

• Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Łask na lata 2007 – 2015 (aktualizacja), 

• Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018- 

2021 dla Gminy Łask, 

• Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Łask  

z dnia 12 lutego 2014 r, 

• Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. 
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3. Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Łask 

3.1 Charakterystyka środowiska przyrodniczego 

3.1.1 Położenie administracyjne, ukształtowanie powierzchni 

Łask jest gminą wiejsko-miejską położoną w centralnej części województwa łódzkiego, w powiecie 

łaskim. Siedzibą gminy jest Łask, natomiast całość obejmuje łącznie 32 sołectwa: Aleksandrówek, 

Anielin, Bałucz, Borszewice, Budy Stryjewskie, Gorczyn, Karszew, Kopyść, Krzucz, Łopatki, Mauryca, 

Okup Mały, Okup Wielki, Orchów, Ostrów, Rembów, Remiszew, Rokitnica, Sięganów, Stryje Księże, 

Stryje Paskowe, Teodory, Wiewiórczyn, Wola Bałucka, Wola Łaska, Wola Stryjewska, Wronowice, 

Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, Wydrzyn, Zielęcice oraz część miejską wraz z dzielnicą Kolumna. 

 

Rysunek 2. Podział przestrzenny Gminy Łask na jednostki pomocnicze (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 

 

W strukturze sieci osadniczej województwa miasto Łask nie zostało zaliczone do regionalnych lub 

subregionalnych ośrodków rozwoju, ale do miast powiatowych uzupełniających inne miasta stanowiące 

bieguny wzrostu. Wyróżnia się jednak funkcjami związanymi z obsługą lotniska wojskowego, które 

jakkolwiek obszarowo znajduje się w granicach administracyjnych Buczek, to jednak z Łasku jest 

zapewniony dojazd do lotniska, tu stacjonuje baza lotnicza i tu są ulokowane zaplecza obsługi. 

Funkcjonalnie, miasto stanowi ośrodek obsługi własnej gminy i powiatu, ośrodek przemysłowy i – z 

uwagi na jego część o specyficznym charakterze – Kolumnę – oferującym bardzo dobre warunki 

mieszkaniowe i rekreacyjne. Obszar gminy Łask jest obszarem głównie rolniczym, ale we wschodniej 

części (rejon wsi Rokitnica) o wybitnie mieszkalno-rekreacyjnym charakterze.  
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Pod względem komunikacyjnym Łask stanowi ważny 

węzeł drogowy na skrzyżowaniu dróg ekspresowych 

S8 i S12, dróg wojewódzkich nr 481, 483 i 473 – 

głównych oraz dróg powiatowych – zbiorczych i 

lokalnych. Poprzez węzeł drogowy „Łask” na 

skrzyżowaniu drogi ekspresowej S-8 i dawnej drogi 

krajowej Nr 12, miasto oraz obszar gminy uzyskają 

dobre połączenia drogowe w kierunku Wrocławia 

oraz autostrady A-1. Z kolei, położone niedaleko 

gminy węzły komunikacyjne „Róża” i „Dobroń” na 

trasie budowanej drogi ekspresowej S-14 zapewnią 

dogodne połączenie z autostradą A-2. Nie bez 

znaczenia jest także przebieg linii kolejowej Łódź 

Kaliska-Ostrów Wlkp., która uzupełnia dogodne połączenia na tym kierunku. 

Według podziału fizyczno-geograficznego obszar Gminy Łask należy do makroregionu Niziny 

południowo-wielkopolskiej i mezoregionu Wysoczyzna Łaska. Gmina Łask znajduje się w centrum 

Wysoczyzny Łaskiej. Najniżej położone tereny występują wzdłuż rzeki Grabi. W geomorfologii obszaru 

zaznaczają się dwie części: południowa i centralna o charakterze równinnej wysoczyzny morenowej, 

zbudowanej z gliny zwałowej oraz północna, w której dominującą formą są równiny wodnolodowcowe. 

Istotny element geomorfologiczny Gminy Łask stanowią wydmy. W części północnej rozwinięte są na 

równinach sandrowych koło Ulejowa, a w części południowej wykształciły się na równinie morenowej.  

Największą i najbardziej wyrazistą formą jest wydma koło wsi Teodory, której długość mierzona wzdłuż 

linii grzbietowej wynosi 6 km. Jednakże w wyniku eksploatacji piasków do wyrobu sylikatów w 

Teodorach znaczna część tej wydmy została zniwelowana.  

W części południowo – wschodniej części Gminy Łask teren ma urozmaiconą rzeźbę – różnice wysokości 

pomiędzy wałami wydmowymi a doliną rzeki Grabi dochodzą tutaj do 35 metrów. Oprócz wydm na 

terenie Gminy Łask występują także dość liczne formy pochodzenia antropogenicznego (np. nasypy 

kolejowe, żwirownie, piaskownie, glinianki). Przez środkową część Gminy Łask przebiega dolina rzeczna 

wykorzystywana współcześnie przez rzekę Grabię i jej lewobrzeżny dopływ, rzekę Pisię. Dolina ma kształt 

łuku wygiętego w kierunku północnym. Buduje ją terasa zalewowa o powierzchni prawie płaskiej, 

wyniesiona 1-3 m ponad poziom lustra wody w rzece. 

  

Rysunek 3. Powiat łaski na tle województwa łódzkiego 
(źródło: grafika Google) 
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3.1.2 Klimat 

Obszar gminy znajduje się w Łódzko – Wieluńskim regionie klimatycznym (wg W. Wiszniewskiego i W. 

Chełchowskiego). Średnia wieloletnia roczna temperatura wynosi 7,5 – 8 °C. Najchłodniejszym 

miesiącem jest luty ze średnią temperaturą –3 °C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią 

temperaturą 17,5 0C. Długość okresy wegetacyjnego wynosi dla progu 5 °C – 213 dni, dla progu 3 °C – 

235 dni. Opady atmosferyczne wynoszą ponad 600 mm. W lipcu, czasami w czerwcu pojawiają się opady 

nawalne, przekraczające 180 mm miesięcznie. Na miesiące letnie przypada 61 – 68 % opadów rocznych. 

Średnie wieloletnie parowanie osiąga wartość 500 – 520 mm. Liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi około 

70. Na obszarze gminy dominują wiatry z sektora zachodniego (NW, W, SW) – ok. 40 % i wschodniego 

(NE, E, SE) – ok. 32 – 35 %. Taki rozkład kierunków wiatrów sprzyja przemieszczaniu mas powietrza  

w dolinie Grabi. 

3.1.3 Walory turystyczne i krajobrazowe oraz zabytki 

Przez miasto i gminę przebiegają szlaki turystyczne o ponadlokalnym znaczeniu, a gmina ma potencjalne 

możliwości rozwoju funkcji turystycznej z racji położenia w paśmie turystyczno-kulturowym  

i w wielofunkcyjnej strefie turystycznej Środkowej Warty i Grabi. 

W granicach miasta i gminy przebiegają odcinki czterech szlaków turystycznych. Należą do nich: 

1) „Szlak Okolic Łodzi” - znakowany kolorem czerwonym. Jest to główny pieszy szlak turystyczny 

aglomeracji łódzkiej, który ma charakter pętli o całkowitej długości 175 kilometrów. Bierze swój 

początek w Łodzi. Trasa szlaku przebiega m.in. przez teren Wysoczyzny Łaskiej. 

2) „Szlak Młynów nad Grabią” - znakowany kolorem żółtym, łącznej długości 36 km. Jest to szlak pieszy 

łączący zachowane zabytki techniki w postaci sześciu dawnych młynów wodnych zbudowanych nad 

rzeką Grabią. Szlak rozpoczyna się na dworcu PKP w Kolumnie, biegnie przez dolinę Grabi oraz centrum 

Łasku. Kończy się w Siedlcach Łaskich. Północna i środkowa część szlaku wiedzie przez Obszar 

Chronionego Krajobrazu „Środkowej Grabi”. 

3) „Szlak Pabianicki” - znakowany kolorem zielonym, łącznej długości 26 km. Wiedzie z Pabianic do Łasku, 

w którym kończy się na dworcu PKP. 

4) „Szlak Braci Czeskich” - znakowany kolorem niebieskim szlak rowerowy o łącznej długości 41 km. Szlak 

poświęcony Braciom Czeskim rozpoczyna się w Łasku i wiedzie przez Wysoczyznę Łaską i Kotlinę 

Szczercowską. Na trasie szlaku znajdują się świątynie i cmentarze różnych wyznań chrześcijańskich, 

dawne młyny wodne, bunkry z czasów II wojny światowej. 

5) Łódzki Szlak Konny, z którego są tu odcinki: Kolonia Ldzań-Ostrów, Ostrów-Teodory Mauryca Gorczyn-

Łopatki-Zielęcice-Marzenin-Młodawin Górny, Ostrów-Gajewniki. 
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6) Szlak Skarbów Ziemi Sieradzkiej, rowerowy o przebiegu: Łódź-Konstrantynów Łódzki-Wodzierady- 

Zduńska Wola-Strońsko-Sieradz-Chojne-Burzenin-Wierzchlas-Załęcze Wielkie-Wieluń-Wieruszów-

Klonowa-Złoczew-Brzeźnio-Tubądzi-Małków-Warta-Rossoszyca-Szadek-Lutomiersk-Łódź. W gminie 

Łask szlak ten biegnie z Wodzierady przez Wrzeszczewice – Stryje Paskowe Bałucz-Kopyść-Kol.Bilew. 

7) Wodny Szlak Grabi.  

 

W „Wykazie zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego” na 

terenie Gminy Łask figurują: 

Borszewice Kościelne 

- kościół par. p.w. św. Stanisława Bpa i M. i Mikołaja Bpa, 1894-1902, 1924-25,  

nr rej.: A/99 z 16.12.2010 r. 

Łask 

- kościół par. p.w. NMP i św. Michała Arch., 1525, XVIII, nr rej.: 40 z 19.07.1967 

- kościół p.w. św. Ducha, drewn., 1666, nr rej.: 41 z 19.07.1967 

- park miejski (d. dworski), poł. XVIII, nr rej.: 386 z 25.06.1990 

- dom, ul. Kościuszki 2, 1909, nr rej.: 391 z 28.10.1991 

- dom, ul. 11 Listopada 1, XIX, nr rej.: 422 z 19.07.1967 

- dom, ul. 11 Listopada 2, XIX, nr rej.: 423 z 19.07.1967 

- dom, ul. 11 Listopada 3, XIX, nr rej.: 424 z 19.07.1967 

- dom, ul. 11 Listopada 6, XIX, nr rej.: 425 z 19.07.1967 

- dom, ul. 11 Listopada 7, XIX, nr rej.: 426 z 19.07.1967 

Łopatki 

- dwór obronny, poł. XVI, nr rej.: 550-IV-42 z 30.06.1950 oraz 60 z 24.07.1967 

Ostrów 

- dwór, ok. 1917-18, nr rej.: 379 z 29.12.1989 

Wola Bałucka 

- dwór, XIX, nr rej.: 300 z 15.10.1980 
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3.1.4 Wody powierzchniowe 

Obszar gminy znajduje się na terenie występowania 11 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 

w tym: Rzeczne JCWP oraz odpowiadające im Zlewnie JCWP: 

• JCWP Pisia PLRW6000171832529 o długości 48,78 km, 

JCWP RW6000171832529 o powierzchni 133,4 km2; 

• JCWP Pisia PLRW600017183249 o długości 49,43 km, 

JCWP RW600017183249 o powierzchni 140,7 km2; 

• JCWP Tymianka PLRW600016182892 o długości 8,77 km, 

JCWP RW600016182892 o powierzchni 34,11 km2; 

• JCWP Dopływ z Borszewic PLRW600016182878 o długości 10,37 km, 

JCWP RW600016182878 o powierzchni 30,25 km2; 

• JCWP Dopływ z Anielina PLRW600016182874 o długości 6,18 km, 

JCWP RW600016182874 o powierzchni 11,19 km2; 

• JCWP Grabia od Dłutówki do Dopływu z Anielina PLRW600019182873 o długości 24,26 km, 

JCWP RW600019182873 o powierzchni 56,13 km2; 

• JCWP Pałusznica PLRW600016182869 o długości 32,35 km, 

JCWP RW600016182869 o powierzchni 80,21 km2; 

• JCWP Grabia od Dopływu z Anielina do ujścia PLRW600019182899 o długości 31,87 km, 

JCWP RW600019182899 o powierzchni 92,25 km2; 

• JCWP Pisia PLRW600016182876 o długości 3,91 km, 

JCWP RW600016182876 o powierzchni 11,04 km2; 

• JCWP Końska Struga PLRW600016182889 o długości 47,74 km, 

JCWP RW600016182889 o powierzchni 131,29 km2; 

• JCWP Dopływ z Gucina PLRW600016182858 o długości 5,48 km, 

JCWP RW600016182858 o powierzchni 14,05 km2. 

Pod względem hydrologicznym gmina Łask położona jest w obrębie dorzecza rzeki Odry, zlewni rzeki 

Warty. Obszar jest odwadniany przez rzekę Grabię. Na linii między Anielinem, Stryjami Paskowymi  

i Budami Stryjewskimi przebiega wododział II rzędu. Cały obszar doliny Grabi stanowi obszar narażony 

na niebezpieczeństwo powodzi. W obrębie miasta Łask część doliny chroniona jest wałami 

przeciwpowodziowymi.  

Głównym ciekiem gminy Łask jest Grabia, która jest rzeką IV rzędu. Płynie ona z południowego wschodu, 

przecinając teren gminy wygiętym ku północy łukiem i opuszczając jej obszar w kierunku południowo-

zachodnim. Jest ona dopływem Widawki - dopływu Warty. Do Grabi uchodzi niewielka rzeka Końska, 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU  

„LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY ŁASK NA LATA 2016-2023” 

19 

 

płynąca południkowo przez południową cześć gminy. Ponadto sieć wodną uzupełniają różnej wielkości 

rowy melioracyjne. Większość cieków, za wyjątkiem Grabi i Końskiej, prowadzi niewiele wody. 

Na obszarze gminy znajdują się liczne, sztuczne zbiorniki wodne. Większość z nich to sztucznie piętrzone 

stawy rybne. Dość dużą powierzchnię zajmują także dawne wyrobiska cegielni (w szczególności  

w okolicach miejscowości Okup). Mimo antropogenicznego pochodzenia, zbiorniki te mają, na tym 

pozbawionym naturalnych jezior terenie, wysoką wartość biocenotyczną jako godowiska płazów, oraz 

miejsca koncentracji zespołów gatunków roślin i zwierząt związanych z siedliskami wodnymi  

i bagiennymi.  

3.1.5 Wody podziemne 

Obszar gminy znajduje się na terenie występowania dwóch Jednolitych Części Wód Podziemnych 

(JCWPd): 

• JCWPd 79 o powierzchni 2623 km2, 

• JCWPd 96 o powierzchni 2416 km2. 

Gmina Łask nie leży w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych ani w obszarze jego ochrony. Na 

terenie gminy występują dwa poziomy wodonośne: górnokredowy i czwartorzędowy. Poziom 

górnokredowy związany jest ze spękanymi utworami mastrychtu i kampanu wykształconymi w facji 

marglisto-wapiennej, lokalnie piaszczystej. Warstwa wodonośna zasilana jest bezpośrednio na 

wychodniach przez wody opadowe oraz poprzez infiltrację wód opadowych przez nadległe utwory 

czwartorzędowe. Zwierciadło wody ma charakter napięty na wysoczyźnie i swobodny w dolinie Grabi. 

Poziom czwartorzędowy nie występuje w rejonie wsi Bałucz i Stryje Paskowe. Utwory czwartorzędowe 

wykształcone są w postaci piasków o różnej granulacji, od drobnoziarnistych po żwiry. Miąższość 

warstwy waha się od 15 do 30 m, powyżej tej wartości występuje w rejonie Wronowic i Gorczyna. 

Dla celów zaopatrzenia ludności w wodę czerpane są wody podziemne głównie z górnokredowego 

poziomu wodonośnego (ujęcie komunalne Łask-Ostrów z głębokości 100 m i więcej, ujęcie w Bałuczu  

z głębokości 60 m), ale też z utworów czwartorzędowych (Okup Mały z głębokości 52 m i 57 m, Gorczyn 

z głębokości 54 m). Większość podmiotów gospodarczych czerpiących wodę z własnych ujęć pobiera je 

z poziomów czwartorzędowych położonych na różnych głębokościach w zależności od występowania  

i miąższości płatów glin zwałowych. 

3.1.6 Obszary prawnie chronione 

Poniższa tabela prezentuje formy ochrony przyrody występujące na terenie Gminy Łask. Zostały one 

zestawione na podstawie Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska. 
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Tabela 1. Formy ochrony przyrody występujące na terenie Gminy Łask (źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska) 

L.p. Forma ochrony Nazwa Data utworzenia 

1. obszar chronionego krajobrazu Środkowej Grabi 01.01.1998 

2. zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Grabi 24.09.1998 

3. zespół przyrodniczo-krajobrazowy Kolumna - Las 01.01.1993 

4. obszar natura 2000 Grabia 01.03.2011 

5. pomnik przyrody  06.03.1998 

6. pomnik przyrody  06.03.1998 

7. pomnik przyrody  06.03.1998 

8. pomnik przyrody  06.03.1998 

9. pomnik przyrody  06.03.1998 

10. pomnik przyrody  06.03.1998 

11. pomnik przyrody  06.03.1998 

12. pomnik przyrody  06.03.1998 

13. pomnik przyrody  06.03.1998 

14. pomnik przyrody  06.03.1998 

15. pomnik przyrody  06.03.1998 

16. pomnik przyrody  06.03.1998 

17. pomnik przyrody  12.12.1998 

18. pomnik przyrody  06.03.1998 

19. pomnik przyrody  06.03.1998 

20. pomnik przyrody  06.03.1998 

21. pomnik przyrody  06.03.1998 

22. pomnik przyrody  06.03.1998 

23. pomnik przyrody  06.03.1998 

24. pomnik przyrody  06.03.1998 

25. pomnik przyrody "Janusz" 08.11.2012 

26. użytek ekologiczny  31.03.1993 
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Obszar Natura 2000 

Obszar Natura 2000 Grabia (PHL100021) + Plan zadań ochronnych 

Obszar Natura 2000 Grabia PLH100021 został zatwierdzony na podstawie decyzji Komisji z dnia 

10 stycznia 2011 r. przyjmującej na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, czwarty zaktualizowany wykaz 

terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny 

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669) (2011/64/UE) – Dz. U. UE. L. 33 z 08.02.2011 r., s. 372, 

która została zastąpiona decyzją Komisji z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia siódmego 

zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 

kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7358) (2013/741/UE) – 

Dz. U. UE. L. 350 z 21.12.2013 r., s. 511, a wyznaczony został w celu zachowania we właściwym stanie 

następujących przedmiotów ochrony: 

o 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis), 

o 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion, 

o 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 

o *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe, 

• 1032 skójka gruboskorupowa Unio crassus, 

• 1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia, 

• 1042 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis, 

• 1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar, 

• 4056 zatoczek łamliwy Anisus vorticulus, 

• 1096 minóg strumieniowy Lampetra planeri, 

• 1098 minogi czarnomorskie Eudontotomyzon spp. (2484 minóg ukraiński Eudontotomyzon 

mariae), 

• 1145 piskorz Misgurnus fossilis, 

• 1146 koza złotawa Sabanajewia aurata, 

• 1149 koza Cobitis taenia, 

• 1188 kumak nizinny Bombina bombina, 

• 1337 bóbr europejski Castor fiber, 

• 1355 wydra Lutra lutra. 
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Dla omawianego obszaru powstał plan zadań ochronnych zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grabia PLH100021 (opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego, poz. 785). 

Głównymi zagrożeniami dla przedmiotów ochrony obszaru są: sukcesja, odpady, zanieczyszczenia wód 

– spływy nawozów i środków ochrony roślin z uregulowanej i użytkowanej rolniczo górnej części zlewni 

oraz ścieki bytowe z miejscowości położonych wzdłuż biegu rzeki, melioracje i osuszanie, zmiany 

stosunków wodnych, regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych. 

W przypadku siedliska 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 

elatioris) zagrożeniem jest intensywne koszenie lub intensyfikacja, jak również intensywny wypas. 

Zagrożeniem dla 1096 minoga strumieniowego Lampetra planeri, 2484 minoga ukraińskiego 

Eudontotomyzon mariae i 1149 kozy Cobitis taenia są niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy – na 

potrzeby zwiększenia retencji wody w cieku, dla nawodnień i celów hydroenergetycznych (te głównie 

w dolnym biegu cieku). Zagrożeniem dla 1188 kumaka nizinnego Bombina bombina jest intensywna 

hodowla ryb – zarybianie starorzeczy co zwiększa presję ryb na kumaka nizinnego w siedliskach rozrodu 

(dot. wybranych stanowisk), a także bliskość dróg do siedlisk rozrodu co powoduje śmiertelność gatunku 

na drogach. 

Głównym celem działań ochronnych dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Grabia PLH100021 

jest poprawa i utrzymanie właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez 

zachowanie naturalnego reżimu przepływów, naturalnych procesów hydromorfologicznych w korycie 

rzeki Grabia i zachowanie panujących warunków wodnych. Celem działań ochronnych dla siedliska 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) jest poprawa 

stanu ochrony poprzez właściwe (ekstensywne) użytkowanie płatów siedlisk. Poprawa ciągłości 

biologicznej rzeki wpłynie pozytywnie na stan ochrony minoga strumieniowego, ukraińskiego i kozy. 

W przypadku gatunków: 4056 zatoczek łamliwy Anisus vorticulus, 1096 minóg strumieniowy Lampetra 

planeri, 1098 minogi czarnomorskie Eudontotomyzon spp. (2484 minóg ukraiński Eudontotomyzon 

mariae), 1145 piskorz Misgurnus fossilis, 1149 koza Cobitis taenia, 1188 kumak nizinny Bombina 

bombina należy uzupełnić stan wiedzy. 
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Obszary chronionego krajobrazu 

Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi 

Został utworzony Rozporządzeniem Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 r. Przez jego obszar 

przepływa rzeka Grabia oraz rzeki Końska i Pałusznica, które są dopływami pierwszej z nich. Niewątpliwą 

atrakcję na tym terenie stanowi największa z tych rzek, czyli Grabia, uznana również za użytek 

ekologiczny. Jest to jedna z najczystszych rzek centralnej Polski. Sklasyfikować ją można jako typową 

rzekę nizinną średniej wielkości. 

Odznacza się ciekawą budową biologiczną oraz bardzo bogatą i równie ciekawą hydrofauną. Pod 

względem zoologicznym jest najlepiej poznaną rzeką w Polsce, gdyż od 1928 roku prowadzone były na 

jej terenie badania naukowe przez pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego. W wyniku tych 

badań stwierdzono występowanie tu aż 800 gatunków zwierząt, w tym 80 odkrytych po raz pierwszy  

w Polsce, 2 gatunki okazały się nowymi dla nauki. Z tego też względu świat zwierzęcy tej rzeki i jej 

dopływów można określić jako niezwykle różnorodny. W jej wodach żyje blisko 30 gatunków ryb m.in. 

szczupaki, węgorze, brzany, certy. Na uwagę zasługują również rośliny takie jak: okrężnica bagienna, 

włosienicznik błotny, łączeń baldaszkowy, marek szerokolistny. 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe  

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Grabi  

Został utworzony Rozporządzeniem Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 r. na terenie gmin: 

Dobroń (411 ha), Łask (1138 ha), Widawa (1 ha), Sędziejowice (1587 ha) oraz miasta Łask (870 ha). 

Zespół powołano do życia w celu ochrony naturalnej doliny rzeki Grabi. Obok koryta rzeki ochroną objęte 

są znajdujące się w jej dolinie starorzecza, drobne zbiorniki eutroficzne, wydmy śródlądowe, mokradła, 

niżowe i górskie świeże łąki, lasy łęgowe, olsowe i bory sosnowe. Grabia odznacza się niezwykłym 

bogactwem i różnorodnością fauny Stwierdzono tu występowanie- 800 gatunków, w tym 80 odkrytych 

po raz pierwszy w Polsce, a 2 zupełnie nowe dla nauki. 

W wodach Grabi żyje około 30 gatunków ryb, w tym szczupaki, węgorze, certy i brzany. Na łąkach i 

polach występują liczne ptaki, zarówno lęgowe jak i przelotne. Wśród roślin na szczególną uwagę 

zasługują: okrężnica bagienna, włosienicznik błotny, łączeń baldaszkowy i marek szerokolistny. 

Całkowita powierzchnia ZPK "Dolina Grabi" wynosi 4.007 ha. 
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Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Kolumna-Las  

Powołany Uchwałą Nr XXIX/303/93 Rady Miasta i Gminy w Łasku z dnia 30 marca 1993 roku w sprawie 

uznania Kolumny-Lasu za zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Obszar ma powierzchnię 365 ha i znajduje 

się w powiecie łaskim w granicach administracyjnych miasta Łask w jego rekreacyjno-wypoczynkowej 

dzielnicy Kolumnie. Ochroną objęty jest tu starodrzew sosnowy wraz z znajdującą się tu historyczną, 

drewnianą zabudową letniskową.  

Użytki ekologiczne 

Użytek ekologiczny Rzeka Grabia 

Użytek ekologiczny utworzony w 1993 roku obejmuje koryto rzeki Grabi. Celem utworzenia tej formy 

ochrony jest zachowanie naturalnego koryta rzeki nizinnej z meandrami, zakolami, bystrzami i ławicami 

piaszczystymi. Ochrona wartości przyrodniczych rzeki Grabi w ramach użytku ekologicznego została 

zapisana w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położnego w Łasku 

pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową nr. 14 a bocznicą kolejową (Uchwała nr. XXXIV/364//09 Rady 

Miejskiej w Łasku z dnia 24 czerwca 2009) w paragrafie 8 dotyczącym ochrony przyrody i krajobrazu. 

Pomniki przyrody 

Według Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody (GDOŚ), na terenie Gminy Łask znajduje się 21 

pomników przyrody. Wszystkie pomniki przyrody to pojedyncze drzewa lub ich skupiska. 
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Rysunek 4. Formy ochrony przyrody na terenie Gminy Łask (źródło: opracowanie własne na podstawie danych Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska) 
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3.2 Stan środowiska przyrodniczego 

3.2.1 Powietrze atmosferyczne 

Na terenie województwa łódzkiego zostały wydzielone 2 strefy ochrony powietrza zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje 

się oceny jakości powietrza: 

� Strefa aglomeracja łódzka, w tym następujące miasta: 

o Łódź 

o Pabianice 

o Konstantynów Łódzki 

o Aleksandrów Łódzki 

o Zgierz 

� Strefa łódzka, do której zalicza się Gmina Łask. 

 

Rysunek 5. Mapa przedstawiające strefę łódzką (źródło: Program Ochrony Powietrza dla strefy łódzkiej) 
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Gmina Łask została zakwalifikowana do stref przekroczeń ze względu na emisję PM10 i benzo(a)pirenu. 

PM10 

Obszar przekroczeń Ld14SldPM10d12 zlokalizowany jest w gminie miejsko-wiejskiej Łask. Obszar 

zajmuje powierzchnię 319 ha, zamieszkiwany jest przez 8,2 tys. osób. Jest to obszar o charakterze 

miejskim. Emitowany roczny ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów źródeł wynosi 168,7 

Mg, stężenie średnie dobowe wynosi 70,8 µg/m3, liczba przekroczeń 66, stężenie średnie roczne 37,5 

µg/m3. W stężeniach przeważa emisja powierzchniowa. 

Tabela 2. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w średniodobowych stężeniach całkowitych pyłu zawieszonego PM10 w 
obszarze przekroczeń Ld14SldPM10d12 (źródło: Program Ochrony Powietrza dla strefy łódzkiej) 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 32,5 

Powierzchniowa 56,6 

Liniowa 4,6 

Punktowa 6,4 

 

(źródło: Program Ochrony Powietrza dla strefy łódzkiej) 

BENZO(A)PIREN 

Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa01 zlokalizowany jest między innymi w gminie miejsko – wiejska Łask. 

Tabela 3. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych pyłu zawieszonego B(a)P zawartego w pyle 
zawieszonym PM10 w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa01 (źródło: Program Ochrony Powietrza dla strefy łódzkiej) 

 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 12 

Powierzchniowa 84,9 

Liniowa 1 

Punktowa 2,1 
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(źródło: Program Ochrony Powietrza dla strefy łódzkiej) 

Ze względu na przekroczenie 24 godzinnej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu 

zawieszonego PM10 konieczne jest przeprowadzenie działań naprawczych w obszarach przekroczeń 

rozmieszczonych w 36 miastach w obu strefach oceny w województwie wraz z obszarami znajdującymi 

się w 50 ościennych gminach wiejskich i 17 wiejskich częściach gmin miejsko-wiejskich. Obszary 

przekroczeń 24- godzinnej wartości poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 obejmują Gminę Łask. 

Ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 konieczne jest 

przeprowadzenie działań naprawczych w większości gmin województwa łódzkiego. W granicach 

obszarów przekroczeń znajdują się wszystkie miasta w województwie 

3.2.2 Hałas 

Hałas jest zjawiskiem powszechnie występującym, szkodliwym dla zdrowia, uciążliwym i powodującym 

dyskomfort. Głównymi źródłami hałasu w środowisku są: komunikacja (drogi, linie kolejowe - hałas 

drogowy i kolejowy), przemysł (hałas przemysłowy) oraz budynki mieszkalne (hałas komunalny). 

W roku 2014, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z 

„Programem państwowego monitoringu 

� środowiska województwa łódzkiego na lata 2013-2015” zaplanowane zostało wykonanie 

pomiarów hałasu w 10 punktach pomiarowych na 3 obszarach zlokalizowanych w poniższych 

miejscowościach: 

Obszar I – Rawa Mazowiecka 

Obszar II – Poddębice 

Obszar III – Uniejów 

 W 2016 roku opracowano Przegląd ekologiczny dla lotniska wojskowego w Łasku. Głównym celem 

przedmiotowego opracowania była ocena oddziaływania lotniska na klimat akustyczny oraz weryfikacja 

granic istniejącego obszaru ograniczonego użytkowania. Obowiązek wykonania przeglądu 
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ekologicznego został nałożony na zarządzającego infrastrukturą lotniska w Łasku decyzją Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Opracowany przegląd ekologiczny jest materiałem 

umożliwiającym zmianę granic obecnego obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego 

Łask.   

W ramach realizacji niniejszego opracowania przeprowadzono m.in.: 

� Identyfikację poszczególnych źródeł hałasu, w tym operacje startów, lądowań, przelotów oraz 

źródeł hałasu naziemnego, 

� inwentaryzację istniejącej zabudowy wymagającej ochrony akustycznej wraz z analizą danych 

dotyczących ukształtowania i zagospodarowania terenu (na podstawie przeprowadzonej wizji 

lokalnej w terenie oraz zapisów obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego), 

� pomiarową analizę stanu klimatu akustycznego w otoczeniu terenu rozpatrywanego lotniska, 

� analizę aktualnych danych dotyczących parametrów eksploatacyjnych lotniska, 

� analizę wielkości oddziaływania akustycznego na terenach o funkcji ochronnej pod względem 

akustycznym z przedstawieniem zasięgu oddziaływania dla pory dnia i nocy, 

� analizę konieczności weryfikacji granic istniejącego obszaru ograniczonego użytkowania w 

sąsiedztwie analizowanego lotniska. 

W ramach niniejszego przeglądu ekologicznego wykonano pomiary hałasu w 9 punktach pomiarowych 

(1 punkt monitoringowy zlokalizowany na wschodniej granicy terenu lotniska, na wprost pasa 

startowego oraz 8 punktów dodatkowych zlokalizowanych na najbliższych terenach podlegających 

ochronie akustycznej). 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów oraz danych przekazanych przez Zamawiającego wykonano 

model komputerowy oraz przeprowadzono obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu. 

Przeprowadzone pomiary oraz obliczenia potwierdziły konieczność zmiany granic obszaru 

ograniczonego użytkowania. Na podstawie izolinii o wartościach odpowiadających dopuszczalnym 

poziomom hałasu w środowisku zaproponowano nowe granice obszaru ograniczonego użytkowania. W 

związku ze znacznym zwiększeniem liczby wykonywanych operacji lotniczych proponowany obszar ma 

kilkukrotnie większą powierzchnię względem obszaru istniejącego. 

3.2.3 Jakość wód powierzchniowych 

Ocenę badanych w 2014 r. jednolitych części wód przeprowadzono według rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2014 r. nr 

0, poz. 1482). Ocenę spełnienia wymagań dodatkowych sporządzono na podstawie rozporządzenia 
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Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody 

powierzchniowe, wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. z 

2002 r., nr 204, poz. 1728) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. 

z 2002r., nr 241, poz. 2093). 

Na stan jednolitej części wody wpływ mają: ocena stanu/potencjału ekologicznego, ocena stanu 

chemicznego i ocena spełnienia wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych. Podstawową zasadą 

na wszystkich etapach oceny jest decydująca rola elementu o najniższej klasyfikacji. 

 

Rysunek 6. Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu rzek i zbiorników zaporowych, badanych w 2014 r (źródło: Raport o 
stanie środowiska w województwie łódzkim za rok 2015) 

Rzeka Grabia została oznaczona numerem 68, jej pomiary obejmowały monitoring diagnostyczny oraz 

monitoring obszarów chronionych. 
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Klasa elementów biologicznych 

Klasyfikacja biologiczna objęła badaniami: fitobentosu, makrofitów, makrobezkręgowców oraz 

ichtiofauny jednolitych  części  wód  powierzchniowych:  Grabia od Dopływu z Anielina do ujścia 

oceniono w III klasie, Grabia od Dłutówki do Dopływu z Anielina, Pichna do Urszulinki  w  IV  klasie.   

Klasa elementów fizykochemicznych 

Wspierające ocenę biologiczną elementy fizykochemiczne objęły monitoringiem wszystkie badane 

jednolite części wód, spośród których: Widawka od Kręcicy do Krasówki, Widawka od Krasówki do ujścia 

osiągnęły I klasę jakości, przy czym ocena sporządzona za 2014 rok jest jedynie wstępną klasyfikacją. 

Natomiast II klasę czystości osiągnęły jednolite części wód: Warta od Wierznicy do Widawki, Dopływ 

spod Strzałek Sękowskich, Struga Aleksandrowska, Krasówka, Chrząstawka, Dopływ spod Józefowa, 

Grabia do  Dłutówki, Grabia od Dłutówki do Dopływu z Anielina, Grabia od Dopływu z Anielina do ujścia, 

Pisia, Końska  Struga,  Nieciecz. 

Rzeka Grabia została zakwalifikowana do następujących typów jakości wód: 

� słaby – ze względu na stan/potencjał ekologiczny 

� dobry – ze względu na stan chemiczny 

Spełnienie dodatkowych wymagań obszarów ochrony gatunków, dla których stan wód jest ważnym 

czynnikiem w ich ochronie, sprawdzono w 3 JCWP: Czarna Maleniecka od Barbarki do ujścia, Grabia od 

Dłutówki do Dopływu z Anielina i Grabia od dopływu z Anielina do ujścia. W każdej z tych JCWP 

stwierdzono niespełnienie wymagań dodatkowych dla danego obszaru chronionego. 

Poniższa tabela prezentuje ocenę JCWPd na podstawie badań Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

Tabela 4. Ocena stanu JCWP (źródło: KZGW) 

Europejski kod JCWP 
Status 

JCWP 
Ocena stanu 

Ocena 

zagrożenia 

nieosiągnięcia 

celów RDW 

Uzasadnienie wyznaczenia JCW do 

derogacji 

PLRW6000171832529 naturalna słaby zagrożona 

Ponad 85% pow. zlewni zajmują tereny 

rolne; słaby stopień skanalizowania w 

zlewni, a aktualnie założone tempo 

rozbud. kanalizacji nie wpłynie istotnie na 

jakość wód - derogacja do 2027r. 

PLRW600017183249 naturalna słaby zagrożona 

Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny 

rolne; słaby stopień skanalizowania w 

zlewni, a aktualnie założone tempo 

rozbud. kanalizacji nie wpłynie istotnie na 

jakość wód - derogacja do 2027r. 

PLRW600016182892 naturalna umiarkowany zagrożona 

Ponad 85% pow. zlewni zajmują tereny 

rolne; wskaźnik gęstości zaludnienia 

wynoszący 360,36m/km2 
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PLRW600016182878 naturalna dobry niezagrożona - 

PLRW600016182874 naturalna dobry niezagrożona - 

PLRW600019182873 naturalna umiarkowany zagrożona 
Silne zmiany morfologiczne w zakresie 

drożności cieku 

PLRW600016182869 naturalna dobry niezagrożona - 

PLRW600019182899 naturalna umiarkowany zagrożona 
Silne zmiany morfologiczne w zakresie 

drożności cieku 

PLRW600016182876 naturalna dobry niezagrożona - 

PLRW600016182889 
silnie 

zmieniona 
słaby zagrożona 

Silne zmiany morfologiczne (bud. 

piętrzące); ponad 70% pow. zlewni 

zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości 

zaludnienia wynoszący 71,42m/km2 

PLRW600016182858 naturalna umiarkowany niezagrożona - 

 

3.2.4 Jakość wód podziemnych 

Wyniki badań monitoringowych przeprowadzonych w latach 2012-2014 roku zostały poddane ocenie 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu 

oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896). Za podstawę oceny klas jakości wód przyjęto 

graniczne wartości określonej w rozporządzeniu grupy wskaźników.  

Badana woda podziemna pochodzi z poziomu wodonośnego czwartorzęd, umiejscowiona w Łopatkach. 

Woda w otworze pomiarowym została zaklasyfikowana do III klasy czystości – wody zadowalającej 

jakości. Ujęcie wody podziemnej występuje na obszarze jednolitej części wód podziemnych o numerze 

96.  

Poniższa tabela prezentuje ocenę JCWPd na podstawie badań Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

Tabela 5. Ocena stanu JCWPd (źródło: KZGW) 

Nazwa 

JCWPd 

Ocena stanu 

ilościowego 

Ocena stanu 

chemicznego 

Ocena zagrożenia 

nieosiągnięcia 

dobrego stanu 

ilościowego 

Ocena zagrożenia 

nieosiągnięcia 

dobrego stanu 

chemicznego 

79 słaby (w subczęści) dobry zagrożona niezagrożona 

96 słaby dobry zagrożona niezagrożona 
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Uzasadnienie wyznaczenia JCWPd do derogacji: 

• 79 - ze względu na znaczny pobór wód podziemnych dla aglomeracji łódzkiej. Po zastosowaniu 

programów działań osiągnięcie dobrego stanu jest możliwe do 2021 r.; planowana eksploatacja 

złoża (węgiel brunatny) "Uniejów"; 

• 96 - ze względu na odwadnianie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Bełchatów i brak 

możliwości likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem złoża, ze względów gospodarczych. 

3.2.5 Gospodarka odpadami 

Realizując obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

gmina Łask objęła system zarówno właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne. Takie rozwiązanie daje 

większą możliwość kontroli nad całością wytworzonych odpadów komunalnych w gminie. Na terenie 

gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2. 

Drugi filar selektywnej zbiórki odpadów stanowi gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych działający na terenie gminy Łask zlokalizowany przy ul. Lutomierskiej 2 w Łasku. W ramach 

uiszczonej opłaty właściciele nieruchomości mogą przekazać do PSZOK zebrane w sposób selektywny 

następujące rodzaje odpadów komunalnych: odpady ulegające biodegradacji /trawa, liście, chwasty/ 

odpady budowlano- rozbiórkowe w ilości do 1,1 m3 rocznie od gospodarstwa domowego, chemikalia, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, a także szkło białe i 

kolorowe oraz opakowania z tworzyw sztucznych, zużyte baterie i akumulatory. 

3.2.6 Pola elektromagnetyczne 

Zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 

1232 z późn. zmianami), pola elektromagnetyczne definiuje się jako pola elektryczne, magnetyczne oraz 

elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Oceny poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 

Wielkość wartości natężeń pól elektromagnetycznych (PEM) jest wypadkową ilości źródeł i ich mocy. Do 

podstawowych źródeł emisji pól elektromagnetycznych do środowiska zaliczamy: stacje bazowe 

GSM/UMTS/CDMA/ LTE, nadajniki RTV, linie i stacje elektroenergetyczne. 
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Rysunek 7. Rozmieszczenie nadajników RTV i stacji bazowych GSM/UMTS/CDMA/LTE na terenie woj. łódzkiego w 2014 r. 
(źródło: Raport o stanie środowiska województwa łódzkiego za rok 2015) 

Liczba stanowisk pomiarowych, rodzaj terenów, na których prowadzi się pomiary oraz ich częstotliwość 

określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i 

sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. nr 

221 poz. 1645). W rozporządzeniu tym wyznaczono 3 podstawowe kategorie terenów, na których 

prowadzi się monitoring PEM: 

� centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys., 

� pozostałe miasta, 

� tereny wiejskie. 

W każdej kategorii terenu jest wybranych 45 punktów pomiarowych, łącznie 135 punktów. Pomiary w 

wybranych punktach są powtarzane po każdym pełnym, trwającym 3 lata cyklu pomiarowym. W ciągu 
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jednego roku pomiary wykonywane są w 45 punktach (po 15 w każdej kategorii terenu). Zakres badań 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku obejmuje pomiary natężenia składowej elektrycznej 

pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3MHz do 3000MHz. Pomiary w 

każdym punkcie wykonywane są 1 raz w ciągu roku. 

Na terenie powiatu łaskiego  ostatnie  pomiary  natężenia  promieniowania elektromagnetycznego  

wykonano  w  roku  2012  w  trzech  punktach  monitoringowych.  Punkty zlokalizowane były na  terenie  

miasta  Łask  (pl.  11 Listopada) oraz we  wsiach:  Rososza (gm. Sędziejowice) i Grabia (gm. Sędziejowice). 

Pomiary na obszarze miasta wykonywane były  w  jego  centralnej  części,  na  terenach  o  największej  

gęstości  zaludnienia,  natomiast na terenach wiejskich w pobliżu zabudowań. Wszystkie pomiary 

przeprowadzono w ciepłej porze roku,  zgodnie  z  wytycznymi  określonymi  w  rozporządzeniu  Ministra  

Środowiska z  dnia  30  października  2003  r.  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  pól 

elektromagnetycznych  w  środowisku  oraz  sposobów  sprawdzania  dotrzymania  tych poziomów  (Dz.  

U.  Nr  192,  poz.  1883)  przy  temperaturze  powietrza  powyżej  0°C oraz wilgotności względnej nie 

większej niż 75%. 

Po  przeprowadzeniu  serii  pomiarów  na  obszarze  powiatu  łaskiego  w  żadnym z  punktów  

pomiarowych  nie  stwierdzono  przekroczeń  dopuszczalnych  wartości  natężenia PEM.  Średnie  

wartości  2-godzinne  w  żadnym  ze  stanowisk  nie  przekroczyły  poziomu 0,3  V∙m-1, natomiast gęstość 

mocy pola z wartości maksymalnych określona dla stanowisk była  niższa  od  0,0002  W∙m-2.  Mimo  

postępującego  wzrostu  liczby  źródeł  pól elektromagnetycznych   nie obserwuje  się  znaczącego  

wzrostu  natężenia  poziomów  pól w środowisku. 

3.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu 

Z definicji rewitalizacja zakłada wieloletni proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych, 

gospodarczych i ekonomicznych prowadzony na obszarze zdegradowanym. Proces tych przemian ma 

w perspektywie długoterminowej przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu 

środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu przestrzennego, ożywienia gospodarczego 

i odbudowy więzi społecznych. 

Brak realizacji założeń LPR nie pozwoli na wypełnienie założonych celów, które z założenia mają 

pozytywne następstwa w strefie przestrzennej, społecznej i gospodarczej, jak również w środowisku 

naturalnym. 

W dokumencie projektu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-2023” określono 

problemy, jakie dotykają przestrzeń społeczną, gospodarczą oraz infrastrukturalną. W tych dziedzinach 

wskazane problemy są pośrednio bądź bezpośrednio powiązane z problemami środowiska naturalnego, 

na terenie objętym rewitalizacją. Eliminacja tych kwestii przyczyni się od razu bądź w dalszym czasie do 
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poprawy jakości stanu środowiska. Brak realizacji założeń LPR przyczyni się do pogłębiania 

występujących na terenie zdegradowanym problemów, co spowoduje zastój rozwoju gminy i wzrost 

niezadowolenia mieszkańców, a także marginalizację obszaru w stosunku do innych bardziej 

rozwiniętych gmin. 

Brak realizacji LPR spowoduje pogorszenie atrakcyjności gminy, ciągły wzrost degradacji budynków, 

obiektów zabytkowych bądź zatrzymanie się w najlepszym przypadku na aktualnym poziomie. 

Niezrealizowanie zadań może przyczynić się do pogorszenia stanu środowiska. Brak realizacji zadań 

z zakresu termomodernizacji budynków oraz innych sprzyjających podnoszeniu efektywności 

energetycznej budynków, może negatywnie wpłynąć na jakość powietrza atmosferycznego. 

Niewyremontowane obiekty posiadają mniejszą wydajność energetyczną, co powoduje większe 

spalanie materiału grzewczego, a co za tym idzie również większe emisje do atmosfery. 

Ze społecznego punktu widzenia niekorzystne byłoby niepodejmowanie realizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. Wszystkie z zaplanowanych zadań będą realizowane z myślą o obecnych i przyszłych 

mieszkańcach regionu, jak również turystów. Brak realizacji niektórych zadań może spowodować, 

spadek zadowolenia mieszkańców z miejsca, w którym żyją, ze względu na ograniczoną możliwość 

spędzania wolnego czasu. 

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji celów zawartych w projekcie LPR: 

• pogorszenie lokalnego krajobrazu miejscowości na wskutek rozrostu zdegradowanych terenów, 

• postępująca degradacja zabudowy, 

• pogorszenie się stanu powietrza atmosferycznego poprzez wzrost emisji zanieczyszczeń 

z indywidualnych kotłowni, 

• spadek poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, 

• postępująca degradacja cennych obiektów zabytkowych, 

• niezadowolenie społeczności, 

• wzrost stopnia bezrobocia, 

• pogorszenie jakości życia mieszkańców, 

• wzrost poziomu patologii społecznych. 

Wszelkie przemiany zdefiniowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji niosą za sobą pozytywny efekt 

w postaci przezwyciężenia takich negatywnych zjawisk jak: degradacja obszaru gminy, pogorszenie 

jakości środowiska, niezadowolenie społeczności czy problem bezrobocia. Działania przedstawione 

w LPR są ze sobą ściśle powiązane i w pełni komplementarne. Jedno zadanie pociąga za sobą drugie, co 
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w konsekwencji daje pożądany efekt skumulowanych inwestycji, które doprowadzą do odnowy Gminy 

Łask. 

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja celów LPR doprowadzi do ogólnej poprawy stanu 

środowiska przyrodniczego, zdrowia i jakości życia mieszkańców Gminy Łask w związku, z czym jest ona 

konieczna. 
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4. Metody analizy realizacji postanowień projektowanego dokumentu 

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy 

Łask na lata 2016-2023” pod kątem wpływu na środowisko mogą odnosić się do:  

• oddziaływania proponowanych działań,  

• przestrzegania ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ochrony  

i kształtowania środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.  

W zakresie oddziaływania proponowanych zadań na środowisko:  

• w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach 

środowiskowych, obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach 

określonych w wydanej decyzji (o ile decyzja określa takie warunki),  

• w odniesieniu do pozostałych działań może to być monitoring państwowy środowiska, 

prowadzony przez odpowiednie organy administracji państwowej, powołane do badania stanu 

środowiska,  

• w przypadku pojawienia się skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności 

w oparciu o uchwalony Projekt, analizę realizacji Projektu i badanie skażenia środowiska 

powinien przeprowadzić odpowiedni organ administracji samorządowej.  

W zakresie realizacji przestrzegania ustaleń Projektu powinny być okresowe przeglądy z realizacji 

Projektu, wykonywane przez administrację samorządową na potrzeby oceny prowadzonej polityki. 

Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu dla zadań 

planowanych:  

• przeprowadzenie wstępnej oceny w przypadku projektów zaliczonych do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar Natura 2000;  

• przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 w przypadku, 

gdy istnieje możliwość potencjalnie znaczącego oddziaływania na cele ochrony tego obszaru;  

• przeprowadzenie pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko w przypadkach, gdy 

projekt (zamierzenie inwestycyjne) podlega takiej procedurze; 

• oceny zgodność ze standardami jakości środowiska na etapie realizacji projektu, a także po jego 

zakończeniu;  

• oceny zgodności ze standardami emisyjnymi w przypadku występowania emisji do środowiska;  

• oceny warunków i jakości klimatu akustycznego wykonywane raz na 5 lat w postaci map 

akustycznych;  
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• w zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są jednostki  

i instytucje związane z gospodarką wodną (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Łodzi), 

zarządy dróg (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi), Starostwo 

Powiatowe w Łasku, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, w zakresie ochrony środowiska 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, a w zakresie ochrony przyrody organy 

wymienione w ustawie o ochronie przyrody zgodnie z art. 91 (minister właściwy do spraw 

środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, wojewoda, regionalny dyrektor ochrony 

środowiska, marszałek województwa, dyrektor parku narodowego, starosta, wójt, burmistrz 

albo prezydent miasta) oraz jednostki wspomagające, zatrudniające ekspertów w dziedzinie 

ochrony środowiska, np. IMGW, RZGW i inne. Zgodnie z art. 10 Dyrektywy 2001/42/WE z dnia 

27 czerwca 2001 r. w celu uniknięcia powielania monitoringu, raporty o stanie i jakości 

poszczególnych elementów środowiska powinny być przekazywane do gmin.  

Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień Projektu dla zadań 

zrealizowanych przed przyjęciem projektu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-

2023”:  

• oceny zgodności ze standardami emisyjnymi w przypadku występowania emisji do środowiska;  

• oceny warunków i jakości klimatu akustycznego wykonywane raz na 5 lat w postaci map 

akustycznych;  

• w zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są jednostki  

i instytucje związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, Starostwo Powiatowe w Łasku, Łódzki 

Urząd Wojewódzki w Łodzi, w zakresie ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Łodzi, a w zakresie ochrony przyrody organy wymienione w ustawie o ochronie 

przyrody zgodnie z art. 91 oraz jednostki wspomagające, zatrudniające ekspertów w dziedzinie 

ochrony środowiska, np. IMGW, RZGW i inne. 

W celu oceny wpływu proponowanych działań na środowisko i człowieka można zastosować wskaźniki 

monitoringu. Poza przyjętymi w przepisach odrębnych wskaźnikami dotyczącymi jakości poszczególnych 

komponentów środowiska można wykorzystać następujące parametry:  

• jakość powietrza – liczba nowych instalacji ogrzewania i podgrzewania wody gospodarczej 

w oparciu o paliwa ekologiczne (gaz, olej opałowy, energia elektryczna);  

• ochrona przyrody, bioróżnorodności, krajobrazu - obszar opracowania objęty ochroną przyrody 

lub krajobrazu. 
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5. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 

 

Głównym celem ochrony na szczeblu międzynarodowym jest „Światowa strategia ochrony przyrody” 

z 1980 r., wydana z inicjatywy Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUNC). Głównym celem Strategii jest 

ochrona żywych zasobów środowiska. 

Głównym celem ochrony na szczeblu wspólnotowym jest Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000, 

której celem jest ochrona mających znaczenie dla Wspólnoty obszarów specjalnej ochrony siedlisk, 

cennych pod względem różnorodności biologicznej, stanowiących miejsce bytowania cennych 

gatunków roślin i zwierząt oraz obszarów specjalnej ochrony ptaków. 

Najważniejsze cele ochrony środowiska na szczeblu krajowym sformułowane zostały w „Polityce 

Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.” Do zawartych w niej 

najważniejszych zadań w zakresie ochrony środowiska naturalnego, należą działania na rzecz 

zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, przystosowanie do zmian klimatu oraz ochrona 

różnorodności biologicznej. 

Główne cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, zostały uwzględnione podczas 

opracowywania dokumentu. Wykazano spójność zarówno w zakresie przewidzianych działań jak 

i sposobów ich realizacji.  
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6. Przewidywane oddziaływanie na środowisko w wyniku realizacji zapisów projektowanego dokumentu 

 

Projekt „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-2023”, obejmuje swoim zakresem 6 

podobszarów rewitalizacji w gminie. 

Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy składnikami oznaczono następującymi 

symbolami: 

+ wpływ pozytywny 

- wpływ negatywny 

* brak wpływu 

 

W kolejnej tabeli zaprezentowano wpływ poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji  

w ramach każdego podobszaru projektu LPR na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, 

zdrowie ludzi, dobra kultury oraz obszary chronione w tym Natura 2000. 
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Tabela 6. Przewidywane oddziaływania na środowisko (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 

  TABELA PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA 
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PODOBSZAR 1 

1. 
Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej – 

rewitalizacja budynku kamienicy przy Pl. 11 
Listopada 1 w Łasku 

* + * * * * * * + * * * * 

2. 

Zmiana funkcji i adaptacja budynku kamienicy przy 
Pl. 11 Listopada 1 na Dom Pracy Twórczej i Punkt 
spotkań dla stowarzyszeń oraz piwnicy kamienicy 

na kawiarnię/herbaciarnię – nowe miejsce spotkań 
dla mieszkańców 

* + * * * * * * * * * * * 

3. 
Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej – 

przebudowa budynków Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 

* + * * * * * * + * * * * 

4. 
Nadanie nowej funkcji i adaptacja budynku Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych na siedzibę 
Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku 

* + * * * * * * * * * * * 

5. 

Podnoszenie efektywności energetycznej 
budynków – zmiana systemu ogrzewania oraz 

docieplenie ścian budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej – Kościelna 2 

* + * * * * + * * * * * * 

6. 
Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej – 
przebudowa Pl. Dąbrowskiego wraz z nasadzeniem 

zieleni opartym o koncepcję Aranżacji różanej, 
* + * + * * * * + * * * * 
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modernizacją infrastruktury drogowej, oświetlenia 
ulicznego oraz małej architektury 

7. 
Łask na Rowerze - utworzenie miejsc parkingowych 

dla komunikacji rowerowej oraz punktu 
wypożyczalni rowerowej 

* + * * * * + * * * * * * 

8. 

Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej 
oraz warunków życia mieszkańców – modernizacja 
wraz z podnoszeniem efektywności energetycznej 

kamienic zlokalizowanych przy ciągach 
komunikacyjnych oraz placach 

* + * * * * + * * * * * * 

9. 
Modernizacja Kaplicy Cmentarnej – Cmentarz 

katolicki, ul. Armii Krajowej 
* + * * * * * * * * * * * 

PODOBSZAR 2 

1. 
Patrzymy na Łask z góry – remont, modernizacja 

wieży ciśnień 
* + * * * * * * * * * * * 

2. 

Patrzymy na Łask z góry – adaptacja budynku 
wieży ciśnień na nowe funkcje wraz z punktem 

widokowym oraz doposażeniem w infrastrukturę 
towarzyszącą, w tym usprawniającą funkcje 

komunikacyjne obszaru (biletomat, bankomat) 

* + * * * * * * * * * * * 

3. 
Patrzymy na Łask z góry – zagospodarowanie 

przestrzeni wokół wieży ciśnień wraz z 
nasadzeniem zieleni 

* + * + * * * * + * * * * 

4. 

Utworzenie Centrum Przesiadkowego Łask – 
modernizacja istniejącej infrastruktury 

komunikacyjnej wraz zastosowaniem nowych 
elementów małej architektury (wykorzystanie 

instalacji OZE) oraz nasadzeniem zieleni opartym o 
koncepcję Aranżacji różanej 

* + * + * * + * + * * * * 
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5. 
Utworzenie Centrum Przesiadkowego Łask – 
Wiata rowerowa (projekt Łask na rowerze) 

* + * * * * + * * * * * * 

6. 
Utworzenie Centrum Przesiadkowego Łask – 

wypożyczalnia rowerów (projekt Łask na rowerze) 
* + * * * * + * * * * * * 

7. 

Utworzenie Centrum Przesiadkowego Łask – 
ścieżka dydaktyczna nawiązująca do historii Łasku 

wraz z nasadzeniem zieleni nawiązującym do 
koncepcji Aranżacji Różanej 

* + * + * * * * + * + * * 

8. 

Atrakcyjne tereny powojskowe – modernizacja 
trzech budynków jednostki powojskowej, 

wyposażenie budynków w ekologiczne źródło 
energii 

* + * * * * + * + * * * * 

9. 

Atrakcyjne tereny powojskowe – utworzenie 
terenu zielonego, ogrodu na terenie 

powojskowym, wokół rewitalizowanych, remont 
ogrodzenia, chodników i dróg wewnętrznych 

* + * + * * * * + * * * * 

10. 
Atrakcja zawodowa – tworzenie nowych miejsc 

pracy 
* + * * * * * * * * * * * 

PODOBSZAR 3 

1. 

Ożywienie terenu przy Rzece Grabi – budowa 
zbiornika wodnego (retencyjno-rekreacyjnego) w 

dolinie Rzeki Grabi w formie kąpieliska wraz z 
towarzysząca infrastrukturą 

- + - - -/+ * * - - * * - * 

2. 

Ożywienie terenu przy Rzece Grabi – akwarium 
eksponujące ekosystem Rzeki Grabi 
(wyeksponowanie cennych walorów 

przyrodniczych) 

- + - - * * * - - * * - * 
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3. 
Ożywienie terenu przy Rzece Grabi – 

infrastruktura sportowo-rekreacyjna towarzysząca 
projektowanemu zbiornikowi 

- + - - * * * - - * * - * 

4. 
Ożywienie terenu przy Rzece Grabi – aktywizacja 

zawodowa mieszkańców, tworzenie nowych 
miejsc pracy 

* + * * * * * * * * * * * 

PODOBSZAR 4 

1. 
Odnowa dawnego charakteru dzielnicy – 

pilotażowa modernizacja budynku przy ul. Wojska 
Polskiego 14 

* + * * * * * * + * + * * 

2. 
Odnowa dawnego charakteru dzielnicy – 

pilotażowa modernizacja budynku przy ul. 
Sejmowej 7 

* + * * * * * * + * + * * 

3. 
Odnowa dawnego charakteru dzielnicy – 

pilotażowa modernizacja budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej - Toruńska 2 

* + * * * * * * + * + * * 

4. 

Odnowa dawnego charakteru dzielnicy - odnowa 
Pl. Szarych Szeregów wraz z nadaniem nowych 

funkcji oraz nasadzeniem zieleni opartym o 
koncepcję Aranżacji różanej, zastosowaniem 
nowych elementów małej architektury oraz 

utworzeniem miejsc wspólnego wypoczynku (np. 
siłownia napowietrzna) 

* + * + * * * * + * * * * 

5. 
Odnowa dawnego charakteru dzielnicy -  

kontynuacja koncepcji Miasta Ogrodu wraz z 
promocją dzielnicy 

* + * + * * * * + * * * * 

6. 
Do Kolumny i dalej – Centrum Przesiadkowe 

Kolumna przy placu PKP wraz z przebudową ul. 
Piotrkowskiej, ul. Lubelskiej oraz ul. Wileńskiej 

* + * * * * * * + * * * * 

7. 
Do Kolumny i dalej – utworzenie miejsc 
parkingowych dla rowerów oraz punktu 

wypożyczania rowerów (Łask na rowerze) 
* + * * * * + * * * * * * 
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8. 
Do Kolumny i dalej – remont oraz rozwój 

funkcjonalnej sieci ciągów pieszych i rowerowych   
* + * * * * + * * * * * * 

9. 
Do Kolumn i dalej – odwodnienie oraz remont 

nawierzchni dróg 
* + * * * * * * * * * * * 

10. 
Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku 

przy ul. Sejmowej 7 – Siedziba Klubu Sprawnego i 
Aktywnego Seniora 

* + * * * * * * * * * * * 

PODOBSZAR 5 

1. 
Atrakcyjna przestrzeń publiczna – modernizacja 

budynku po byłej organistówce (Borszewice 
Kościelne 44) na cele świetlicy wiejskiej 

* + * * * * * * + * * * * 

2. 

Atrakcyjna przestrzeń publiczna – remont terenu 
wokół budynku po byłej organistówce (Borszewice 
Kościelne 44) wraz nasadzeniem zieleni opartym o 
koncepcję Aranżacji różanej, realizacją oświetlenia 

oraz infrastruktury sportowo rekreacyjnej 
nawiązującej i towarzyszącej funkcji budynku 

* + * + * * * * + * * * * 

3. 
Aktywny czas wolny - imprezy integracyjne dla 

społeczności lokalnej (z szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży) 

* + * * * * * * * * * * * 

4. 
Aktywny czas wolny - zajęcia aktywizujące dla 
dzieci i młodzieży oraz Seniorów w (ramach 

działalności świetlicy wiejskiej) 
* + * * * * * * * * * * * 

PODOBSZAR 6 

1. 

Atrakcyjna przestrzeń publiczna - remont wraz z 
kompleksową termomodernizacją zabytkowego 
Dworu wpisanego do rejestru zabytków pod poz. 

379/A 

* + * * * * * * + * + * * 
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2. 

Atrakcyjna przestrzeń publiczna - 
zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego 

Dworu wpisanego do rejestru zabytków pod poz. 
379/A – adaptacja terenu pod funkcje rekreacyjne 

wraz nasadzeniem zieleni opartym o koncepcję 
Aranżacji różanej, uzupełnieniem oświetlenia, 

ustawieniem mebli miejskich i elementów małej 
architektury oraz siłowni napowietrznej 

* + * + * * * * + * + * * 

3. 
Łask na rowerze – utworzenie miejsc 

parkingowych dla rowerów 
* + * * * * + * * * * * * 

4. Łask na rowerze – punkt wypożyczalni rowerowej * + * * * * + * * * * * * 

5. 
Łask na rowerze – promocja transportu 

rowerowego na terenie gminy 
* + * * * * + * * * * * * 

6. 

Aktywni zawodowo – Bank czasu – mieszkańcy 
deklarują swoje umiejętności, które mogą 
świadczyć na rzecz innych osób, w zamian 
otrzymując godziny do wykorzystania na 

otrzymanie pomocy od innych mieszkańców 

* + * * * * * * * * * * * 

7. 

Aktywni zawodowo - Pobudzanie aktywności 
zawodowej mieszkańców – wsparcie rozwoju 

podmiotów ekonomii społecznej, w tym 
przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni 

socjalnych, 

* + * * * * * * * * * * * 

8. 
Aktywni zawodowo - utworzenie atrakcyjnych 

lokali pod wynajem dla przedsiębiorców w 
budynku Dworu 

* + * * * * * * * * * * * 

CAŁY OBSZAR 

1. Zintegrowany System Informacji Miejskiej * + * * * * * * * * * * * 
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7. Wpływ realizacji projektowanego dokumentu na poszczególne aspekty środowiska 

7.1 Różnorodność biologiczna, roślinność, zwierzęta, obszary chronione 

Projekt LPR zawiera w sobie działania dla Podobszaru 3, które będą znacząco ingerować w różnorodność 

biologiczną, zwierzęta i rośliny oraz obszary chronione. 

Główny wpływ na środowisko będzie miała budowa zbiornika wodnego w dolinie rzeki Grabia. Prace 

bezpośrednio przyczynią się do zniszczenia nisz ekologicznych występujących tam przedstawicieli fauny 

i flory. Prace nie będą miały bezpośredniego wpływu na obszar Natura 2000 Grabia PLH100021, gdyż 

jego granica przebiega ok. 200 m w pobliżu projektowanego zbiornika, lecz trudno ocenić, jak będzie 

wyglądał wpływ pośredni w perspektywie długoterminowej. 

Projektowany zbiornik znajduje się w granicach Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Grabi” co 

powoduje, że projektowanie lokalizacji i zasięgu przestrzennego zbiornika powinno uwzględniać zapisy 

aktu prawa miejscowego powołującego ten zespół przyrodniczo-krajobrazowy. W Uchwale Wojewody 

Sieradzkiego (Dz. Urzędowy Woj. Sieradzkiego nr. 20, poz. 115) dla zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego zapisano następujące ograniczenia: 

• Zakaz budowy obiektów kubaturowych, linii komunikacyjnych, urządzeń i instalacji bez 

uzgodnień w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu. 

• Zakaz wysypywania, wylewania i zakopywania odpadów poza miejscami objętymi planami 

miejscowymi, a także celowego zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza. 

• Zakaz zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i cieków bez uzgodnień w zakresie ochrony 

przyrody i krajobrazu. 

• Zakaz wydobywania skał, minerałów i torfu bez uzgodnień z właściwym organem administracji 

państwowej w zakresie ochrony przyrody. 

• Zakaz zmiany dotychczasowych form użytkowania terenu z wyjątkiem zmian dopuszczonych 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. 

Szczególny związek z planowaną budową zbiornika będzie miało spełnienie zakazu trzeciego. Na etapie 

projektowania zbiornika należy w odpowiedni sposób uzasadnić lokalizację inwestycji oraz wskazać 

działania jakie inwestor podjął, żeby ograniczyć wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze 

i krajobraz. Z tego względu niezbędne jest wstępne rozpoznanie wartości przyrodniczych (występowanie 

chronionych siedlisk i gatunków) przed przystąpieniem do prac projektowych. 

Zakaz zmiany dotychczasowej formy użytkowania, którego dotyczy punkt czwarty, nie dotyczy 

omawianego przypadku ze względu na zapisy z dokumentu „Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Łask” (tekst ujednolicony, Uchwała Nr L/481/14 Rady 
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Miejskiej w Łasku z dnia 12 lutego 2014 r.) – gdzie omawiany obszar znajduje się w „strefie planowanych 

zbiorników retencyjnych na rzece Grabi”. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla 

obszaru położnego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową nr. 14, a bocznicą kolejową (Uchwała 

nr. XXXIV/364//09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 czerwca 2009) w paragrafie 8 dotyczącym ochrony 

przyrody i krajobrazu w punkcie 1 zapisano, że ustala się: „ochronę istniejącego Zespołu Przyrodniczo-

Krajobrazowego „Dolina Grabi” oraz dopuszcza się korektę jego granicy w związku z planowanym 

zbiornikiem retencyjnym zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach szczególnych w sprawie 

utworzenia ZPK.” 

Biorąc pod uwagę kompleksowość i wieloletnią trwałość ochrony wartości przyrodniczych omawianego 

fragmentu doliny Grabi, bezpośrednie sąsiedztwo obszaru Natura 2000 oraz ochronę użytku 

ekologicznego „Rzeka Grabia” korekta granic zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest w tym wypadku 

niewskazana. Inwestycja powinna być poprzedzona waloryzacją przyrodniczą terenu objętego 

projektowanym zbiornikiem oraz takim projektowaniem przedsięwzięcia, które nie powodowałaby 

istotnych zmian w środowisku zgodnie z zasadami nowoczesnego, zrównoważonego rozwoju i które nie 

będzie wymagało korekty granic zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. 

Planowana inwestycja niewątpliwie doprowadzi do przekształcenia istniejących procesów 

przyrodniczych oraz może mieć wpływ na cenne siedliska i gatunki zamieszkujące ten obszar, jednak 

kierunek i zakres tych przekształceń oraz wymiar oddziaływania jest w istotny sposób związany ze 

sposobem konstrukcji zbiornika, usytuowania elementów jego infrastruktury oraz zastosowania 

synergicznych rozwiązań zwiększający potencjał ekologiczny tworzonego zbiornika i redukujący 

zagrożenia związane z dopływem zanieczyszczeń, szczególnie związków biogennych. 

--------------------------------------------------- 

Wiele działań zaproponowanych w projekcie dokumentu związanych z zagospodarowaniem przestrzeni 

będzie miało pozytywny bezpośredni wpływ na tereny zielone. Tereny te w zależności od pełnionej 

funkcji zostaną wzbogacone układem roślinnym oraz elementami małej architektury umożliwiającymi 

rekreację, oraz prawidłową gospodarkę odpadami. Istniejąca zieleń zostanie poddana pielęgnacji, 

uszkodzone i chore rośliny zostaną usunięte, a w zamian wprowadzone zostaną nowe nasadzenia 

(Aranżacja Różana). Działanie to pozytywnie wpłynie na rozpatrywane komponenty środowiska, 

planowane działania uchronią uwzględnione tereny przed intensywnymi procesami urbanizacji 

i degradacyjną środowiska przyrodniczego. 

--------------------------------------------------- 
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Na Podobszarze 2 planuje się rekultywację zdegradowanych terenów powojskowych. Działanie to ma 

na celu odbudowę biologiczną tych terenów oraz zagospodarowanie pod cele turystyczne i rekreacyjne. 

Gmina odzyska utracone tereny zielone i stanie się przyjazna dla ludzi. 

--------------------------------------------------- 

Rozbudowa ścieżek rowerowych w przypadku większości planowanych odcinków odbywać się będzie na 

bazie już istniejących polnych dróżek i szlaków oraz wzdłuż ciągów jezdnych. Niektóre fragmenty 

projektowanych tras mogą wymagać zerwania cennej warstwy humusowej. W celu minimalizacji tego 

oddziaływania warstwę tą należy wykorzystać np. podczas rekultywacji. 

--------------------------------------------------- 

Wiele działań zawiera plany termomodernizacji budynków. Przygotowanie i prowadzenie prac 

docieplenia budynków w ramach termomodernizacji powinno w szczególności uwzględniać ochronę 

ptaków i nietoperzy gniazdujących w ścianach budynków. Konieczność uwzględniania obecności ptaków 

i nietoperzy podczas remontów budynków wynika z przepisów prawa polskiego i wspólnotowego. 

Dotyczy to kilku grup przepisów – związanych z zakazem znęcania się nad zwierzętami, z ochroną 

gatunkową, a także z uregulowań dotyczących odpowiedzialności za szkody powodowane w środowisku. 

Większość ptaków gniazdujących w budynkach, a także wszystkie nietoperze w Polsce, objęte są ścisłą 

ochroną gatunkową. 

--------------------------------------------------- 

Realizując zadania zawarte w LPR należy przestrzegać zasad i zaleceń określonych w Ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, przez co zadania realizowane w ramach projektu nie wpłyną na 

zaburzenia populacji gatunków chronionych obejmujących spadek liczebności lub zagęszczenia, 

zmniejszenie zasięgu występowania gatunku, pogorszenie funkcjonowania populacji i jego jakości czy 

zmniejszenie powierzchni siedliska gatunku. 

7.2 Powietrze, klimat 

Działania w ramach LPR nie wpłyną negatywnie w sposób bezpośredni oraz pośredni na klimat 

i powietrze atmosferyczne. Nie przewiduje się również działań, które mogą wyznaczyć ramy dla 

późniejszych negatywnych oddziaływań. 

Część zadań wpłynie jednak w sposób pozytywny na powyższy komponent środowiska. Dzięki 

termomodernizacji budynków zmniejszy się zapotrzebowanie na ciepło, co będzie się wiązać 

z mniejszym spalaniem paliw energetycznych i mniejszymi emisjami zanieczyszczeń (głównie CO2) do 

atmosfery. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii również pozytywnie wpłynie na analizowane 

komponenty.  
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Efekt redukcji emisji zanieczyszczeń dodatkowo spotęguje rozbudowa ścieżek rowerowych 

i uruchomienia systemu rowerów na terenie gminy. Stwarzając warunki i przekonując mieszkańców do 

jazdy na rowerze zmniejszy się natężenie ruchu pojazdów na drogach w obrębie gminy. 

7.3 Ludzie 

LPR z założenia ma wspierać wszystkie grupy społeczne i prowadzić działania przyczyniające się do 

poprawy jakości ich życia. Część działań ma charakter prospołeczny i w większym bądź mniejszym 

stopniu wpłyną pozytywnie na społeczność lokalną. Przyczyni się do tego niewątpliwie przeznaczenie 

starych i nieużytkowanych budynków na nowe cele, stworzenie nowych miejsc pracy oraz 

zagospodarowanie terenów i poprawa środowiska przyrodniczego, co w rezultacie przyniesie korzyść 

w postaci poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców. 

Realizacja przedsięwzięć LPR wpłynie również na aktywizację mieszkańców, ułatwi im rewitalizację 

społeczną oraz umożliwi przyjemne spędzanie czasu wolnego nie tylko mieszkańcom, ale również 

osobom odwiedzającym gminę. Realizacja działań w sferze przestrzeni i gospodarki wpłynie 

bezpośrednio na wzrost poziomu zadowolenia mieszkańców i turystów, natomiast konkretne działania 

społeczne dotyczyć będą rozwoju zasobów ludzkich, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz 

aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych oraz seniorskich. Realizacja LPR wpłynie na 

pobudzenie wzrostu społeczno-gospodarczego. Powstaną nowe przedsiębiorstwa oraz nowe miejsca 

pracy, co wpłynie na zmniejszenie się bezrobocia przez co poprawie ulegną warunki ekonomiczne 

mieszkańców gminy. Realizacja zadań w sektorze przestrzennym wpłynie na poprawę wizerunku gminy 

w oczach turystów i mieszkańców. 

--------------------------------------------------- 

Prognozuje się, że jedyna uciążliwość dla mieszkańców wystąpi w chwili wykonywania planowanych 

zadań inwestycyjnych. Negatywne oddziaływania będą związane z użyciem maszyn i urządzeń 

budowlanych (emisja hałasu, pyłu i wibracji) oraz utrudnieniami komunikacyjnymi podczas prac 

remontowo-budowlanych. Oddziaływania będą krótkotrwałe i odwracalne – ustaną po zakończeniu 

robót. 

W związku z powyższym stwierdza się, że działania w ramach LPR nie wpłyną negatywnie na zdrowie 

ludności i jakość życia mieszkańców. 

7.4 Powierzchnia ziemi, krajobraz 

Przejściowe oddziaływania na powierzchnię ziemi będzie miało miejsce w trakcie prac budowlano-

remontowych. Prace w ramach takich zadań jak np. budowa ścieżek rowerowych, instalacji 

zintegrowanego Systemu Informacji Miejskiej będą polegały na zajęciu powierzchni terenu oraz 

zmianach struktury gruntu (zagęszczenia, usunięcie warstwy humusu, sztuczne nasypy itp.) pod 
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powierzchnią i w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac. Podobne oddziaływania występować 

będą również w punktach czasowego składowania materiałów budowlanych i elementów 

konstrukcyjnych. 

W LPR nie planuje się takich zadań, które wiązałyby się z wytwarzaniem i wprowadzaniem szkodliwych 

substancji i ścieków do gleby, mogących wpłynąć na jakość gruntu. Jedynie podczas prac budowlanych 

mogą zdarzyć się niekontrolowane wycieki substancji szkodliwych, w związku, z czym należy zachować 

szczególne środki ostrożności. 

Planowane działania wiążą się z ingerencją w tereny zamieszkałe przez ludność oraz przekształcone 

antropogenicznie. Poprawa estetyki tych komponentów środowiska wpłynie pozytywnie na miejscowy 

krajobraz. 

Jedynie działania z Podobszaru 3 doprowadzą do negatywnych przekształceń naturalnego krajobrazu. 

Przewidziane działania związane z budową zbiornika zakłócą naturalną migrację zwierząt i roślin. 

Zadania inwestycyjne ujęte w LPR w większości wpłyną pozytywnie na krajobraz. Uporządkowanie 

zieleni i wzbogacenie układu roślinnego, zagospodarowanie nieużytkowanych terenów polepszy 

przekształcony antropogenicznie wizerunek gminy. Zwiększeniu ulegnie bioróżnorodność poprzez 

nasadzenie nowych gatunków roślin, zabiegi pielęgnacyjne i porządkujące zmierzające do urządzenia 

czy też adaptacji nowych terenów zielonych. 

7.5 Warunki wodne 

W LPR nie planuje się zadań, które przyczynią się do pogorszenia lub znacznego naruszenia zasobów 

wód, zarówno powierzchniowych, jaki i podziemnych występujących na terenie gminy, oraz mogłyby 

oddziaływać na tereny sąsiadujące. 

Jednym z działań na Podobszarze 3 w ramach budowy zbiornika wodnego jest uregulowanie stosunków 

wodnych. Oddziaływaniem bezpośrednim i negatywnym będzie tu przekształcenie naturalnych 

stosunków wodnych. Jednak zwiększenie retencji wody w środkowym biegu rzeki Grabi przyczyni się do 

podniesienia poziomu wód gruntowych, co poprawi stan siedlisk podmokłych w rejonie planowanego 

zbiornika i w dolinie poniżej. Zmiana stosunków wodnych w obszarze doliny oraz właściwości 

fizykochemicznych wód Grabi poniżej planowanego zbiornika mogą mieć pozytywny wpływ na 

przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Grabia PLH100021 i oddziaływać na organizmy żyjące w Grabi, 

o ile zastosuje się innowacyjne podejście do konstrukcji zbiornika uwzględniające zasady ekohydrologii. 

Budowę zbiornika stworzy warunki do retencjonowania zasobów wodnych w zlewni, czyli poprawy jej 

retencyjności. Zbiornik będzie elementem zwiększającym „odporność” omawianego odcinka rzeki Grabi 

na ekstremalne warunki meteorologicznych: powodzie i susze. 
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7.6 Hałas, promieniowanie elektromagnetyczne 

Projekt LPR zawiera działania inwestycyjne, które podczas realizacji mogą powodować oddziaływanie 

w postaci hałasu. Prace budowlane oraz modernizacyjno-remontowe będą źródłem hałasu związanego 

z pracą ludzi i maszyn. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe, występujące tylko w porze dziennej 

i odwracalne. 

LPR nie zawiera takich działań, które na etapie eksploatacyjnym będą się wiązać z emisji hałasu. Zadanie 

polegające na uruchomieniu systemu rowerów na terenie gminy ponadto przyczynią się do obniżenia 

emisji hałasu. Przekonując mieszkańców do jazdy na rowerze zmniejszy się przyrost ilości samochodów 

w gminie. Modernizacja i remont ciągów pieszo-jezdnych pozwoli dodatkowo spotęgować efekt. 

W zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach LPR nie przewiduje się żadnych działań, które będą 

powodować promieniowanie elektromagnetyczne. 

7.7 Zasoby naturalne 

Działania w ramach LPR nie będą wpływały na zasoby naturalne gminy. 

7.8 Dobra materialne, zabytki 

Prace termomodernizacyjne, przeprowadzenie prac estetycznych i przestrzennych poprawią wizerunek 

budynków. Wszelkie prace remontowe na obiektach zabytkowych będą prowadzone za zgodą i pod 

nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W związku z powyższym realizacja inwestycji 

wpłynie pozytywnie na zabytki. 

Pozostałe z działań nie będą się wiązać z oddziaływań na rozpatrywany komponent środowiska. 
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8. Skumulowane i transgeniczne oddziaływanie na środowisko 

Oddziaływania poszczególnych zadań ujętych w projekcie „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łask 

na lata 2016-2023” będą się nakładały, w przypadku ich równoczesnej realizacji. Harmonogram realizacji 

zadań zostanie tak skonstruowany, aby z jednej strony uwzględnić technologię robót, z drugiej zaś 

ograniczyć kumulację uciążliwych oddziaływań. 

Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach LPR ma charakter lokalny i ewentualne, 

negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny. Odległość terenów 

problemowych wyznaczonych w projekcie LPR od granicy kraju jest znaczna. Na etapie Prognozy 

stwierdzono, że realizacja działań LPR nie wskazuje na możliwość negatywnego transgranicznego 

oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium innych państw. 
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9. Propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 

dokumentu 

Projekt „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-2023” przewiduje realizację działań, 

które mogą powodować różne oddziaływania na komponenty środowiska. Rozdział ten prezentuje 

możliwe rozwiązania, które minimalizują skutki działań o negatywnym charakterze. Należy przewidzieć 

hipotetyczną możliwość wystąpienia nieprzewidzianych negatywnych skutków dla środowiska w czasie 

realizacji założeń projektowanego dokumentu z powodu wystąpienia zaniedbań, konfliktów, itp. 

Stosując odpowiednie rozwiązania administracyjne, organizacyjne czy techniczne możliwe jest 

ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Najbardziej efektywne są środki 

administracyjne, ponieważ mają wpływ na etap planowania inwestycji przed przystąpieniem  

do jej realizacji. Ponadto stosowanie rozwiązań administracyjnych niweluje konieczność stosowania 

kosztownych zabiegów technicznych.  

Chcąc zminimalizować antropopresję należy wybierać w miarę możliwości najmniej konfliktowe  

i złożone lokalizacje inwestycji. Należy podejmować działania minimalizujące negatywny wpływ na 

rośliny, zwierzęta czy siedliska przyrodnicze. W przypadku konieczności realizacji danej inwestycji należy 

tak prowadzić działania, aby w jak największym stopniu ograniczać emisję hałasu i powstawanie 

odpadów budowlanych oraz pozostawić jak największą powierzchnię biologicznie czynną. 

Zagospodarowanie należy podporządkować zachowaniu bioróżnorodności, ciągłości przestrzennej 

ekosystemów, ochronie wód, powierzchni ziemi oraz kształtowaniu harmonijnego krajobrazu. 

W celu zapobiegania lub ograniczenia negatywnych oddziaływań na komponenty środowiska proponuje 

się stosować poniższe rozwiązania zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji:  

1. Ludność: 

• oznakowanie obszarów, gdzie prowadzone będą prace budowlane i modernizacyjne w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa ludzi podczas wykonywania tych prac;  

• stosowanie sprawnego technicznie sprzętu, stałe prowadzenie nadzoru budowlanego oraz 

bez-względne przestrzeganie przepisów BHP;  

• ograniczenie czasu pracy maszyn budowlanych do niezbędnego minimum w celu 

zmniejszenia emisji spalin oraz hałasu;  

• stosowanie systemów zabezpieczających rusztowania oraz maszyny i urządzenia podczas 

remontów i innych prac budowlanych, ograniczające jednocześnie uciążliwości przez 

niewywoływane;  

• stosowanie roślinności izolacyjnej (obudowa biologiczna wzdłuż ciągów komunikacyjnych); 
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2. Fauna: 

• wykonanie inwentaryzacji budynków pod kątem występowania ptaków oraz nietoperzy;  

• prowadzenie prac poza okresem lęgowym ptaków oraz rozrodu nietoperzy, których 

występowanie zidentyfikowano w rejonie planowanych inwestycji;  

• w przypadku braku możliwości prowadzenia prac w okresie poza lęgowym odpowiednio 

wcześniejsze zabezpieczenie budynków przed zakładaniem w nich lęgowisk;  

• w trakcie prac modernizacyjnych zapewnienie nadzoru ze strony ornitologów 

i chiropterologów na wypadek odnalezienia miejsc gniazdowania ptaków oraz rozrodu 

nietoperzy;  

• po przeprowadzeniu prac remontowych, w przypadku braku możliwości zachowania 

istniejących schronień, wyposażenie budynków w schronienia alternatywne (skrzynki dla 

ptaków i nietoperzy), równoważące ubytek takich miejsc; prowadzenie prac budowlanych i 

modernizacyjnych w możliwe najkrótszym czasie; 

3. Flora: 

• wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej obszarów dysfunkcyjnych pod kątem 

występowania cennych gatunków roślin, przede wszystkim drzewostanów o wysokich 

walorach przyrodniczych;  

• wkomponowywanie istniejącej roślinności w rewitalizowaną przestrzeń obszarów 

dysfunkcyjnych, wprowadzanie nowych obszarów zielni urządzonej, dostosowanej do 

warunków siedliskowych oraz współgrającej z otoczeniem;  

• zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót budowlanych, z poszanowaniem wymagań 

ochrony środowiska;  

• prowadzenie ręcznych wykopów w sąsiedztwie systemów korzeniowych w czasie 

wykonywania prac budowlanych;  

• unikanie usuwania korzeni strukturalnych drzew w przypadku prowadzenia wykopów w ich 

sąsiedztwie;  

• zabezpieczenie ran na drzewach powstałych w wyniku prowadzonych prac budowlanych 

odpowiednimi środkami grzybobójczymi;  

• zabezpieczenie pni drzew narażonych na otarcia ze strony sprzętu budowlanego np. 

włókniny i obudowy drewniane;  

• lokalizowanie zapleczy budów możliwe najdalej od stanowisk roślin o dużych walorach 

przyrodniczych; 
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4. Woda: 

• zabezpieczenie/uszczelnienie terenów zapleczy budów (magazynowanie substancji, 

materiałów oraz odpadów w sposób eliminujący kontakt z wodami opadowymi i 

gruntowymi);  

• kontrolowanie szczelności zbiorników paliw płynnych pojazdów stosowanych w czasie prac 

budowlanych w celu niedopuszczenia do miejscowego skażenia środowiska gruntowego 

substancjami ropopochodnymi;  

• zapewnienie dostępu pracownikom przedsiębiorstw budowlanych do przenośnych toalet 

oraz regularnie opróżnianie toalet z wykorzystaniem samochodów serwisowo-

asenizacyjnych wyposażonych w odpowiednie akcesoria;  

• zachowanie szczególnej ostrożności w czasie prowadzenia prac w sąsiedztwie cieków 

i zbiorników wodnych;  

• ograniczanie powierzchni nieprzepuszczalnych (np. poprzez stosowanie materiałów 

przepuszczalnych do budowy parkingów, ciągów pieszych i rowerowych);  

• stosowanie w budowanych i modernizowanych budynkach rozwiązań technicznych 

mających na celu ograniczenie zużycia wody; 

5. Powietrze: 

• zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót, a w szczególności przez: systematyczne 

sprzątanie placów budowy, zraszanie wodą placów budowy (zależnie od potrzeb), 

ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i samochodów budowy, 

uważne ładowanie materiałów sypkich na samochody, stosowanie osłon na rusztowania, 

urządzenia, maszyny i pojazdy, ograniczających pylenie oraz inne zanieczyszczenia, 

stosowanie gotowych mieszanek wytwarzanych w wytwórniach, aby ograniczyć do 

minimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy, wykorzystanie 

pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami napędu; 

• propagowanie ruchu rowerowego, pieszego, poprzez budowę odpowiednich ciągów 

komunikacyjnych;  

• zwiększenie powierzchni terenów zielonych poprawiających skład powietrza 

atmosferycznego (poprzez pochłanianie szkodliwych gazów – tlenki siarki, siarkowodór, 

dwutlenek węgla oraz produkcji tlenu);  

• budowanie pasów zieleni izolacyjnej, ograniczającej uciążliwości komunikacyjne; 

stosowanie w budowanych i modernizowanych budynkach rozwiązań technicznych 

mających na celu ograniczenie niskiej emisji (stosowanie kotłów zasilanych ekologicznymi 

paliwami, termomodernizacja budynków – ograniczająca zużycie paliw i energii); 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU  

„LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY ŁASK NA LATA 2016-2023” 

58 

 

6. Gleba: 

• zabezpieczenie/uszczelnienie terenów zapleczy budów (magazynowanie substancji, 

materiałów oraz odpadów w sposób eliminujący kontakt z glebą);  

• kontrolowanie szczelność zbiorników paliw płynnych pojazdów stosowanych w czasie prac 

budowlanych w celu niedopuszczenia do miejscowego skażenia środowiska gruntowego 

substancjami ropopochodnymi;  

• przed rozpoczęciem prac ziemnych zebranie warstwy wierzchniej gleby (humus), a po 

zakończeniu prac – rozdeponowanie na powierzchni terenu; przestrzegania prawidłowej 

gospodarki odpadami; 

7. Krajobraz: 

• zintegrowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych z istniejącą rzeźbą terenu;  

• wkomponowanie istniejących elementów krajobrazu o potencjalnie wysokich walorach 

przyrodniczych w rewitalizowaną przestrzeń;  

• traktowanie zieleni urządzonej jako priorytetowego elementu kształtującego prawidłowo 

zagospodarowaną przestrzeń miejską; 

8. Klimat: 

• odpowiednie projektowanie zieleni na terenie osiedli, tak, aby pełniła funkcje ochrony przed 

wiatrem, wpływała na wymianę powietrza w mieście oraz przyczyniała się do 

zatrzymywania wilgoci;  

• stosowanie zabiegów mających na celu zmniejszenie zatorów komunikacyjnych w mieście 

(odpowiednio zsynchronizowana sygnalizacja świetlna, propagowanie ruchu pieszego, 

rowerowego oraz komunikacji publicznej) podczas prowadzonych prac remontowych; 

9. Zabytki i dobra materialne: 

• planowanie nowych inwestycji w harmonii z istniejącym krajobrazem i historycznym 

układem przestrzennym;  

• odpowiednie wyeksponowanie obiektów zabytkowych o wysokich wartościach 

artystycznych, historycznych i kulturowych na tle istniejącej zabudowy oraz planowanych 

inwestycji;  

• prowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych w uzgodnieniu z Konserwatorem 

Zabytków. 
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Ze względu na charakter działań (szczególnie w Podobszarze 3) przewiduje się znaczące negatywne 

oddziaływania na obszary podlegające ochronie przyrody.  

Jak każda inwestycja, tak i budowa zbiornika będzie oddziaływała na środowisko, jednak jej wykonanie, 

uwzględniające zasady ekohydrologii, pozwoli na zminimalizowanie czynników negatywnych 

i wzmocnienie pozytywnych sprzężeń zwrotnych w środowisku. Koncepcja i projekt budowy zbiornika, 

zakłada zmniejszenie presji na środowisko i wzmocnienie potencjału ekosystemów z wykorzystaniem 

teorii i narzędzi ekohydrologii. Zasięg przestrzenny oraz ukształtowanie czaszy planowanego zbiornika 

powinny być zoptymalizowane pod względem wielowymiarowego kryterium zmierzającego do 

zwiększenia potencjału ekosystemów wraz z minimalizacją ewentualnego wpływu inwestycji na obszar 

Natura 2000 oraz na gatunki i siedliska przyrodnicze z Dyrektywy Siedliskowej UE. Koncepcja zbiornika 

wodnego na południowej odnodze rzeki Grabi w Łasku będzie dążyła do realizacji tego 

wielowymiarowego celu, którego realizacja pozwoli na poprawę warunków wodnych, zminimalizowanie 

zagrożenia utraty i wzrost bioróżnorodności, zwiększenie zdolności elastycznego reagowania 

ekosystemów na stres i zdolności ekosystemów wodnych do samooczyszczania, zwiększenie korzyści dla 

społeczeństwa (rekreacja, wartości estetyczne) oraz rozwój społeczno-kulturowy mieszkańców. Takie 

wieloaspektowe podejście jest spójne z koncepcją ekohydrologii. 
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10. Propozycje działań alternatywnych 

Lokalny Program Rewitalizacji jest opracowaniem o konkretnie określonych, celach, projektach 

i zadaniach. Realizacja tych działań jest ściśle ukierunkowana na wzrost aktywności społecznej 

i przedsiębiorczości mieszkańców gminy oraz nadanie nowych funkcji rekreacyjnych i turystycznych 

terenom zdegradowanym. Ponadto jednym z najistotniejszych celi opracowania jest poprawa jakości 

środowiska. Zadania inwestycyjne planowane w ramach LPR w większości wpłyną neutralnie bądź 

pozytywnie na środowisko, natomiast biorąc pod uwagę ludność jako element środowiska stwierdza się, 

że wszystkie projekty w dużym stopniu wpłyną pozytywnie na ludzi. Dlatego też określając konkretne 

działania LPR, w dużej mierze skupiano się na społeczeństwie, gdyż planowane inwestycje z góry 

kierowane są dla ludzi i im mają służyć. 

Mając na uwadze powyższe trudno wskazywać rozwiązania alternatywne. LPR jest autorską koncepcją 

przebudowy i rewitalizacji społecznej i przestrzennej Gminy Łask. Jest to koncepcja spójna i całościowa, 

której poszczególne elementy łączą się ściśle z innymi, pozwalając osiągnąć oczekiwany efekt. 

Poszukiwanie rozwiązań alternatywnych byłoby kwestionowaniem całej, kompleksowej wizji 

przebudowy, rozwoju i ożywienia gminy, zaprezentowanej w LPR i wymagałoby stworzenia zupełnie 

nowej koncepcji. Rozpatrywanie wariantów przyjętych założeń LPR miało miejsce w toku 

opracowywania dokumentu i obejmowało m.in. opracowanie diagnozy stanu środowiska oraz 

sukcesywne konsultacje w ramach zespołu projektowego z przedstawicielami różnych środowisk, w tym 

mieszkańców gminy. Efektem tych prac było opracowanie ostatecznej, jednowariantowej wersji LPR. 

W związku z powyższym o rozwiązaniach alternatywnych nie można mówić w kontekście ogólnej 

koncepcji rewitalizacji Gminy Łask, jednakże na etapie wdrażania LPR może pojawić się potrzeba 

wariantowania. Alternatywą dla przyjętych rozwiązań, pojawiającą się w późniejszym etapie wdrażania 

projektu może być: 

• zmiana lokalizacji planowanych inwestycji liniowych, 

• wybór innych budynków, które mają zostać termomodernizowane, 

• zmiana kolejności działań wynikająca z nakładania się prac bądź też z zachwiania harmonogramu 

robót lub też inne czynniki, które w chwili obecnej ciężko kwalifikować, 

• inna koncepcja dla zagospodarowania terenów zielonych i nieużytków, 

• wybór innych materiałów budowlanych, bardziej ekologicznych. 

Oceniając wpływ na różne elementy środowiska należy zauważyć, że zmiany pozytywne będą istotne 

i zauważalne, podczas gdy prognozowane zmiany negatywne będą niewielkie. 
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11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 

2016-2023” została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a mianowicie 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 (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 353 z późn. zm.). 

Zakres opracowania niniejszego dokumentu został sporządzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w ww. 

ustawie oraz uzgodnieniami dokonanymi z właściwymi organami: 

• Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi  

WOOŚ-II.411.613.2016.AJa 

• Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Łodzi  

Dokument ten umożliwia wskazanie na wczesnym etapie potencjalnych kolizji z obszarami 

przyrodniczymi, kulturowymi oraz ewentualnych konfliktów społecznych. Ponadto jednym z głównych 

celów tego opracowania jest przedstawienie rozwiązań mających na celu kompensację negatywnych 

oddziaływań, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, jak również ocena 

potencjalnych zmian w środowisku w przypadku braku realizacji zadań zawartych w LPR. Wyznaczone w 

dokumencie cele i kierunki działań wpisują się w cele w zakresie ochrony środowiska, ustalone na 

poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym. 

W dokumencie LPR wyznaczono obszary problemowe, które stanowią podstawę szczegółowych zapisów 

dotyczących konkretnych działań przestrzennych, społecznych i gospodarczych. Wśród nich wyznaczono 

6 podobszarów rewitalizacji. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łask jest podstawą do wprowadzenia oraz koordynacji działań 

przywracających na wyznaczonych terenach funkcje społeczno-gospodarcze oraz działań mających na 

celu poprawę estetyki i ładu urbanistycznego oraz funkcję rekreacyjno-edukacyjno-ekologiczną. 

W Prognozie opisano aktualny stan środowiska. Charakterystyka i ocena środowiska skupia się przede 

wszystkim na analizie zagrożeń i problemów tych elementów środowiska, które najbardziej narażone są 

na negatywne oddziaływanie inwestycji. Wyznaczono potencjalne zmiany stanu środowiska oraz skutki 

gospodarcze i społeczne w przypadku braku realizacji celów zawartych dokumencie LPR takie jak: 

• pogorszenie lokalnego krajobrazu miejscowości na wskutek rozrostu zdegradowanych terenów, 

• postępująca degradacja zabudowy, 

• pogorszenie się stanu powietrza atmosferycznego poprzez wzrost emisji zanieczyszczeń z 

indywidualnych kotłowni, 
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• spadek poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, 

• postępująca degradacja cennych obiektów zabytkowych, 

• niezadowolenie społeczności, 

• wzrost stopnia bezrobocia, 

• pogorszenie jakości życia mieszkańców, 

• wzrost poziomu patologii społecznych. 

W dalszym etapie dokonano analizy przewidywanych oddziaływań na środowisko związanych z 

realizacją zadań. Omówiono wpływ tych zadań na następujące elementy środowiska: różnorodność 

biologiczną, ludność, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, klimat, krajobraz, zasoby 

naturalne, zabytki, dobra materialne oraz obszary chronione. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że przewidywane w ramach projektu działania oddziaływać będą w 

większości neutralnie bądź pozytywnie na analizowane aspekty. Tylko w pojedynczych przypadkach na 

etapie realizacji dostrzega się możliwość wystąpienia negatywnych skutków środowiskowych.  

Realizacja projektu w głównej mierze wpłynie pozytywnie na: 

• lokalny krajobraz – ze względu na poprawę wizerunku gminy oraz rekultywację terenów 

zdegradowanych, 

• klimat i powietrze – ze względu na działania ograniczające emisję pyłów i zanieczyszczeń do 

atmosfery, 

• mieszkańców i turystów – ze względu na realizacje działań z sektora społecznego, oraz 

zwiększenie oferty turystycznej, 

• dobra materialne – ze względu na zagospodarowanie terenów i estetyzację przestrzeni, 

• zabytki – ze względu na poprawę ich stanu technicznego i wizerunku. 

Negatywne oddziaływania zadań LPR będą związane z pracami remontowo-budowlanymi i ziemnymi, 

które mogą być uciążliwe dla środowiska naturalnego i ludzi. Negatywne oddziaływania, związane 

głównie z emisją gazów i pyłów do atmosfery oraz emisją hałasu, będą miały charakter krótkotrwały, 

chwilowy i nie wpłyną w znaczący sposób na pogorszenie się stanu środowiska w tym zdrowia ludzi. 

Oddziaływania te mogą być znacznie ograniczone, w zależności od poprawności wykonania projektu, 

trzymania się harmonogramu robót i przestrzegania podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa 

i jakości robót budowlanych. 

Projekt LPR zawiera w sobie działania dla Podobszaru 3, które będą znacząco ingerować w różnorodność 

biologiczną, zwierzęta i rośliny oraz obszary chronione. Główny wpływ na środowisko będzie miała 

budowa zbiornika wodnego w dolinie rzeki Grabia. Prace bezpośrednio przyczynią się do zniszczenia nisz 
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ekologicznych występujących tam przedstawicieli fauny i flory. Prace nie będą miały bezpośredniego 

wpływu na obszar Natura 2000 Grabia PLH100021, gdyż jego granica przebiega ok. 200 m w pobliżu 

projektowanego zbiornika, lecz trudno ocenić, jak będzie wyglądał wpływ pośredni w perspektywie 

długoterminowej. Projektowany zbiornik znajduje się w granicach Zespołu Przyrodniczo-

Krajobrazowego „Dolina Grabi” co powoduje, że projektowanie lokalizacji i zasięgu przestrzennego 

zbiornika powinno uwzględniać zapisy aktu prawa miejscowego powołującego ten zespół przyrodniczo-

krajobrazowy. Planowana inwestycja niewątpliwie doprowadzi do przekształcenia istniejących 

procesów przyrodniczych oraz może mieć wpływ na cenne siedliska i gatunki zamieszkujące ten obszar, 

jednak kierunek i zakres tych przekształceń oraz wymiar oddziaływania jest w istotny sposób związany 

ze sposobem konstrukcji zbiornika, usytuowania elementów jego infrastruktury oraz zastosowania 

synergicznych rozwiązań zwiększający potencjał ekologiczny tworzonego zbiornika i redukujący 

zagrożenia związane z dopływem zanieczyszczeń, szczególnie związków biogennych. 

Mając na uwadze potrzebę minimalizacji negatywnych oddziaływań niektórych przedsięwzięć i 

wynikających z nich projektów inwestycyjnych, przedstawiono najważniejsze propozycje zapobiegania i 

łagodzenia negatywnego wpływu na środowisko, który może być wywołany ich realizacją. Należą do nich 

głównie zadania przyczyniające się do ograniczenia skutków inwestycji na etapie jego realizacji. 

Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach LPR ma charakter lokalny i ewentualne, 

negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny. W związku z powyższym oraz 

znaczącą odległością gminy od granicy państwa stwierdzono, że realizacja LPR nie wskazuje na 

możliwość negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Propozycja rozwiązań alternatywnych przedstawia niewielkie zmiany: 

• zmiana lokalizacji planowanych inwestycji liniowych, 

• wybór innych budynków, które mają zostać termomodernizowane, 

• zmiana kolejności działań wynikająca z nakładania się prac bądź też z zachwiania harmonogramu 

robót lub też inne czynniki, które w chwili obecnej ciężko kwalifikować, 

• inna koncepcja dla zagospodarowania terenów zielonych i nieużytków, 

• wybór innych materiałów budowlanych, bardziej ekologicznych. 

Podsumowując można stwierdzić, iż projekt „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-

2023” zarówno w kontekście oddziaływań bezpośrednich jak i pośrednich, przy zachowaniu najwyższej 

ostrożności – nie wpłynie negatywnie na środowisko. 
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