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I. CHARAKTERYSTYKA PROGNOZY 

Wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Miasta i Gminy Mordy jest przedmiotem umowy nr In.272.03.2015 z dnia 27.07.2015 r., zawartej 
pomiędzy Miastem i Gminą Mordy z siedzibą w Mordach, przy ul. Kilińskiego 9, a firmą Michał Brzezinka 
DATAGIS.PL z siedzibą w Porębie, przy ulicy Kopernika 71.  

I.1. PRZEDMIOT, PODSTAWA PRAWNA I CEL SPORZĄDZENIA 
PRZEDMIOTEM PROGNOZY oddziaływania na środowisko (zwanej dalej „Prognozą”) jest projekt Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy (zwany dalej „Planem” lub „projektowanym 
dokumentem”). 

PODSTAWĘ PRAWNĄ procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowi art. 46 Ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 
poz. 1227, z późn. zm.).  

CELEM SPORZĄDZENIA PROGNOZY jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
założeń projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy. 

I.2. ZAKRES I STOPIEŃ SZCZEGÓŁOWOŚCI 
ZAKRES I STOPIEŃ SZCZEGÓŁOWOŚCI PROGNOZY są zgodne z wymogami art. 51 i 52 Ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235, z późn. zm.). Zgodnie z art. 53 powyższej ustawy 
zakres i stopień szczegółowości zostały uzgodnione ze Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 
Sanitarnym w Warszawie (pismo ZNS.9022.1.00140.2015.PA z dnia 10.08.2015 r.) oraz Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo WOOŚ-I.411.309.2015.JD z dnia 19.08.2015 r.).  

Ze względu na poziom szczegółowości zapisów Planu oraz dostępność danych dotyczących 
poszczególnych komponentów środowiska, zalecenia przedmiotowych organów zostały zrealizowane 
w najpełniejszym możliwym zakresie. 

ZAKRES PRZESTRZENNY PROGNOZY jest ograniczony do granic administracyjnych gminy Mordy. Ze względu 
na swój charakter Plan opisuje poszczególne zagadnienia gospodarki niskoemisyjnej, poruszając 
szerokie spektrum zagadnień i obszarów związanych z rozwojem gminy. Sytuacja ta determinuje poziom 
szczegółowości sporządzonej Prognozy. 

I.3. ZASTOSOWANE METODY 
Metody sporządzania strategicznych prognoz oddziaływania na środowisko w Polsce nie są szczegółowo 
określone przepisami prawnymi. Sporządzenie Prognozy dla Planu przebiegało wieloetapowo 
i obejmowało zastosowanie kilku wzajemnie uzupełniających się metod, takich jak: 

 METODA MACIERZY – za jej pomocą przeprowadzona została ocena wpływu realizacji celów, 
kierunków i przedsięwzięć na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego 
(ożywionego oraz nieożywionego) i środowiska człowieka w ujęciu tematycznym, 
oraz oceniona została spójność celów Planu z celami ochrony środowiska zawartymi 
w dokumentach międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych. Metoda ta polegała 
na stworzeniu tabel (macierzy), w których cele i kierunki Planu zestawiono z ocenianymi 
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komponentami środowiska oraz dokumentami strategicznymi i programowymi, w celu 
dokonania odpowiednio oceny wpływu lub oceny zgodności. 

 METODA BONITACJI PUNKTOWEJ – za jej pomocą wykonana została ocena m. in. stopnia 
synantropizacji krajobrazu oraz fragmentacji przestrzeni przyrodniczej miasta w ujęciu 
przestrzennym. Metoda ta polegała na dokonaniu kwalifikacji ocenianych cech w granicach pól 
podstawowych, a następnie przypisaniu im określonych wartości liczbowych. Jej zastosowanie 
było możliwe dzięki wykorzystaniu danych przestrzennych i Systemów Informacji Geograficznej 
(GIS). 

 METODY PREZENTACJI KARTOGRAFICZNEJ – zastosowane zostały przede wszystkim do przedstawienia 
stanu środowiska na analizowanym obszarze w ujęciu przestrzennym. Powstałe dzięki ich 
zastosowaniu mapy są bardzo pomocne na etapie oceny przewidywanego znaczącego 
oddziaływania na środowisko realizacji celów i kierunków działań oraz przedsięwzięć zawartych 
w Planu. Z całego szeregu dostępnych metod prezentacji kartograficznej wykorzystana została 
m. in. metoda chorochromatyczna i metoda zasięgów. Ich zastosowanie było możliwe dzięki 
wykorzystaniu Systemów Informacji Geograficznej (GIS). 

 METODY ANALIZ PRZESTRZENNYCH – miały na celu przetworzenie i modelowanie danych 
przestrzennych dla uzyskania z nich użytecznych informacji, bardzo istotnych dla 
przygotowania Prognozy. Do wykonania analiz przestrzennych wykorzystane zostały Systemy 
Informacji Geograficznej (GIS). 

 METODA OPISOWA – wykorzystana została do sprecyzowania wyników identyfikacji i oceny 
oddziaływania przeprowadzonej innymi metodami. Za jej pomocą m. in. scharakteryzowany 
został dokument Planu, stan środowiska w obszarze objętym Prognozą, rozwiązania mające 
na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 
na środowisko oraz monitoring skutków realizacji Planu. 

I.4. WYKORZYSTANE MATERIAŁY 
W trakcie opracowania Prognozy wykorzystane zostały następujące materiały źródłowe: 

 DOKUMENTY STRATEGICZNE I PROGRAMOWE (międzynarodowe, krajowe i regionalne) istotne 
z punktu widzenia projektowanego dokumentu. 

 PLANY, PROGRAMY, RAPORTY SAMORZĄDU MIASTA I GMINY MORDY opublikowane na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mordy (http://umigmordy.bip.org.pl/), 
w tym m. in. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Mordy 2014 - 2020. 

 AKTY PRAWNE dotyczące procedury sporządzania strategicznych ocen oddziaływania 
na środowisko, opublikowane w Internetowym Systemie Aktów Prawnych 
(http://isap.sejm.gov.pl/). 

 OPRACOWANIA, PUBLIKACJE I EKSPERTYZY branżowe dotyczące środowiska przyrodniczego, ochrony 
i monitoringu środowiska oraz analiz przestrzennych, opublikowane na stronach 
m. in.  Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (http://www.igipz.pan.pl/).  

 PORTALE TEMATYCZNE I GEOPORTALE MAPOWE zawierające informacje o środowisku 
(m.in.  http://geoserwis.gdos.gov.pl). 

 DANE PRZESTRZENNE GIS udostępnione przez jednostki administracji publicznej (m.in. Generalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie) oraz jednostki naukowo-badawcze 
(m.in. Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie). 

 DANE STATYSTYCZNE udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny (poprzez Bank Danych 
Lokalnych i zawarte w opracowaniach branżowych) za pomocą stron internetowych 
(m.in. http://stat.gov.pl/bdl). 
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II. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU PLANU 

Przedmiotowy Plan stanowi strategiczny dokument dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w gminie. 
Ma za zadanie wskazanie możliwości zrównoważonego rozwoju poprzez realizację inwestycji 
efektywnych energetycznie, a zarazem wysoce ekologicznych. Jego zapisy dotyczą infrastruktury 
publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie miasta, a także jego mieszkańców. 

W założeniu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma pozwolić podnieść szanse Miasta i Gminy Mordy, 
oraz podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych 
i europejskich, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020. 

II.1. ZAWARTOŚĆ 
Plan składa się z 9 rozdziałów, których zawartość krótko scharakteryzowano poniżej. 

 ROZDZIAŁ I.STRESZCZENIE 

W rozdziale zawarto skrócony opis zawartości Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy 
Mordy 

 ROZDZIAŁ II. WPROWADZENIE 

W rozdziale zawarto informacje dotyczące przesłanek, które uwzględniono w trakcie opracowywania 
Planu. Składały się na to cel i zakres opracowania oraz podstawa prawna. W podrozdziale podstawa 
prawna zamieszczono charakterystykę zgodności Planu z dokumentami obowiązującymi na obszarze 
gminy Mordy. Należą do nich dokumenty opracowane na szczeblu międzynarodowym i krajowym, 
oraz regionalnym i lokalnym. 

 ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY MORDY 

W rozdziale zawarto charakterystykę obszaru opracowania. Dotyczyła ona takich elementów jak: 
położenie, uwarunkowania przyrodnicze, uwarunkowania społeczno-gospodarcze i uwarunkowania 
infrastrukturalne. W podrozdziale poświęconym uwarunkowaniom przyrodniczym scharakteryzowano 
warunki klimatyczne, obszary chronione oraz potencjał energetyczny energii odnawialnej. 
W podrozdziale poświęconym uwarunkowaniom społeczno-gospodarczym scharakteryzowano 
potencjał demograficzny gminy, użytkowanie terenu, działalność gospodarczą oraz gospodarkę 
mieszkaniowa. Natomiast w podrozdziale poświęconym uwarunkowaniom infrastrukturalnym 
scharakteryzowano zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i ciepło, ponadto energię odnawialną, 
gospdoarke wodno-ściekową i system transportowy. 

 ROZDZIAŁ IV. BAZOWA INWENTARYZACJA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA 

Rozdział ten jest kluczowy z punktu widzenia przygotowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 
a celem przedmiotowej inwentaryzacji było wyliczenie ilości dwutlenku węgla (CO2) wyemitowanego 
wskutek zużycia energii na terenie gminy Mordy w roku bazowym 2013.  

Inwentaryzację sporządzono w oparciu o końcowe zużycie energii na terenie gminy Mordy, zarówno 
w sektorze komunalnym, jak i pozakomunalnym. Ze względu na odmienną specyfikę i różne 
współczynniki energochłonności dla celów inwentaryzacji wydzielono w gminie sektory bilansowe takie 
jak: budynki mieszkalne, budynki i urządzenia usługowe, budynki i urządzenia komunalne, komunalne 
oświetlenie publiczne oraz gminny transport drogowy.  
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W rozdziale zawarto informację na temat źródeł danych, w oparciu o które wykonano inwentaryzację, 
do których należały dane z ankietyzacji mieszkańców i przedsiębiorców, dokumenty strategiczne 
i przestrzenne, dane Urzędu Miasta i Gminy Mordy, dane podmiotów zewnętrznych oraz dane 
statystyczne GUS. 

W rozdziale scharakteryzowano sposób obliczania zużycia energii w roku bazowym oraz sposób 
obliczania wielkości emisji. Zamieszczono opis wskaźników emisji CO2 wykorzystanych w ramach 
inwentaryzacji, wraz z ich wartością opałową.  

W rozdziale zamieszczono również wyniki bazowej inwentaryzacji emisji w roku bazowym 2013 
w podziale na poszczególne sektory, oraz dla wszystkich sektorów razem. opisano również obszary 
problemowe występujące w gminie, takie jak niska emisji, zanieczyszczenia spowodowane transportem 
drogowym czy napływ zanieczyszczeń z zewnątrz. 

 ROZDZIAŁ V. PROGNOZA ZUŻYCIA ENERGII I WIELKOŚCI EMISJI 

W kolejnym rozdziale w celu określenia jak kształtować się będzie zużycie energii oraz wielkość emisji 
CO2 na terenie gminy Mordy wykonano prognozę dla roku 2020. Dla poszczególnych sektorów 
użytkowników oraz dla nośników energii/paliw wyliczono poziom zużycia energii oraz emisji CO2. 
W prognozie wykorzystane zostały dane inwentaryzacyjne pozyskane dla roku bazowego 2013 i lat 
sąsiednich, a także uwzględniono m. in. prognozę demograficzną oraz planowane inwestycje. 

 ROZDZIAŁ VI. OGÓLNA STRATEGIA 

W rozdziale przedstawiono pełną strukturę celów oraz odpowiadających im kierunków. 
Cele odzwierciedlają najważniejsze stany i procesy, które powinny zostać osiągnięte, natomiast kierunki 
wskazują główne rodzaje aktywności oraz tworzą podstawę dla ustalania działań i środków. Działania 
zaplanowano na cały okres objęty Planem i podzielono je na długoterminowe oraz średnio 
i krótkoterminowe. W rozdziale zawarto również harmonogram rzeczowo-finansowy, w którym 
w sposób bardziej szczegółowy opisano działania średnio i krótkoterminowe. Dla każdego działania 
sporządzono opis, wskazujący podmiot odpowiedzialny za realizację działania, ramy czasowe, 
szacunkowy koszt i źródła finansowania, a także wskaźniki osiągane w wyniku realizacji działań.  

W rozdziale zamieszczono również podrozdział poświęcony uwarunkowaniom realizacji działań ujętych 
w Planie. Przedstawiono je w formie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT). Analiza ta 
jest syntezą poszczególnych obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i opracowana została w 
ramach Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Mordy na lata na lata 2014 - 2020. W ramach tego dokumentu 
analizie poddane zostały sfery: gospodarcza, infrastruktury technicznej, środowiska przyrodniczego 
i społeczna. 

W rozdziale zawarto również podrozdział poświęcony wdrażaniu postanowień planu gospodarki 
niskoemisyjnej. Jest to kluczowe działanie, które doprowadzić ma do realizacji celów i osiągnięcia 
założonych efektów. Składa się zarówno z aspektów organizacyjnych jak i finansowych.  

W końcowej części rozdziału zamieszczono również informacje na temat monitoringu i ewaluacji. 
Wskazano, że monitoring jest bardzo ważnym elementem procesu wdrażania Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej, a regularna ewaluacja pozwala usprawniać proces wdrażania Planu i adaptować go 
do zmieniających się z biegiem czasu warunków. 

 ROZDZIAŁ VII. PODSUMOWANIE 

W rozdziale zawarto informacje dotyczące podsumowania prac na dokumentem. Wskazano, że w chwili 
obecnej w obszarze gminy Mordy, tak jak i w całym kraju, zużywane są nadmierne ilości energii, 
a szczególny wpływ na taki stan ma m.in.  niska sprawność źródeł ciepła, duże straty ciepła 
w instalacjach, ale także duże straty ciepła istniejących budynków. To wszystko powoduje, że istnieją 
duże rezerwy oszczędności energii. Wskazano, że wykorzystanie tych rezerw jest możliwe 
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przez poprawę stanu technicznego istniejących systemów zaopatrzenia w ciepło i samych budynków 
na terenie analizowanej gminy poprzez m.in. : modernizację źródeł ciepła i termomodernizację 
budynków.  

 ROZDZIAŁ 8: VIII. BIBLIOGRAFIA 

W rozdziale zamieszczono spis pozycji literatury oraz stron internetowych, z których skorzystano 
w trakcie prac nad dokumentem. 

 ROZDZIAŁ IX. SPIS TABEL I ILUSTRACJI 

W rozdziale zawarto spis tabel i ilustracji zamieszczonych w dokumencie. 

II.2. CEL STRATEGICZNY I CELE SZCZEGÓŁOWE, DZIAŁANIA I ŚRODKI 
W Planie wskazano jeden cel strategiczny i trzy cele szczegółowe. Cele te przez działania i środki 
w zakresie redukcji emisji CO2 i oszczędności zużycia energii w obszarze gminy dają szansę nie tylko 
obecnym, ale również i przyszłym pokoleniom na życie w harmonii ze środowiskiem zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. 

Cel strategiczny odzwierciedla najważniejsze stany i procesy, które powinny zostać osiągnięte w ramach 
Planu. Z kolei cele szczegółowe są jego uszczegółowieniem. Natomiast działania i środki wskazują 
główne rodzaje aktywności oraz tworzą podstawę dla ustalania wdrożenia dokumentu. 

W celu osiągnięcia poziomów docelowych redukcji emisji CO2 i całkowitego zużycia energii finalnej 
w porównaniu z rokiem bazowym samorząd lokalny zaplanował działania mające na celu ograniczenie 
zużycia energii i emisji CO2 na terenie gminy. Działania te zostały podzielone na: 

 realizowane przez struktury administracyjne,  
 realizowane przez mieszkańców i podmioty gospodarcze – działania te nie są uzależnione 

bezpośrednio od aktywności gminy, aczkolwiek istotna jest rola Samorządu w promocji 
i upowszechnianiu tych działań. 

Przedmiotowe działania mają charakter kierunkowy i powinny być korygowane wraz ze zmianami 
w postępie technicznym, czy możliwościami finansowymi. 

Działania te podzielone zostały na długoterminowe oraz krótko i średnio terminowe. 

Działania długoterminowe mają być realizowane w taki sposób, aby w dłuższej perspektywie czasowej 
(co najmniej do roku 2020) osiągnąć takie efekty jak: 

 wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców, 
 ograniczenie wykorzystania wysokoemisyjnych indywidualnych źródeł energii, zwłaszcza 

korzystających z paliw stałych, 
 zwiększenie stopnia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
 maksymalizacja stopnia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie 

stopnia termomodernizacji budynków mieszkalnych. 

Wskazane w dokumencie efekty mają zostać osiągnięte dzięki prowadzeniu przez Samorząd 
odpowiedniej polityki lokalnej, a w szczególności poprzez: 

 podejmowanie działań promocyjnych i informacyjnych skierowanych zarówno do mieszkańców 
gminy, jak i do przedsiębiorców, 

 dostosowanie istniejących dokumentów strategicznych i planistycznych do zapisów 
opracowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz opracowywanie nowych dokumentów 
zgodnie z zapisami przedmiotowego Planu, 
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 uwzględnianie zagadnień ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej w wewnętrznych 
procedurach i instrukcjach Urzędu Miasta i Gminy Mordy. 

Działania długoterminowe przyświecać będą Gminie Mordy nie tylko do 2020 roku, ale i w dalszej 
perspektywie czasowej, a ich realizacja ma być możliwa dzięki podejmowaniu konkretnych działań, 
mających charakter średnio i krótkoterminowy. 

Działania i środki średnio i krótkoterminowe stanowią przełożenie długoterminowej strategii 
na konkretne działania i obejmują okres najbliższych 3–4 lat. Przedstawiono je w poniższej tabeli 
(Tab. 1). 

Tab. 1 Działania średnio i krótkoterminowe. 

Nazwa działania Sektor Obiekty 
Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej 

Budynki i urządzenia komunalne Budynek Gimnazjum Nr 1 w Mordach 

Budynek Miejsko- Gminnego Ośrodka 
Kultury w Mordach 

Rewitalizacja budynków mieszkalnych oraz 
terenów mieszkalnych 

Budynki mieszkalne - 
jednorodzinne 

Modernizacja budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych - termomodernizacja  

Budynki mieszkalne - 
wielorodzinne 

Modernizacja budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych - termomodernizacja 

Budowa i modernizacja komunalnego 
oświetlenia publicznego 

Komunalne oświetlenie 
publiczne 

Oświetlenie uliczne dróg 

Przebudowa oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Kolonia Mordy 

Budynki i urządzenia komunalne Przebudowa oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Kolonia Mordy 

Budowa gazowej sieci rozdzielczej Budynki mieszkalne Budowa sieci gazowej na terenie miasta i 
gminy Mordy 

Budynki i urządzenia usługowe Budowa sieci gazowej na terenie miasta i 
gminy Mordy 

Budynki i urządzenia komunalne Budowa sieci gazowej na terenie miasta i 
gminy Mordy 

Budowa i montaż instalacji i urządzeń do 
pozyskania energii słonecznej 

Budynki mieszkalne Budowa instalacji kolektorów słonecznych 
na terenie Miasta i Gminy Mordy. 

Budowa instalacji fotowoltaicznych na 
terenie Miasta i Gminy Mordy. 
 

Budynki i urządzenia usługowe Budowa instalacji kolektorów słonecznych 
na terenie Miasta i Gminy Mordy. 

Budowa instalacji fotowoltaicznych na 
terenie Miasta i Gminy Mordy. 

Budynki i urządzenia komunalne Budowa instalacji kolektorów słonecznych 
na gminnych budynkach użyteczności 
publicznej. 
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Budowa instalacji fotowoltaicznych na 
gminnych budynkach użyteczności 
publicznej 

Rozwój komunikacji rowerowej Gminny transport drogowy Budowa szlaków rowerowych 
Poprawa stanu technicznego dróg 
gminnych i rozbudowa infrastruktury około 
drogowej 

Gminny transport drogowy Przebudowa drogi gminnej nr 360504W 
Radzików Wielki - Wólka Soseńska w 
miejscowości Wólka Soseńska. 

Przebudowa drogi gminnej nr 360505W St. 
Kol. Mordy -Wielgorz  w miejscowościach 
Klimonty i Mordy. 

Przebudowa drogi gminnej nr 360513W 
Krzymosze  - Radzików-Stopki  w 
miejscowościach Wielgorz i Radzików-
Stopki. 

Remont dróg gminnych 

Sukcesywna wymiana obecnie 
wykorzystywanego taboru gminnego 

Gminny transport drogowy Zakup pojazdów strażackich  

Ukształtowanie przestrzeni publicznej 
zgodnie z wymaganiami ładu 
przestrzennego w miejscowości Mordy 

Budynki i urządzenia komunalne Zagospodarowanie centrum miasta Mordy 

Umożliwienie mieszkańcom łatwego 
dostępu do platformy usług elektronicznych 

Budynki i urządzenia komunalne -------- 

Wdrażanie programów edukacyjnych Budynki i urządzenia komunalne -------- 
Źródło: projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy. 

II.3. POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI 
W podrozdziale zawarto informacje dotyczące dokumentów strategicznych i programowych 
międzynarodowych i krajowych (w tym regionalnych i lokalnych), istotnych z punktu widzenia Planu, 
oraz informacje dotyczące celów ochrony środowiska w nich zapisanych, a także sposobów, w jakich te 
cele i problemy środowiska zostały uwzględnione w projektowanym dokumencie. 

Na podstawie analizy obowiązujących dokumentów strategicznych i programowych różnej rangi 
dokonano wyboru międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych dokumentów 
ustanawiających cele środowiskowe istotne z punktu widzenia Planu. Następnie cele wyodrębnione 
z poszczególnych dokumentów na potrzeby przeprowadzenia oceny zestawiono z celami Planu. 

I I .3.1.  PRZ EG LĄ D W YBRA NY CH  D O KU ME NT ÓW  

 MIĘDZYNARODOWE  

Globalna Agenda 21  

Przyjęta została w 1992 roku na tzw. Szczycie Ziemi czyli Konferencji ONZ dla Spraw Środowiska 
i Rozwoju w Rio de Janeiro. Stanowi globalny program działań na rzecz środowiska i rozwoju i wskazuje, 
w jaki sposób należy równoważyć rozwój gospodarczy i społeczny z poszanowaniem środowiska. 
Jest podstawowym dokumentem dotyczącym zrównoważonego rozwoju ludzkości i dotyczy wszystkich 
dziedzin życia, w których człowiek oddziałuje na środowisko. 
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CELE OCHRONY ŚRODOWISKA: 
A1 Ochrona atmosfery 
A2 Walka z wycinaniem lasu 
A3 Sprzyjanie zrównoważonemu rozwojowi rolnictwa i terenów wiejskich 
A4 Zachowanie różnorodności biologicznej 
A5 Ochrona zasobów świeżej wody - zintegrowana gospodarka zasobami wodnymi 
A6 Właściwa ze względu na środowisko gospodarka odpadami niebezpiecznymi 
A7 Zintegrowane podejście do planowania i gospodarki zasobami lądowymi 
A8 Zrównoważony rozwój osad ludzkich 
A9 Łączenie zagadnień środowiska i rozwoju w podejmowaniu decyzji 
A10 Zmiana wzorców konsumpcyjnych 

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i  zrównoważonego rozwoju  
sprzyjającego włączen iu społecznemu  

Zatwierdzona została przez Radę Europejską w 2010 roku i stanowi długookresową strategią rozwoju 
Unii Europejskiej na lata 2010-2020. Ma pomóc skorygować niedociągnięcia europejskiego modelu 
wzrostu gospodarczego i stworzyć warunki, dzięki którym będzie on bardziej inteligentny, 
zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu.  

CELE OCHRONY ŚRODOWISKA: 
B1 Poprawa efektywności energetycznej oraz większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
B2 Przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
B3 Rozwój technologii przyjaznych środowisku 
B4 Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego 
B5 Zmniejszenie nierówności w obszarze zdrowia 

 KRAJOWE 

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeń stwo, konkurencyjna gospodarka,  
sprawne państwo   

Przyjęta została przez Radę Ministrów w 2013 roku i wskazuje strategiczne zadania państwa, których 
podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe 
(wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Jej głównym celem jest 
wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów 
zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Wyznacza 
trzy obszary strategiczne: sprawne i efektywne państwo, konkurencyjna gospodarka, spójność 
społeczna i terytorialna, w których koncentrować się będą główne działania oraz określa, jakie 
interwencje są niezbędne w perspektywie średniookresowej w celu przyspieszenia procesów 
rozwojowych. 

CELE OCHRONY ŚRODOWISKA: 
C1 Zwiększenie wykorzystania OZE 
C2 Przygotowanie i wdrożenie instrumentów legislacyjnych, organizacyjnych i finansowych na rzecz poprawy 
jakości powietrza 
C3 Wprowadzenie systemu zarządzania krajowymi pułapami emisji gazów cieplarnianych 
C4 Zapewnienie skutecznego i efektywnego oczyszczania ścieków we wszystkich aglomeracjach liczących więcej 
niż 2000 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) 
C5 Upowszechnienie stosowania dobrych praktyk rolniczych 
C6 Wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz budowa instalacji 
do odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania odpadów 
C7 Zmniejszenie emisji i zapewnienie lepszej kontroli nad substancjami wprowadzanymi do środowiska 
C8 Określenie sposobów eliminowania konfliktów przyrodniczo-przestrzennych i barier dla zrównoważonego 
rozwoju 
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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020:  Regiony, Miasta,  Obszary  
Wiejskie  

Przyjęta została przez Radę Ministrów w 2010 roku i określa cele i priorytety rozwoju Polski w wymiarze 
terytorialnym, zasady i instrumenty polityki regionalnej, nową rolę regionów w ramach polityki 
regionalnej oraz zarys mechanizmu koordynacji działań podejmowanych przez poszczególne resorty. 
Jej okres obowiązywania wyznaczony jest do roku 2020. 

CELE OCHRONY ŚRODOWISKA: 
D1 Zapewnienie efektywnej infrastruktury transportowej i poprawa transportu zbiorowego 
D2 Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie na zagrożenia naturalne 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030  

Przyjęta została Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 2012 roku i jest najważniejszym 
dokumentem dotyczącym ładu przestrzennego Polski. Jej celem strategicznym jest efektywne 
wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: 
konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. Wskazuje cele i kierunki polityki zagospodarowania 
kraju, a także zasady oraz mechanizmy koordynacji i wdrażania publicznych polityk rozwojowych, 
mających istotny wpływ terytorialny.  

CELE OCHRONY ŚRODOWISKA: 
E1 Zmniejszenie zewnętrznych kosztów transportu, w tym kosztów środowiskowych 
E2 Poprawa dostępności wewnątrz obszarów funkcjonalnych z preferencją dla rozwoju transportu publicznego 
E3 Integracja działań w zakresie funkcjonowania spójnej sieci ekologicznej kraju jako podstawa ochrony 
najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych 
E4 Przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej 
E5 Wprowadzenie gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej 
E6 Racjonalizacja gospodarowania ograniczonymi zasobami wód powierzchniowych i podziemnych kraju, 
w tym zapobieganie występowaniu deficytu wody na potrzeby ludności i rozwoju gospodarczego 
E7 Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i związanych z nimi ekosystemów 
E8 Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń do wód, atmosfery i gleby 
E9 Zabezpieczenie cennych gospodarczo złóż kopalin i zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych 
E10 Budowa oraz proekologiczna modernizacja elektrowni systemowych 
E11 Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

Strategiczny plan adaptacj i  dla sektorów i obszarów wrażl iwych na zmiany kl imatu  
do roku 2020 z  perspektywą do roku 2030  

Plan opracowany przez Ministerstwo Środowiska w 2013 roku na podstawie analiz wykonanych przez 
Instytut Ochrony Środowiska w ramach projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu 
Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu - KLIMADA", realizowanego 
na zlecenie Ministerstwa Środowiska w latach 2011-2013. Przygotowany został w celu zapewnienia 
warunków stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą ze sobą zmiany 
klimatu, ale również z myślą o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jaki działania adaptacyjne mogą 
mieć nie tylko na stan polskiego środowiska, ale również wzrost gospodarczy. 

CELE OCHRONY ŚRODOWISKA: 
F1 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska 
F2 Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich 
F3 Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu 

Polityka  ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z  perspektywą do roku 2016  

Przyjęta została Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 2009 roku i określa warunki niezbędne 
do realizacji ochrony środowiska, ukierunkowane na ochronę zasobów naturalnych oraz poprawę 
jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, a także wdrażanie rozwiązań systemowych w sferze 
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prawno-ekonomicznej, organizacyjnej, naukowo-badawczej, społecznej, edukacyjnej i planowaniu 
przestrzennym.  

CELE OCHRONY ŚRODOWISKA: 
G1 Rozwój badań i postęp techniczny 
G2 Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 
G3 Ochrona przyrody 
G4 Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 
G5 Ochrona powierzchni ziemi 
G6 Gospodarowanie zasobami geologicznymi 
G7 Jakość powietrza 
G8 Ochrona wód 
G9 Gospodarka odpadami 
G10 Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych 

 REGIONALNE I LOKALNE 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieck iego do Roku 2030 Innowacyjne 
Mazowsze  

Przyjęta została Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 2013 roku i jest dokumentem, 
którego zapisy powinny mieć wpływ na kształt przyszłego rozwoju przez określenie długookresowych 
procesów rozwojowych w regionie. Stanowi plan samorządu województwa określający wizję rozwoju, 
cele oraz główne sposoby ich osiągania w kontekście występujących uwarunkowań w perspektywie 
2030 roku. Strategia powstała na podstawie doświadczeń z realizacji poprzednich strategii 
oraz problemów, które ujawniły się w trakcie poprzedniego i bieżącego okresu programowania UE. 
Dokument stanowi odpowiedź na wyzwania, którym musi sprostać województwo, aby podnieść jakość 
życia, ograniczyć wykluczenie społeczne i bezrobocie, realizować politykę spójności terytorialnej 
oraz politykę inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. 

CELE OCHRONY ŚRODOWISKA: 
H1 Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego 
H2 Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym 
gospodarowaniu zasobami środowiska 
H3 Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa  kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego  
dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia 

Program Ochrony Środowiska województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 
z uwzg lędnieniem perspektywy do 2018 roku  

Dokument opracowany został w 2012 roku i realizują politykę ekologiczną państwa na szczeblu 
wojewódzkim. Miał na celu odegrać zasadniczą rolę w sterowaniu przyszłością regionu, tak by 
w optymalny sposób wykorzystywać istniejące zasoby i szanse, zapewniając przez to województwu 
długotrwały, zrównoważony rozwój. 

CELE OCHRONY ŚRODOWISKA: 
I1 Poprawa jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego dla ozonu 
do 2020 roku 
I2 Poprawa jakości wód 
I3 Racjonalna gospodarka odpadami 
I4 Ochrona powierzchni ziemi 
I5 Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 
I6 Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 
I7 Efektywne wykorzystanie energii 
I8 Ochrona walorów przyrodniczych 
I9 Zwiększenie lesistości 
I10 Ochrona lasów, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej 
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I11 Przeciwdziałanie poważnym awariom 
I12 Zwiększenie bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych 
I13 Ochrona przed powodzią i suszą 
I14 Ochrona przed osuwiskami 
I15 Ochrona przeciwpożarowa 
I16 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza 
I17 Udział społeczeństwa w postępowaniach na rzecz ochrony środowiska 
I18 Upowszechnienie znaczenia zarządzania środowiskowego 
I19 Zwiększenie roli placówek naukowo-badawczych Mazowsza we wdrażaniu ekoinnowacji 
I20 Egzekwowanie odpowiedzialności za szkody w środowisku 
I21 Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego 
I22 Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym 
gospodarowaniu zasobami środowiska 
I23 Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa  kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego  
dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia 

Projekt Aktualizacj i  P lanu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Mazowieckiego  

Przygotowany został w 2013 roku, a potrzebę jego wykonania wskazała Ocena Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego . Plan jest aktem planowania, określającym zasady 
organizacji przestrzennej województwa i określa podstawowe elementy układu przestrzennego, 
ich zróżnicowanie i wzajemne relacje. Jest jednocześnie elementem regionalnego planowania 
strategicznego; jego ustalenia stanowią transpozycję na układ przestrzenny ustaleń Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego. W systemie planowania przestrzennego pełni funkcję koordynacyjną 
między planowaniem krajowym, a planowaniem miejscowym. 

CELE OCHRONY ŚRODOWISKA: 
J1 Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego 
J2 Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym 
gospodarowaniu zasobami środowiska 
J3 Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodni-czego 
dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia 

Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mo rdy 

Przyjęte zostało Uchwałą Rady Miejskiej Mordach w 2013 roku i określa uwarunkowania i cele rozwoju 
oraz kierunki polityki przestrzennej gminy, przy uwzględnieniu zadań służących realizacji 
ponadlokalnych celów publicznych. Ustalenia Studium w zakresie zagospodarowania przestrzennego 
obowiązują przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który stanowi 
prawną podstawę decyzji administracyjnych. 

CELE OCHRONY ŚRODOWISKA: 
K1 Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego 
K2 Ochrona zasobów i walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego objętych ochroną prawną 
K3 Wdrożenie i objęcie prawną ochroną terenów o wysokich walorach środowiska przyrodniczego 
K4 Prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami takimi jak: lasy, gleba, woda 
K5 Rozwijanie funkcji zgodnych z predyspozycjami środowiska przyrodniczego 
K6 Wykluczenie z zabudowy terenów oznaczonych na rysunku studium symbolem R3 
K7 Przestrzeganie ustaleń konserwatorskich określonych w Studium w rozdziale dot. "Kierunków i zasad ochrony 
wartości kulturowych i krajobrazowych" 

Projekt zało żeń do planu zaopatrzenia w c iepło,  energ ię e lektryczną i  paliwa  
gazowe dla Miasta  i  Gminy Mordy  na lata 2013-2028 

Jest to dokument opracowany w 2013 roku, którego zadaniem jest kształtowanie gospodarki 
energetycznej gminy w sposób optymalny i uporządkowany, z uwzględnieniem specyfiki warunków 
lokalnych. Określa kierunki działań w zakresie rozwoju infrastruktury, w tym lokalizacji nowych źródeł 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA BYTOM 2020+  STRONA 15 Z 52 
DATAGIS.PL 

Strona 15 z 52 

 

wytwórczych. Ustala także harmonogram działań podejmowanych bezpośrednio przez organy gminy 
z lokalnymi operatorami energetycznymi w zakresie zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię.  

I I .3.2.  OCE NA  S PÓ JN OŚ C I  CE L ÓW  I  K I ERU NK ÓW  
Przed przystąpieniem do oceny spójności celów i kierunków Planu z celami ochrony środowiska 
zawartymi w dokumentach międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych dokonano syntezy 
tych drugich. Przyporządkowano je do siedmiu grup tematycznych i dla każdej z grup w sposób 
syntetyczny opisano istotne cele środowiskowe w niej zawarte (Tab. 2).  

Tab. 2 Pogrupowane cele ochrony środowiska. 

GRUPA/CEL 
SYNTETYCZNY 

CELE OCHRONY ŚRODOWISKA W DOKUMENTACH 

GRUPA TEMATYCZNA:  
Różnorodność biologiczna i 
georóżnorodność 
 
CEL SYNTETYCZNY 1: 
Zachowanie różnorodności 
biologicznej i 
georóżnorodności w 
dobrym stanie 

A2 Walka z wycinaniem lasu 
A4 Zachowanie różnorodności biologicznej 
E3 Integracja działań w zakresie funkcjonowania spójnej sieci ekologicznej kraju jako podstawa ochrony 
najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych 
E4 Przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej 
I9 Zwiększenie lesistości 
I10 Ochrona lasów, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej 
K2 Ochrona zasobów i walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego objętych ochroną prawną 
K3 Wdrożenie i objęcie prawną ochroną terenów o wysokich walorach środowiska przyrodniczego 

GRUPA TEMATYCZNA: 
Zasoby naturalne i 
powierzchnia ziemi 
 
CEL SYNTETYCZNY 2: 
Prowadzenie racjonalnego 
użytkowania zasobów 
naturalnych i powierzchni 
ziemi 

A7 Zintegrowane podejście do planowania i gospodarki zasobami lądowymi 
C5 Upowszechnienie stosowania dobrych praktyk rolniczych 
E4 Przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej 
E5 Wprowadzenie gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej 
E9 Zabezpieczenie cennych gospodarczo złóż kopalin i zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych 
G2 Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 
G5 Ochrona powierzchni ziemi 
G6 Gospodarowanie zasobami geologicznymi 
G9 Gospodarka odpadami 
I3 Racjonalna gospodarka odpadami 
I4 Ochrona powierzchni ziemi 
I8 Ochrona walorów przyrodniczych 
I14 Ochrona przed osuwiskami 

GRUPA TEMATYCZNA: 
Klimat i wody 
 
CEL SYNTETYCZNY 3: 
Przeciwdziałanie zmianom 
klimatu, poprawa jakości 
powietrza, ochrona przed 
hałasem oraz ochrona 
zasobów wodnych przed 
degradacją 

A1 Ochrona atmosfery 
A5 Ochrona zasobów świeżej wody - zintegrowana gospodarka zasobami wodnymi 
B2 Przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
C2 Przygotowanie i wdrożenie instrumentów legislacyjnych, organizacyjnych i finansowych na rzecz poprawy 
jakości powietrza 
C3 Wprowadzenie systemu zarządzania krajowymi pułapami emisji gazów cieplarnianych 
C4 Zapewnienie skutecznego i efektywnego oczyszczania ścieków we wszystkich aglomeracjach liczących 
więcej niż 2000 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) 
C7 Zmniejszenie emisji i zapewnienie lepszej kontroli nad substancjami wprowadzanymi do środowiska 
E3 Integracja działań w zakresie funkcjonowania spójnej sieci ekologicznej kraju jako podstawa ochrony 
najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych 
E6 Racjonalizacja gospodarowania ograniczonymi zasobami wód powierzchniowych i podziemnych kraju, 
w tym zapobieganie występowaniu deficytu wody na potrzeby ludności i rozwoju gospodarczego 
E7 Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i związanych z nimi ekosystemów 
E8 Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń do wód, atmosfery i gleby 
F2 Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich 
G10 Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych 
G4 Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 
G7 Jakość powietrza 
G8 Ochrona wód 
I1 Poprawa jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego dla ozonu do 
2020 roku 
I2 Poprawa jakości wód 
I5 Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 
I6 Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 
I13 Ochrona przed powodzią i suszą 
K4 Prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami takimi jak: lasy, gleba, woda 
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GRUPA/CEL 
SYNTETYCZNY 

CELE OCHRONY ŚRODOWISKA W DOKUMENTACH 

GRUPA TEMATYCZNA: 
Zdrowie ludzi 
 
CEL SYNTETYCZNY 4: 
Poprawa bezpieczeństwa 
zdrowotnego oraz 
przeciwdziałanie ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu 

A10 Zmiana wzorców konsumpcyjnych 
A6 Właściwa ze względu na środowisko gospodarka odpadami niebezpiecznymi 
A8 Zrównoważony rozwój osad ludzkich 
B4 Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego 
B5 Zmniejszenie nierówności w obszarze zdrowia 

E1 Zmniejszenie zewnętrznych kosztów transportu, w tym kosztów środowiskowych 
E2 Poprawa dostępności wewnątrz obszarów funkcjonalnych z preferencją dla rozwoju transportu publicznego 
I11 Przeciwdziałanie poważnym awariom 
I12 Zwiększenie bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych 
I15 Ochrona przeciwpożarowa 

GRUPA TEMATYCZNA: 
Efektywność energetyczna 
i odnawialne źródła energii 
 
CEL SYNTETYCZNY 5: 
Poprawa efektywności 
energetycznej oraz 
zwiększenie produkcji 
energii ze źródeł 
odnawialnych  

B1 Poprawa efektywności energetycznej oraz większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
C1 Zwiększenie wykorzystania OZE 
D2 Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie na zagrożenia naturalne 
E10 Budowa oraz proekologiczna modernizacja elektrowni systemowych 
E11 Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
F1 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska 
H2 Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym 
gospodarowaniu zasobami środowiska 
I7 Efektywne wykorzystanie energii 
I22 Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym 
gospodarowaniu zasobami środowiska 
J2 Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym 
gospodarowaniu zasobami środowiska 

GRUPA TEMATYCZNA: 
Zrównoważony rozwój 
 
CEL SYNTETYCZNY 6: 
Gospodarowanie zgodnie z 
zasadami 
zrównoważonego rozwoju 

A3 Sprzyjanie zrównoważonemu rozwojowi rolnictwa i terenów wiejskich 
A8 Zrównoważony rozwój osad ludzkich 
A9 Łączenie zagadnień środowiska i rozwoju w podejmowaniu decyzji 
C8 Określenie sposobów eliminowania konfliktów przyrodniczo-przestrzennych i barier dla zrównoważonego 
rozwoju 
D1 Zapewnienie efektywnej infrastruktury transportowej i poprawa transportu zbiorowego 
F3 Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu 
G3 Ochrona przyrody 
H1 Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego 
H3 Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa  kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego  dla 
rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia 
I16 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza 
I17 Udział społeczeństwa w postępowaniach na rzecz ochrony środowiska 
I18 Upowszechnienie znaczenia zarządzania środowiskowego 
I20 Egzekwowanie odpowiedzialności za szkody w środowisku 
I21 Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego 
I23 Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa  kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego  dla 
rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia 
J1 Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego 
J3 Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodni-czego dla 
rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia 
K1 Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego 
K5 Rozwijanie funkcji zgodnych z predyspozycjami środowiska przyrodniczego 
K6 Wykluczenie z zabudowy terenów oznaczonych na rysunku studium symbolem R3 
K7 Przestrzeganie ustaleń konserwatorskich określonych w Studium w rozdziale dot. "Kierunków i zasad 
ochrony wartości kulturowych i krajobrazowych" 

GRUPA TEMATYCZNA: 
Innowacje 
 
CEL SYNTETYCZNY 7: 
Rozwój innowacyjnych 
technologii przyjazdnych 
środowisku  

B3 Rozwój technologii przyjaznych środowisku 
C6 Wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz budowa instalacji 
do odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania odpadów 
G1 Rozwój badań i postęp techniczny 
I19 Zwiększenie roli placówek naukowo-badawczych Mazowsza we wdrażaniu ekoinnowacji 

Źródło: opracowanie własne. 
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OBJAŚNIENIA: 
++ SILNE WZMOCNIENIE CELÓW DOKUMENTU 
+ SŁABE WZMOCNIENIE CELÓW DOKUMENTU 

+/- MOŻLIWE WZMOCNIENIE LUB OSŁABIENIE CELÓW DOKUMENTU 
0 BRAK ISTOTNYCH POWIĄZAŃ MIĘDZY CELAMI DOKUMENTÓW 
- OSŁABIENIE CELÓW DOKUMENTU 

 
CEL SYNTETYCZNY 1: Zachowanie różnorodności biologicznej i georóżnorodności w dobrym stanie 
CEL SYNTETYCZNY 2: Prowadzenie racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych i powierzchni ziemi 
CEL SYNTETYCZNY 3: Przeciwdziałanie zmianom klimatu, poprawa jakości powietrza, ochrona przed hałasem oraz ochrona zasobów wodnych 

przed degradacją 
CEL SYNTETYCZNY 4: Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego oraz przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 
CEL SYNTETYCZNY 5: Poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
CEL SYNTETYCZNY 6: Gospodarowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju 
CEL SYNTETYCZNY 7: Rozwój technologii przyjaznych środowisku 

Miało to na celu zwiększenie czytelności macierzy oceny spójności celów i kierunków Planu z celami 
ochrony środowiska wybranych dokumentów (Tab. 3). 

Tab. 3 Macierz oceny spójności kierunków Planu z celami wybranych dokumentów. 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY MORDY CELE SYNTETYCZNE 

1 2 3 4 5 6 7 

KI
ER

U
N

EK
 

 Budowa, remont i modernizacja infrastruktury komunalnej 0 + + ++ ++ ++ + 
 Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej 0 0 0 + 0 0 + 
 Budowa, remont i modernizacja infrastruktury transportowej + + ++ ++ + ++ ++ 
 Zmiana stosowanego paliwa i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych ++ ++ ++ ++ 0 ++ + 
 Poprawa efektywności energetycznej + + ++ ++ ++ ++ ++ 
 Zwiększenie dostępu do usług elektronicznych i informacji 0 0 0 0 0 0 ++ 

Źródło: opracowanie własne. 



III. CHARAKTERYSTYKA STANU ŚRODOWISKA 

W rozdziale zawarto informacje dotyczące charakterystyki istniejącego stanu środowiska. Określenie 
istniejącego stanu środowiska jest punktem wyjścia dla oceny przewidywanego oddziaływania 
na środowisko Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy. 

III.1. POŁOŻENIE OBSZARU 

I I I .1.1.  RE GI ONA L IZA C JA  F IZY CZ NO G EO GRA FI CZ NA  
Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski Jerzego Kondrackiego gmina Mordy położona jest 
w mezoregionie Wysoczyzna Siedlecka. Mezoregion ten są częścią makroregionu Nizina 
Południowopodlaska, będącego częścią podprowincji Niziny środkowopolskie, która wchodzi w skład  
prowincji Niż Środkowoeuropejski. 

I I I .1.2.  M I EJS C E  W  S TRU KTUR ZE  A DM IN IS TR ACY J N O-P RZ ES TR ZE NN E J  
Zgodnie z podziałem administracyjnym Polski gmina Mordy posiada status gminy miejsko-wiejskiej 
i położona jest w powiecie siedleckim w województwie mazowieckim. Zajmuje obszar o powierzchni 
170 km2 i sąsiaduje z gminami: Gmina Mordy graniczy z 7 gminami: od północnego -wschodu z Gminą 
Przesmyki (powiat siedlecki), od wschodu z Gminą Łosice (powiat łosicki), od południowego -wschodu 
z Gminą Olszanka (powiat łosicki), od południa z Gminą Zbuczyn (powiat siedlecki), od zachodu z Gminą 
Siedlce (powiat siedlecki), od północnego -zachodu z Gminą Suchożebry (powiat siedlecki) i od północy 
z Gminą Paprotnia (powiat siedlecki). 

Gmina składa się z miasta Mordy i 32 miejscowości wiejskich. Centralnym ośrodkiem gminy jest miasto 
Mordy z siedzibą Urzędu Miasta i Gminy1.  

III.2. STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NIEOŻYWIONEGO 

I I I .2.1.  BUDOW A  GE O LO GI CZ NA  
Mapa geologiczna Polski wskazuje, że większość obszaru gminy Mordy zbudowana jest z utworów 
plejstoceńskich, do których należą m. in.: iły, mułki i piaski zastoiskowe, piski i żwiry sandrowe, piaski i 
mułki kemów, gliny zwałowe ich zwietrzeliny, oraz piaski i żwiry lodowcowe. W obszarze gminy 
występują także utwory holoceńskie, takie jak: piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły. 

 takich jak: plejstoceńskich glin zwałowych, ich zwietrzelin, piasków i żwirów lodowcowych oraz piasków 
żwirowych i sandrowych. Ponadto wzdłuż wschodniej granicy miasta występuję utwory triasu 
środkowego i dolnego (Ryc. 1).  

                                                             
1 Strategia rozwoju Miasta i Gminy Mordy na lata 2014 - 2020, 2014. 



Ryc. 1 Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 (skala bazowa). 

 
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, http://www.pgi.gov.pl/pl/kartografia-lewe-kopalnia/3650-mapy-geologiczne-on-line. 

Objaśnienia: 
3 - piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły 
23 - iły, mułki i piaski zastoiskowe 
24 – piaski żwirowe i sandrowe 
25 - piaski i mułki kemów 
28 – gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe 

I I I .2.2.  UKS ZT AŁTOW AN I E P OW I ERZ CH N I  I  G L EBY  
Ukształtowanie powierzchni terenu w obszarze gminy jest mało zróżnicowane, a różnica wysokości 
pomiędzy najwyższym a najniższym punktem wynosi około 35 metrów. Najwyżej położona jest 
północno-wschodnia część gminy (w rejonie wsi Czołomyje), najniżej zaś zachodnia część gminy (dolina 
rzeki Liwiec). Morfologicznie cały obszar gminy jest położony w obrębie płaskiej, miejscami lekko 
falistej, wysoczyzny polodowcowej o wysokościach względnych wynoszących do 5 m i spadkach terenu 
do 5 %. Licznie występują obniżenia powytopiskowe, o dość równym dnie, a urozmaiceniem rzeźby 
terenu są takie formy rzeźby formy polodowcowej jak wzgórza moreny czołowej czy pagóry kemowe. 
Biorąc pod uwagę gleby to w gminie przeważają gleby klasy IV. Na terenach przemysłowych 
i poprzemysłowych, na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz w sąsiedztwie dróg występują 
natomiast gleby antropogeniczne. 

I I I .2.3.  WODY  
Zachodnia część gminy położona jest na obszarze głównego zbiornika podziemnych 
trzeciorzędowego "Subniecka warszawska" o zasobach dyspozycyjnych 0,06 l/s/km2 
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i czwartorzędowego "Zbiornik morenowy rzeki górny Liwiec" o zasobach dyspozycyjnych 2,31 
l/s/km2. 

Najważniejszym ciekiem wodnym w obszarze gminy jest rzeka Liwiec, będąca dopływem Bugu. Rzeka na 
tym odcinku zachowała znaczne walory przyrodnicze, choć jej dolina została zmeliorowana i w dużym 
stopniu przekształcona. Ponadto naturalne torfowiska niskie występujące w jej dolinie zostały 
przesuszone i zamienione w łąki, a fragmentami w pastwiska. Ważnym ciekiem jest również stanowiący 
dopływ Liwca Kanał Mordy. 

Natomiast rowy melioracyjne tworzące sieć hydrograficzną są zaniedbane, nie są regularnie czyszczone 
i w niektórych miejscach zarośnięte roślinnością szuwarową.  

Wody powierzchniowe to również zbiorniki wodne, które na obszarze gminy posiadają genezę 
antropogeniczną, czyli do powstania których przyczyniła się działalność człowieka. Największymi 
zbiornikami są kompleksy stawów rybnych zlokalizowane w Czołomyjach, Stoku Ruskim i Mordach). 
Posiadają one regionalną rangę przyrodniczą, głównie ze względu na silne zróżnicowanie i bogate 
zgrupowania fauny lądowej. 

I I I .2.4.  KL IMAT  
Obszar gminy Mordy znajduje się wg Gumińskiego we wschodniej dzielnicy klimatycznej 
i charakteryzuje się średnią temperaturą powietrza wynosząca 7,40 C; okresem wegetacyjnym 
trwającym około 210 dni, roczną sumą opadów wynosząca do 550 mm, średnią roczną wilgotnością 
względną powietrza w granicach 81%. Przeważają wiatry o kierunku zachodnim, częste występują 
również wiatry południowo-zachodnie i północno-zachodnie. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi 
3,0 m/sek2.  

Źródłami zanieczyszczeń atmosferycznych w gminie są zarówno lokalne emitory powierzchniowe 
(przemysłowe i mieszkaniowe) jak i liniowe (trasy komunikacyjne), jak i emitory zewnętrzne. Trzeba 
bowiem pamiętać, że na jakość powietrza w gminie, oprócz uwarunkowań wewnętrznych wpływ mają 
także uwarunkowania zewnętrzne, wynikające z lokalizacji miasta. Powoduje to, że obecność części 
zanieczyszczeń jest związana z ich migracją z obszarów sąsiednich, w szczególności z miasta Siedlce. 

III.3. STAN ZASOBÓW PRZYRODY OŻYWIONEJ 

I I I .3.1.  ROŚ LI NY  

 REGIONALIZACJA GEOBOTANICZNA 

Zgodnie z regionalizacją geobotaniczną Polski gmina Mordy położona jest w zasięgu Okręgu Wysoczyzny 
Siedleckiej, w Podokręgu Siedleckim na granicy z Podokręgiem Zbuczyńsko-Łosickim. Wymieniony okręg 
jest częścią Podkrainy Południowopodlaskiej, która z kolei jest częścią Krainy Południowomazowiecko-
Podlaska. Ta zaś należy do Poddziału Mazowieckiego3. 

 ROŚLINNOŚĆ RZECZYWISTA 

Roślinność rzeczywista, czyli roślinność aktualnie występująca na obszarze gminy Mordy, składa się 
zarówno ze zbiorowisk naturalnych, półnaturalnych jak i synantropijnych. Zbiorowiska naturalne4 

                                                             
2 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Mordy na lata 2013-
2028. 
3 Matuszkiewicz J. M., Regionalizacja geobotaniczna Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 
Warszawa, 2008. 
4 Słowo „naturalne” jest tu pewnym uproszczeniem. 
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to przede wszystkim lasy, półnaturalne to łąki i pastwiska, a synantropijne to m.in. chwasty polne. 
Na ich strukturę i funkcjonowanie wpływają zarówno czynniki naturalne jak i antropogeniczne. 

Najcenniejsze zbiorowiska roślinne zinwentaryzowane na obszarze miasta i największa bioróżnorodność 
występują w obszarach chronionych, w szczególności w obszarach Natura 2000. Informacje dotyczące 
szaty roślinnej tych obszarów zawarto w rozdziale poświęconym formom ochrony przyrody. 

 LASY 

Lasy i zadrzewienia stanowią około 19 % powierzchni gminy. Największa ich koncentracja występuje 
w środkowej i wschodniej części gminy. Szczególnie jest to największy kompleks lasów państwowych – 
Uroczysko Mordy oraz duże kompleksy lasów niepaństwowych, położone w wsiach: Wojnów, Rogóziec, 
Klimonty, Wólka Soseńska, Sosenki Jajki i Leśniczówka. Duże kompleksy leśne położone są również 
na północy gminy w obszarze wsi: Czołomyje, Kolonia Czepielin i Czepielin5. 

Jedynie jedna piąta terenów leśnych to lasy należące do Skarbu Państwa. Reszta to grunty leśne 
należące do indywidualnych właścicieli i kościołów.  

W kompleksie lasów przeważają siedliska lasów liściastych i mieszanych. Wśród zadrzewień występują 
głównie skupiska olchy lub osiki. 

I I I .3.2.  ZW I ERZ ĘTA  
Różnorodność i wysoki stopień naturalności zbiorowisk roślinnych, obecność rozległych kompleksów 
leśnych, mozaika upraw rolnych, łąk i pastwisk oraz licznych zadrzewień i zakrzewień jest siedliskiem 
fauny. Wśród zwierząt dominują gatunki leśne łowne: sarna, jeleń, łoś, dzik, lis, borsuk, bóbr i zając 
szarak. Ponadto występują też objęte ochroną łasice, kuny domowe, gronostaje, wiewiórki, a także 
drobna zwierzyna łowna. W obszarach leśnych występują ptaki gniazdujące wysoko na drzewach, takie 
jak bocian czarny, sokół, pustułka czy myszołów.  

Największe bogactwo i zróżnicowanie świata zwierzęcego na obszarze gminy Mordy występuje 
na obszarach chronionych. Obszary te to jedna z największych w kraju ostoi lęgowych rycyka. Na uwagę 
zasługuje też dość znaczna liczebność występujących tu populacji lęgowych cyranki, derkacza, rybitwy 
białowąsej i rybitwy czarnej. Dolina Liwca jest lokalnym korytarzem ekologicznym i szlakiem 
migracyjnym ptaków wodnobłotnych, których zgrupowania w okresie przelotów osiągają tu liczebność 
ponad 20 tys. osobników. W szczególności na uwagę zasługuje znaczna liczebność przelotnych populacji 
siewki złotej.  

Również zieleń przydomowa są miejscami bytowania niektórych gatunków ptaków oraz drobnych 
ssaków (np. jeż, łasica, kuna, ryjówka czy wiewiórka).. 

I I I .3.3.  RÓŻ NOR OD NOŚ Ć B I OL OG I C Z NA  
Zjawisko różnorodności biologicznej6 jest bardzo złożone i posiada różne aspekty na różnych poziomach 
organizacji przyrody7. Te poziomy to:  

 poziom gatunkowy (obiekty różnorodności: gatunki, inne taksony, inne zgrupowania gatunków) 
 poziom krajobrazowy, aspekty niezależne od położenia (obiekty różnorodności: ekosystemy, 

typy ekosystemów) 
 poziom krajobrazowy, aspekty zależne od położenia (obiekty różnorodności: ekosystemy, typy 

ekosystemów) 

                                                             
5 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Mordy. 
6 Różnorodność biologiczna - jest to zróżnicowanie żywych organizmów występujących w ekosystemach, w obrębie gatunku 
i między gatunkami, oraz zróżnicowanie ekosystemów.  
7 Richling, Solon, 2011. 
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Wychodząc z definicji poświęconej różnorodności środowiska można stwierdzić, że rośliny i zwierzęta 
w zasadzie zawierają się w pojęciu różnorodność biologiczna. Ponadto trzeba mieć na uwadze, 
że zjawisko różnorodności jest zjawiskiem w dużym stopniu abstrakcyjnym8. 

Największa różnorodność biologiczna na obszarze gminy Mordy występuje na obszarach objętych 
ochroną prawną (m. in. obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody) i te obszary zostały 
scharakteryzowane szczegółowo w kolejnym rozdziale. Ponadto zawarto w nim informacje dotyczące 
korytarzy ekologicznych, które umożliwiają migrację roślin, zwierząt lub grzybów pomiędzy obszarami. 
Ich występowanie lub jego brak ma więc duże znaczenie w zakresie różnorodności biologicznej danego 
obszaru. 

III.4. FORMY OCHRONY PRZYRODY 
W podrozdziale zawarto informacje dotyczące obszarów podlegających ochronie prawnej, jako 
potencjalnych obszarów realizacji celów i działań zawartych w Planie. 

Analiza lokalizacji obszarów chronionych w gminie Mordy wskazuje, że występują one przede wszystkim 
w południowej i zachodniej części gminy. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880, z późn. zm.) 
ustanowiła, że formami ochrony przyrody są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, 
obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, 
użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt 
i grzybów. 

Spośród tych form ochrony przyrody na obszarze gminy Mordy występują9: 

 OBSZARY NATURA 2000 

◙ DOLINA LIWCA (PLB 140002) - jest to obszar specjalnej ochrony ptaków, obejmujący obszar 
27 431,5 ha położony w województwie mazowieckim na terenie powiatów: łosickiego, 
siedleckiego, węgrowskiego, wołomińskiego i wyszkowskiego. W obszarze gminy Mordy zajmuje 
powierzchnie 7 299,3 ha i obejmuje miejscowości: Krzymosze, Wielgorz, Radzików Wielki, Pióry 
Pytki, Ostoje, Stok Ruski i Wyczółki. Obszar chroniony jest ważną ostoją ptaków w okresie 
lęgowym. Szacuje się, że w okresie lęgowym zasiedla go co najmniej 1% populacji krajowej 
następujących gatunków ptaków: cyraneczka, cyranka, czernica, czajka, kulik wielki, rybitwa 
białowąsa, brodziec piskliwy, rycyk, perkoz rdzawoszyi, bocian biały, krzyżówka, błotniak 
stawowy, derkacz, sieweczka rzeczna, kszyk, rybitwa czarna, podróżniczek, strumieniówka, 
ortolan. W okresie wędrówek występuje w ilości do 4500 osobników gęś białoczelna i gęś 
zbożowa10. 

Obszar w znacznej części pokrywa się z siedliskowym obszarem Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka 
PLH140032 i obejmuje fragment Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu . 

◙ OSTOJA NADLIWIECKA (PLH 140032) - jest to specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 
13622,7 ha. W granicach gminy Mordy obszar obejmuje miejscowości: Krzymosze, Wielgorz, 
Radzików Wielki, Pióry Pytki, Ostoje, Stok Ruski i Wyczółki. 

Ponad połowę Ostoi Nadliwieckiej stanowią łąki i zarośla, jedną piątą obszary rolnicze, zaś 
pozostałą część lasy (głównie liściaste, w mniejszym stopniu iglaste i mieszane) i sama rzeka 
Liwiec. W jej dolinie przeważają użytki zielone, tworzące mozaikę z lasami łęgowymi, olsami, 

                                                             
8 Ibidem. 
9 Na podstawie Rejestru form ochrony przyrody prowadzonego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach 
http://bip.katowice.rdos.gov.pl. 
10 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Mordy. 
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zaroślami wierzbowymi oraz szuwarami, natomiast krajobraz urozmaicają pojedyncze drzewa 
i grupy drzew. Ważnym elementem doliny są też stawy rybne m. in. w Klimontach i Czepielinie. 

 POMNIKI PRZYRODY 

Oprócz obszarów Natura 2000 w gminie znajdują się także pomniki przyrody, które zlokalizowane są 
na terenie miasta Mordy oraz w miejscowościach: Klimonty, Olędy, Krzymosze i Pióry Wielkie. 

Ponadto jeśli chodzi o korytarze ekologiczne to według koncepcji Krajowej Sieci Ekologicznej (ECONET-
PL) gmina Mordy w całości jest położona w granicach obszaru 13K (Obszar Siedlecki). Jest to obszar 
węzłowy o znaczeniu krajowym, obejmujący dolinę górnego Liwca i dolinę Kostrzynia. Obszar ten 
znacznie wykracza poza gminę Mordy, na tereny gmin sąsiednich i dalej położonych w kierunku 
zachodnim i południowo-zachodnim: Paprotnia, Suchożebry, Siedlce, Wiśniew, Skórzec, Kotuń, 
Domanice, Łuków, Stoczek Łukowski, Wodynie, Latowicz, Mrozy, Grębków, Mokobody i Liw11. 

III.5. UŻYTKOWANI TERENU 
Biorąc pod uwagę użytkowanie terenu w obszarze gminy Mordy dominują użytki rolne, które zajmują 
około 13 tys. ha (76% powierzchni gminy). Wśród użytków rolnych najwięcej jest gruntów rolnych 
oraz łąk trwałych. Ważne miejsce w strukturze użytkowania gruntów w gminie stanowią także grunty 
leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, które razem zajmują powierzchnię 19% obszaru gminy. Wśród 
nich zdecydowanie przeważają lasy. Niski jest udział w ogólnej powierzchni gminy gruntów 
zabudowanych i zurbanizowanych, które stanowią jedynie 3% powierzchni gminy. Większość z nich to 
tereny dróg. Niewielki jest udział w strukturze użytkowania nieużytków, które stanowią jedynie 1% 
powierzchni gminy12. 

III.6. KRAJOBRAZ KULTUROWY, ZABYTKI I INNE DOBRA MATERIALNE13 
Mordy są gminą o wielowiekowej historii, która ukształtowała jej krajobraz kulturowy14. W Mordach 
zlokalizowane są różnego rodzaju zabytki15 wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków16: 

◙ Obiekty sakralne 

 Kościół parafialny wybudowany w XVII w. (pierwszy kościół powstał 1408 r.). 
 Ogrodzenie kościoła zbudowane w 1 połowie XVIII w. murowane, tynkowane. 
 Dzwonnica brama zbudowana w XVIII w., murowana z cegły, tynkowana. 
 Organistówka zbudowana w 2 poł. XVIII w. 
 Plebania zbudowana w 2 poł. XIX w. 
 Cmentarz parafialny  w Mordach założony w 1 połowie XIX w. 
 Przydrożne kapliczki i krzyże - wśród nich wyróżnia się kapliczka przy ul. 11-go Listopada 

w Mordach, mieszcząca stiukową figurę św. Floriana z 2 poł. XVIII w. 

◙ Obiekty świeckie 

 Dworzec kolejowy w Mordach. 

                                                             
11 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mordy. 
12 BDL GUS. 
13 Dobro materialne – jest tym wszystkim, co dany człowiek może gromadzić wokół siebie tworząc własne środowisko 
materialne. 
14 Krajobraz kulturowy – jest to krajobraz zmieniony przez człowieka w wyniku antropopresji. 
15 Zabytek – jest to (zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1568 ze zm.) nieruchomość lub część ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego 
działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym 
ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 
16 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mordy na lata 2008 -2016. 
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 Budynek Zespołu Szkół Zawodowych z 1928 r. 
 Kamienice zlokalizowane w pierzejach rynku. 
 Zespół pałacowo- parkowy z prawie dziesięciohektarowym ogrodem, ze stawem oraz zespołem  

gospodarczym z XV w. 
 Pomnik, usytuowany w centrum miasta, poświęcony żołnierzom WP oraz bojownikom wolność i 

niepodległość Polski. Społeczeństwo - wzniesiony w 1988 r., w 44 rocznicę powstania na tym 
terenie 8 Dywizji WP. 

W obszarze gminy występują także stanowiska archeologiczne:  

 Typ stanowiska :punkt osadniczy - chronologia: XII-XIII w., materiał: ceramika. 
 Typ stanowiska: ślad osadnictwa - Chronologia: epoka kamienia, materiał: odłupek krzemienny. 
 Typ stanowiska : grodzisko - chronologia: wczesne średniowiecze, materiał: warstwa kulturowa. 

III.7. DEMOGRAFIA 
Gminę zamieszkuje ponad 6 tys. osób, co stanowi około 7,5 ludności powiatu siedleckiego (5 lokata 
wśród gmin powiatu). Przeważa ludność w wieku produkcyjnym i odsetek tej grupy nieznacznie, 
ale systematycznie rośnie. Maleje natomiast odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym, a odsetek 
ludności w wieku poprodukcyjnym z ciągu ostatnich lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Gęstość 
zaludnienia w 2014 roku wynosiła 35 os./km2. Jeśli chodzi strukturę płci to w całej gminie nieznacznie 
przeważają kobiety (101 na 100 mężczyzn), a analiza współczynnika feminizacji wskazuje, że od lat 
utrzymuje się on na podobnym poziomie (Tab. 5). 

Tab. 4 Ekonomiczne grupy wieku, współczynnik feminizacji i gęstość zaludnienia. 

NAZWA WSKAŹNIKA JEDNOSTKA 2010 2011 2012 2013 2014 
Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 
w wieku przedprodukcyjnym [%] 20,0 19,4 19,0 18,8 18,1 
w wieku produkcyjnym [%] 60,5 60,8 61,0 60,9 61,4 
w wieku poprodukcyjnym [%] 19,5 19,8 20,0 20,3 20,5 
Współczynnik feminizacji 
ogółem [osoba] 102 101 102 101 101 
Gęstość zaludnienia 
ludność na 1 km2 [osoba] 37 36 36 36 35 
zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców [osoba] 9,0 -7,7 -3,7 -7,7 -14,8 
Źródło: BDL. GUS. 

Na uwagę zasługuje znaczny spadek liczby mieszkańców gminy. Wyrażony w zmianie liczby ludności 
na 1000 mieszkańców w 2014 roku wyniósł -14,8. Główną przyczyną tego negatywnego zjawiska są. 
migracje na pobyt stały17. Ich analiza wskazuje, na bardzo dużą ujemną wartość salda migracji, które 
w 2013 roku wynosiło -49. Migracje te miały charakter przede wszystkim wewnętrzny, czyli dotyczyły 
zmiany miejsca zamieszkania na inne miejsce w kraju.  

                                                             
17 zmiana miejsca zamieszkania na czas nieokreślony (z naciskiem na długotrwałość zmiany). 
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IV. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA 

Niska emisja obserwowana jest przede wszystkim na terenach zwartej zabudowy, które nie są 
odpowiednio przewietrzone. Do jej źródeł należą zanieczyszczenia emitowane przede wszystkim 
przez indywidualne budynki mieszkalne, opalane węglem, a także mniejsze zakłady produkcyjne, punkty 
usługowe i handlowe.  

Mieszkańcy gminy korzystają z indywidualnych źródeł ciepło, w tym przede wszystkim z pieców 
węglowych. Powoduje to, że do atmosfery przedostają się duże ilości sadzy, węglowodorów 
aromatycznych i innych niekorzystnych dla zdrowia związków chemicznych. Nasila się to szczególnie w 
okresie grzewczym, co może powodować wyraźne okresowe pogorszenie stanu sanitarnego powietrza 
na terenach osadniczych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Potęgowane jest to tym, że gmina należy 
do obszarów o słabym przewietrzeniu. Ponadto problem jest niska świadomość mieszkańców gminy 
co do mieszkańcy podjęcia działań zmieniających sposób ogrzewania gospodarstw domowych. 

Określenie dokładnej ilości tych zanieczyszczeń dostających się do atmosfery w ramach niskiej emisji nie 
jest możliwe, ze względu na dużą ilość tego rodzaju źródeł. Ponadto rzeczywista emisja zanieczyszczeń 
z jednego źródła może się różnić w zależności od: spalania węgla o różnej kaloryczności, opalania 
mieszkań drewnem i spalanie w domowych piecach części odpadów (szczególnie tworzyw sztucznych).  

Istotnym źródłem zanieczyszczeń na obszarze gminy jest transport drogowy. Największe 
zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw w silnikach występuje przy 
drogach o dużym natężeniu ruchu, w tym przede wszystkim drodze wojewódzkiej nr 698, na odcinkach 
biegnących przez obszary o zwartej zabudowie. Oprócz indywidualnych samochodów osobowych 
występuje tu również dość duże natężenie ruchu autobusów oraz samochodów ciężarowych, a główną 
przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń jest przede wszystkim zły stan techniczny taboru 
oraz nieodpowiednia eksploatacja i przestoje w ruchu spowodowane złą organizacją ruchu.  

Mimo, że brak jest szczegółowych danych dotyczących wielkości emisji substancji szkodliwych 
pochodzących z transportu na terenie gminy Mordy, niewątpliwie jednak sektor ten ma wpływ 
na jakość i stan powietrza na terenie gminy. Charakteryzuje się emisją przede wszystkim takich 
zanieczyszczeń jak: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki ołowiu i tlenki siarki. 
Stanowią one źródło zanieczyszczenia zarówno powietrza, jak i gleb.  
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V. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO  

W rozdziale zawarto informacje dotyczące analizy i oceny oddziaływania na środowisko18 realizacji 
zapisów projektowanego dokumentu. Cele (strategiczny i szczegółowe) odzwierciedlają najważniejsze 
stany i procesy. Z kolei kierunki i działań i same działania wskazują główne rodzaje aktywności związane 
z realizacją gospodarki niskoemisyjnej w gminie. 

V.1. ODDZIAŁYWANIE NA KOMPONENTY ŚRODOWISKA 
W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ celów, kierunków i działań ujętych w Planie 
na poszczególne komponenty środowiska, pogrupowane w grupy komponentów. Przedstawiono 
również identyfikację potencjalnych skutków wykonania projektowanego dokumentu na środowisko, 
jak również zawarto informację z uzasadnieniem czy realizacja proponowanych rozwiązań sprzyjać 
będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. Analizując oddziaływanie wykorzystano 
informacje i wnioski wynikające z rozdziałów dotyczących charakterystyki stanu środowiska 
oraz charakterystyki problemów środowiskowych występujących na obszarze gminy Mordy.  

Kierując się zapisami ustawowymi oddziaływanie na środowisko podzielono na bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe 
i chwilowe, odwracalne i nieodwracalne, oraz pozytywne i negatywne. 

Ze względu na intensywność oddziaływania dzielimy na: 

 DUŻE — oddziaływania te będą prowadzić do trwałych zmian w strukturze i funkcjonowaniu 
zasobów/przedmiotów oddziaływania.  

 ŚREDNIE— oddziaływania te będą wpływać w sposób zauważalny na strukturę 
lub funkcjonowanie zasobów/przedmiotów oddziaływania, ale nie będą prowadzić do trwałych 
ich zmian.  

 MAŁE — oddziaływania te można przewidzieć, często jednak będą one na progu wykrywalności i 
nie będą prowadzić do żadnych trwałych zmian w strukturze ani funkcjonowaniu 
zasobów/przedmiotów oddziaływania. 

Ze względu na charakter oddziaływania dzielimy na: 

 NEGATYWNE — oddziaływanie te spowodują niekorzystną zmianę w stosunku do sytuacji 
wyjściowej lub wprowadzą nowy niepożądany czynnik. 

 POZYTYWNE — oddziaływania te spowodują poprawę w stosunku do sytuacji wyjściowej 
lub wprowadzają nowy pożądany czynnik19. 

Ze względu na typ oddziaływania dzielimy na: 

 BEZPOŚREDNIE — oddziaływania te wynikają z bezpośredniej interakcji między planowanym 
działaniem a zasobem i/lub przedmiotem oddziaływania. 

 POŚREDNIE — oddziaływania te wynikają z pośredniej interakcji między planowanym działaniem 
a zasobem i/lub przedmiotem oddziaływania. 

 WTÓRNE — oddziaływania te są skutkiem późniejszych interakcji z zasobem i/lub przedmiotem 
oddziaływań bezpośrednich lub pośrednich. 

 SKUMULOWANE — oddziaływania te występują w połączeniu z innymi oddziaływaniami, 
dotyczącymi tych samych zasobów i/lub przedmiotów oddziaływania. 

                                                             
18 W tym na zdrowie ludzi i zabytki. 
19 W niektórych przypadkach zakwalifikowanie oddziaływania jako pozytywnego lub negatywnego może być dyskusyjne 
i zależy od subiektywnej oceny eksperta sporządzającego ocenę.  
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Ze względu na czas trwania oddziaływania dzielimy na: 

 CHWILOWE — oddziaływania te trwają krótko, są nieregularne i sporadyczne. 
 STAŁE — oddziaływania te powodują trwałe zmiany w zasobach/przedmiotach na które 

oddziaływają bądź utrzymują się przez dłuższy czas, również po zakończeniu danego działania. 
 KRÓTKOTERMINOWE — oddziaływania te trwają jedynie przez krótki czas i ustają po zakończeniu 

danego działania bądź na skutek wykorzystania środków łagodzących lub prac 
rekultywacyjnych lub też naturalnego powrotu do stanu wyjściowego. 

 ŚREDNIOTERMINOWE — oddziaływania te trwają ani krótko ani długo i ustają po zakończeniu 
danego działania bądź na skutek wykorzystania środków łagodzących lub prac 
rekultywacyjnych lub też naturalnego powrotu do stanu wyjściowego. 

 DŁUGOTERMINOWE — oddziaływania te utrzymują się przez długi czas i ustają po zakończeniu 
danego działania bądź na skutek wykorzystania środków łagodzących lub prac 
rekultywacyjnych lub też naturalnego powrotu do stanu wyjściowego.  

Ze względu na stopień odwracalności20 oddziaływania dzielimy na: 

 ODWRACALNE - oddziaływania te przestają być odczuwalne natychmiast lub po niewielkim czasie 
po zakończeniu danego działania. 

 NIEODWRACALNE - oddziaływania te są odczuwalne po zakończeniu danego działania i utrzymują 
się przez dłuższy czas po nim. 

Ocenę poprzedzono pogrupowaniem komponentów środowiska na 6 grup:  

 ROŚLINY, ZWIERZĘTA ORAZ RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA 
 ZASOBY NATURALNE, POWIERZCHNIA ZIEMI, GLEBY I KRAJOBRAZ 
 POWIETRZE I KLIMAT 
 WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 
 ZABYTKI I INNE DOBRA MATERIALNE 
 ZDROWIE LUDZI 

Następnie oceniono oddziaływanie poszczególnych celów i kierunków działań zawartych w Planie 
na każdą z ww. grup komponentów środowiska.  

Trzeba zauważyć, że zawarta poniżej ocena odnosi się bezpośrednio do obszaru gminy Mordy. Wielkość 
i intensywność zachodzących przemian poszczególnych komponentów środowiska zależy bowiem 
nie tylko od intensywności oddziaływania poszczególnych rodzajów antropopresji, ale także 
od podatności obszaru, którego te oddziaływania dotyczą. Bodziec o tej samej sile może wywołać inne 
skutki w obszarach o różnej podatności. Bodziec słaby może wywołać w obszarze podatnym podobne 
skutki jak bodziec silny w obszarze mniej podatnym.  

 

                                                             
20 Analiza stopnia odwracalności oddziaływania zostanie wykonana w ramach szczegółowej oceny potencjalnych negatywnych 
oddziaływań na środowisko. 
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OBJAŚNIENIA: 
INTENSYWNOŚĆ I CHARAKTER ODDZIAŁYWANIA 

++ DUŻE POZYTYWNE 
+ ŚREDNIE POZYTYWNE 
-- DUŻE NEGATYWNE 
- ŚREDNIE NEGATYWNE 
0 MAŁE LUB BRAK ODDZIAŁYWANIA 

+/- ZARÓWNO POZYTYWNE JAK I NEGATYWNE 
N BRAK MOŻLIWOŚCI JEDNOZNACZNEGO OKREŚLENIA SPODZIEWANEGO ODDZIAŁYWANIA 

TYP ODDZIAŁYWANIA 
BEZ BEZPOŚREDNIE 
POŚ POŚREDNIE 
WT WTÓRNE 
SK SKUMULOWANE 

CZAS ODDZIAŁYWANIA 
CHW CHWILOWE 

ST STAŁE 
KR KRÓTKOTERMINOWE 
ŚR ŚREDNIOTERMINOWE 
DŁ DŁUGOTERMINOWE 
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Tab. 5 Ocena oddziaływania na środowisko celów strategicznych i kierunków działań. 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY MORDY  KOMPONENTY ŚRODOWISKA 

KIERUNEK DZIAŁANIA DZIAŁANIE 
Rośliny, zwierzęta 
oraz różnorodność 

biologiczna 

Zasoby 
naturalne, 

powierzchnia 
ziemi, gleby 
i krajobraz 

Powietrze 
i klimat 

Wody 
powierzchniowe 

i podziemne 

Zabytki 
i inne dobra 
materialne 

Zdrowie 
Ludzi 

Poprawa efektywności 
energetycznej 

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ + 
WT/DŁ  

+ 
WT/DŁ 

++ 
WT/DŁ 

+ 
WT/DŁ 

+ 
WT/DŁ  

++ 
BEZ/DŁ  

REWITALIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ TERENÓW 
MIESZKALNYCH 

+ 
POŚ/ST 

++ 
BEZ/ST 

+ 
POŚ/ST 

+ 
WT/ST 

++ 
BEZ/ST 

++ 
WT/ST  

MODERNIZACJA I WYMIANA KOMUNALNEGO OŚWIETLENIA 
PUBLICZNEGO 0 0 

+ 
WT/ŚR 

0 0 
++ 

WT/ŚR  
Zmiana stosowanego 
paliwa i wykorzystanie 
energii ze źródeł 
odnawialnych 

BUDOWA GAZOWEJ SIECI ROZDZIELCZEJ +/- 
WT/DŁ 

+/- 
WT/DŁ 

++ 
WT/DŁ 

+ 
WT/DŁ 

+ 
WT/DŁ 

++ 
WT/DŁ 

BUDOWA I MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ DO POZYSKANIA 
ENERGII SŁONECZNEJ 

+ 
WT/DŁ 

+ 
WT/DŁ 

+ 
WT/DŁ 

+ 
WT/DŁ 

+ 
WT/DŁ 

+ 
WT/DŁ 

Budowa, remont i 
modernizacja 
infrastruktury 
transportowej 

SUKCESYWNA WYMIANA OBECNIE WYKORZYSTYWANEGO 
TABORU GMINNEGO 

+ 
BEZ/ŚR 

++ 
BEZ/ŚR 

++ 
BEZ/ŚR 

++ 
BEZ/ŚR 

+ 
POS/ŚR 

+ 
WT/ŚR 

ROZWÓJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ + 
WT/ŚR 

+ 
WT/ŚR 

+ 
WT/ŚR 

+ 
WT/ŚR 

+ 
WT/ŚR 

+ 
WT/ŚR 

POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DRÓG GMINNYCH I 
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OKOŁO DROGOWEJ 

+/- 
WT/ST 

+/- 
WT/ST 

+ 
WT/ST 

+/- 
WT/ST 

+ 
WT/ST 

+ 
WT/ST 

Budowa, remont i 
modernizacja 
infrastruktury komunalnej 

PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI 
KOLONIA MORDY 

+ 
WT/ST 

+ 
WT/ST 0 ++ 

BEZ/ST 0 ++ 
WT/ST 

UKSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ZGODNIE Z 
WYMAGANIAMI ŁADU PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI 
MORDY 

+/- 
BEZ/ST 

+ 
BEZ/ST 

+ 
WT/ST 

+ 
WT/ST 

++ 
BEZ/ST 

++ 
WT/ST  

Zwiększenie dostępu do 
usług elektronicznych i 
informacji 

UMOŻLIWIENIE MIESZKAŃCOM ŁATWEGO DOSTĘPU DO 
PLATFORMY USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

+ 
POŚ/ST 0 

+ 
POŚ/ST 

+ 
POŚ/ST 

+ 
POŚ/ST 

+ 
POŚ/ST 

+ 
POŚ/DŁ 

Podnoszenie świadomości 
społeczności lokalnej 

WDRAŻANIE PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH + 
WT/ST 

++ 
BEZ/ST 

+ 
WT/ST 

+ 
WT/ST 

++ 
BEZ/ST 

++ 
WT/ST  

Źródło: opracowanie własne. 
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Poniżej zamieszczono szczegółową analizę ODDZIAŁYWANIA działań zawartych w Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej na poszczególne grupy komponentów środowiska. W analizie w głównej mierze 
skoncentrowano się na działaniach, których intensywność oddziaływania oceniono jako DUŻĄ 
(oddziaływania te będą prowadzić do trwałych zmian w strukturze i funkcjonowaniu 
zasobów/przedmiotów oddziaływania) oraz ŚREDNIĄ (oddziaływania te będą wpływać w sposób 
zauważalny na strukturę lub funkcjonowanie zasobów/przedmiotów oddziaływania, ale nie będą 
prowadzić do trwałych ich zmian). Oddziaływania, których intensywność wskazano jako DUŻĄ 
są oddziaływaniami znaczącymi. W zamieszczonej poniżej szczegółowej analizie ocen skoncentrowano 
się właśnie na tych oddziaływaniach znaczących. 

V.1.1.  ODD ZI AŁYW A NI E  NA  ROŚ L INY ,  ZW IE RZ ĘTA  OR AZ  
RÓŻ NOR ODN OŚ Ć B I OL OG I CZ NĄ  

W rozdziale przeanalizowano możliwe oddziaływanie działań ujętych w Planie na rośliny, zwierzęta oraz 
różnorodność biologiczną. Wychodząc z definicji poświęconej różnorodności środowiska, zamieszczonej 
w rozdziale dotyczącym charakterystyki jego stanu, można stwierdzić, że rośliny i zwierzęta w zasadzie 
zawierają się w pojęciu różnorodność biologiczna. Trzeba mieć jednak na uwadze, że zjawisko 
różnorodności jest zjawiskiem w dużym stopniu abstrakcyjnym21.  

W gminie Mordy obszary szczególnie wartościowe ze względu na analizowaną grupę komponentów 
środowiska to obszary prawnie chronione i obszary pokryte lasami. Obszary prawnie chronione 
występujące na obszarze gminy Mordy to obszary Natura 2000 i pomniki przyrody. 

Wyniki oceny wskazują, że zapisy projektu Planu nie będą miały DUŻEGO NEGATYWNEGO 
ani ŚREDNIEGO NEGATYWNEGO oddziaływania na tę grupę komponentów środowiska.  
Oddziaływanie zarówno ŚREDNIE POZYTYWNE jak i ŚREDNIE NEGATYWNE dotyczy natomiast takich 
działań jak: BUDOWA GAZOWEJ SIECI ROZDZIELCZEJ oraz POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DRÓG GMINNYCH I ROZBUDOWA 

INFRASTRUKTURY OKOŁO DROGOWEJ. Jeśli chodzi o kierunek związany z działalnością transportową to jego 
negatywne oddziaływanie może polegać na fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz niszczeniu 
lub pogarszaniu stanu populacji gatunków roślin i zwierząt w czasie realizacji inwestycji. Ponadto na 
zakłóceniu migracji zwierząt i pogarszaniu stanu siedlisk poprzez zanieczyszczenia w czasie jej 
eksploatacji. Szczególnie niepożądane jest to w zasięgu wymienionych wcześniej obszarów chronionych. 
Pozytywny wpływ przedmiotowego kierunku to usprawnienie przejazdu i w konsekwencji mniejsza 
emisja substancji szkodliwych do atmosfery. Będzie to oddziaływanie wtórne i stałe, czyli spowoduje 
trwałe zmiany, utrzymujące się również po zakończeniu danego działania. Kolejne działalnie w tej grupie 
dotyczy budowy sieci gazowej. Negatywne konsekwencje tej inwestycji są analogiczne do poprzedniej 
i mogą powstać w trakcie prac budowlanych. Natomiast pozytywne będą spowodowane zmianą nośnika 
energii cieplnej na mniej szkodzący środowisku. 
Nie przewiduje się działań, które będą miały DUŻE POZYTYWNE oddziaływanie na rośliny, zwierzęta 
i różnorodność biologiczną.  
 
Podsumowując należy stwierdzić, że w przedmiotowej analizie nie zidentyfikowano znaczących 
negatywnych oddziaływań działań zawartych w Planie na rośliny, zwierzęta i różnorodność biologiczną. 

V.1.2.  ODD ZI AŁYW A NI E  NA  ZAS OBY  NA TURA L NE ,  POW IE RZ CHN I Ę  
Z I EM I ,  GL EB Y I  KR AJ OBRAZ  

W rozdziale przeanalizowano możliwe oddziaływanie działań i ujętych w Planie na zasoby naturalne, 
powierzchnię ziemi, gleby i krajobraz.  

Wyniki oceny wskazują, że zapisy projektu Planu nie będą miały DUŻEGO NEGATYWNEGO 
ani ŚREDNIEGO NEGATYWNEGO oddziaływania na tę grupę komponentów środowiska.  

                                                             
21 Richling, Solon, 2011. 
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Występuje natomiast kierunków, których oddziaływanie może być zarówno ŚREDNIE POZYTYWNE 
jak i ŚREDNIE NEGATYWNE. Należą do nich: BUDOWA GAZOWEJ SIECI ROZDZIELCZEJ, POPRAWA STANU TECHNICZNEGO 

DRÓG GMINNYCH I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OKOŁO DROGOWEJ a także UKSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ZGODNIE 

Z WYMAGANIAMI ŁADU PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI MORDY. Analogicznie jak w ocenie oddziaływania na rośliny, 
zwierzęta i różnorodność biologiczną, także i w tym przypadku negatywne oddziaływanie 
przedmiotowych działań może powstać na etapie realizacji inwestycji, a także w trakcie prac 
eksploatacyjnych. Może to być zmniejszenie powierzchni użytków rolnych i leśnych, zmiana 
ukształtowania terenu, powstanie odpadów z mas ziemnych i skalnych, powstanie antropogenicznych 
form rzeźby terenu, zwiększona erozja, zmiana w poziomie zwierciadła wód gruntowych 
oraz zanieczyszczenie gleb w wyniku uwolnienia do środowiska glebowego substancji niebezpiecznych. 
Pozytywny wpływ przedmiotowego kierunku to usprawnienie ruchu, zmiana nośnika energii cieplnej 
na mniej szkodzący środowisku oraz wykorzystywanie budynku bardziej efektywnego energetycznie 
od istniejących. 

Podstawową kwestią jest w tym przypadku lokalizacja przedmiotowych działań, ponieważ infrastruktura 
tego rodzaju nie powinna być lokowana na najlepszych glebach i w obszarach o najbardziej 
wartościowych walorach krajobrazowych. Sama zaś eksploatacja nie powinna być prowadzona 
w sposób degradujący tę grupę komponentów środowiska. Czas trwania tych oddziaływań  większości 
zaklasyfikowano jako długotrwały, czyli ustaną one po zakończeniu danego działania bądź na skutek 
wykorzystania środków łagodzących lub prac rekultywacyjnych. Podsumowując można stwierdzić, 
że realizacja proponowanych rozwiązań sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu 
rozwojowi. 

Ponadto oddziaływanie trzech działań oceniono jako DUŻE POZYTYWNE. Są to REWITALIZACJA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH, TERENÓW MIESZKALNYCH oraz SUKCESYWNA WYMIANA OBECNIE WYKORZYSTYWANEGO TABORU GMINNEGO 

oraz PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. Przewiduje się, że pierwsze w sposób bezpośredni 
i trwały wpłynie na odnowę i przywrócenie atrakcyjności powierzchni ziemi i krajobrazu terenów 
mieszkalnych w gminie. Natomiast drugie w sposób bezpośredni wpłynie na zmniejszenie 
zanieczyszczeń kierowanych do gleb, w dużym stopniu zanieczyszczonych w wyniku działalności 
transportowej. Trzecie natomiast powinno poprzez podniesienie świadomości zmniejszyć presję, 
która społeczność lokalna oddziaływuje na ten komponent środowiska. 

Podsumowując należy stwierdzić, że w przedmiotowej analizie nie zidentyfikowano znaczących 
negatywnych oddziaływań działań zawartych w Planie na zasoby naturalne, powierzchnię ziemi, gleby 
i krajobraz. Uprawnione jest wręcz stwierdzenie, że realizacja zdecydowanej większości proponowanych 
rozwiązań sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.  

V.1.3.  ODD ZI AŁYW A NI E  NA  P OW I ETR Z E I  K L IMAT  
W rozdziale przeanalizowano możliwe oddziaływanie działań ujętych w Planie na powietrze i klimat. 

Wyniki oceny wskazują, że zapisy projektu Planu nie będą miały DUŻEGO NEGATYWNEGO ani nawet 
ŚREDNIEGO NEGATYWNEGO oddziaływania na tę grupę komponentów środowiska.  

Natomiast DUŻE POZYTYWNE oddziaływanie będzie miała TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ, BUDOWA GAZOWEJ SIECI ROZDZIELCZEJ i SUKCESYWNA WYMIANA OBECNIE WYKORZYSTYWANEGO TABORU GMINNEGO,  

Realizacja przedmiotowych działań zarówno w sposób bezpośredni jak i wtórny wpłynie na obecność 
zanieczyszczeń powietrza w obszarze gminy. Największym ich źródłem jest eksploatacja szkodzących 
środowisku nośników energii cieplnej, mała efektywność energetyczna oraz szkodząca środowisku 
infrastruktura drogowa. Przewiduje się, z działania wynikające z Planu do dywersyfikacji źródeł 
i efektywnego wykorzystania energii oraz do wsparcia rozwoju energetyki opartej na odnawialnych 
źródłach energii przy minimalizacji kosztów środowiskowych i krajobrazowych. Powinny też prowadzić 
do zamiany istniejących źródeł spalania na źródła nowoczesne, wysokowydajne energetycznie 
i posiadające urządzenia automatycznie regulujące proces spalania oraz wydajność cieplną. Efektem 
tego będzie zmniejszenia wielkości emisji zanieczyszczeń kierowanych do atmosfery, w szczególności 
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zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, takich jak: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, oraz cząstki 
stałe i metale ciężkie. 

Trzeba mieć jednak na uwadze, że na jakość powietrza w gminie, oprócz uwarunkowań wewnętrznych 
wpływ mają także uwarunkowania zewnętrzne, wynikające z lokalizacji miasta. Powoduje to, 
że obecność części zanieczyszczeń jest związana z ich migracją z obszarów sąsiednich, w szczególności 
z miasta Siedlce.  

Podsumowując należy stwierdzić, że w przedmiotowej analizie nie zidentyfikowano znaczących 
negatywnych oddziaływań działań zawartych w Planie na powietrze i klimat. Uprawnione jest 
wręcz stwierdzenie, że realizacja zdecydowanej większości proponowanych rozwiązań przeciwdziałać 
będzie antropogenicznym zmianom klimatu, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 

V.1.4.  ODD ZI AŁYW A NI E  NA  W ODY  POW I ERZ CH N I OW E  I  P OD Z I EM NE  
W rozdziale przeanalizowano możliwe oddziaływanie działań ujętych w Planie na wody powierzchniowe 
i podziemne. 

Wyniki oceny wskazują, że zapisy projektu Planu nie będą miały DUŻEGO NEGATYWNEGO ani nawet 
ŚREDNIEGO NEGATYWNEGO oddziaływania na tę grupę komponentów środowiska.  

W wyniku oceny projektu Planu wskazano też działanie, którego realizacja może mieć zarówno ŚREDNIE 
POZYTYWNE jak i ŚREDNIE NEGATYWNE oddziaływanie. Jest nim POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DRÓG 

GMINNYCH I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OKOŁO DROGOWEJ. Możliwe negatywne konsekwencje tego działania 
wiążą się z budową i rozbudową infrastruktury drogowej i mogą nastąpić zarówno w czasie jej realizacji 
jak i eksploatacji. Zajęcie terenu i prowadzenie wszelkiego rodzaju prac budowlanych może 
spowodować obniżenie zwierciadła wód podziemnych, zaburzenia w odpływie wód oraz spływie 
powierzchniowym. Tym bardziej jeżeli inwestycja będzie wiązała się z wykonaniem nasypu lub wykopu. 
Na etapie eksploatacji możliwe jest zaś zanieczyszczenie wód ściekami opadowymi i roztopowymi, 
zarówno z samych ciągów komunikacyjnych jak i obiektów im towarzyszących. W miejscach gdzie 
poziom wód gruntowych jest płytki zanieczyszczenia te mogą oddziaływać nie tylko na wody 
powierzchniowe, ale także na podziemne. Może to mieć miejsce zwłaszcza tam, gdzie brak jest 
dostatecznej izolacji poziomów wodonośnych. Pozytywne konsekwencje to skrócenie czasu przejazdu 
pojazdów przez gminę. Dzięki temu mniejsza będzie ilość miejsc narażonych na degradację i czas 
wystąpienia zagrożenia. Łatwiej będzie tez można prowadzić działania zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem, oraz działania w przypadku wystąpienia awarii.  

Natomiast DUŻE POZYTYWNE oddziaływanie będzie miała PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI 

KOLONIA MORDY. W sposób bezpośredni działanie to odnosi się do poprawy środowiska wodnego 
i zmniejszenia ilości zanieczyszczeń kierowanych do sieci rzecznej. 

Podsumowując należy stwierdzić, że w przedmiotowej analizie nie zidentyfikowano oddziaływań 
znacząco negatywnie oddziaływujących na wody powierzchniowe i podziemne. Uprawnione jest wręcz 
stwierdzenie, że realizacja zdecydowanej większości proponowanych rozwiązań pozytywnie wpływać 
będzie na środowisko wodne miasta. 

V.1.5.  ODD ZI AŁYW A NI E  NA  ZABYT K I  I  I N NE  D OBR A  M ATE RI AL N E  
W rozdziale przeanalizowano możliwe oddziaływanie kierunków działań ujętych w Planie na zabytki 
i inne dobra materialne.  

Analiza i ocena oddziaływania realizacji celów i kierunków działań projektowanego dokumentu 
na zabytki i inne dobra materialne wskazuje, że jego zapisy nie tylko nie będą miały DUŻEGO 
i ŚREDNIEGO NEGATYWNEGO oddziaływania na zabytki i dobra materialne, ale powinny mieć DUŻE 
i ŚREDNIE POZYTYWNE oddziaływanie. Świadczy o tym nadanie zabytkom i dobrom materialnym 
znaczącej roli w dokumencie, poprzez zdefiniowanie działań odnoszących się bezpośrednio do nich. 
Są to działania takie jak REWITALIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ TERENÓW MIESZKALNYCH i UKSZTAŁTOWANIE 
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PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ŁADU PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI MORDY. Realizacja tych działań 
sposób bezpośredni i stały powinna przyczynić się odnowy architektonicznej i funkcjonalnej 
przebudowy gminy, do kulturalnego i społecznego ożywiania przestrzeni publicznych miasta 
oraz do przywrócenia atrakcyjności i charakteru centralnych przestrzeni publicznych. Powinno to mieć 
pozytywny wpływ na dobro materialne jakim jest zabudowa mieszkaniowa, poprzez jego modernizację 
i ograniczenie uciążliwości środowiskowych w strefach zamieszkania.  

ŚREDNIE POZYTYWNE oddziaływanie dotyczy natomiast takich działań jak TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, BUDOWA GAZOWEJ SIECI ROZDZIELCZEJ, BUDOWA I MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ DO POZYSKANIA ENERGII 
SŁONECZNEJ, SUKCESYWNA WYMIANA OBECNIE WYKORZYSTYWANEGO TABORU GMINNEGO, ROZWÓJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ, 
POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DRÓG GMINNYCH I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OKOŁO DROGOWEJ, UMOŻLIWIENIE MIESZKAŃCOM 
ŁATWEGO DOSTĘPU DO PLATFORMY USŁUG ELEKTRONICZNYCH i WDRAŻANIE PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH. Przedmiotowe 
działania pozytywnie wpłyną na poprawę stanu substancji zabytkowej w mieście i najczęściej ten wpływ 
będzie miał charakter długoterminowy. 

Podsumowując należy stwierdzić, że w przedmiotowej analizie nie zidentyfikowano znaczących 
negatywnych oddziaływań działań zawartych w Planie na zabytki i inne dobra materialne. 

V.1.6.  ODD ZI AŁYW A NI E  NA  ZDR OW I E  LUD ZI  
W rozdziale przeanalizowano możliwe oddziaływanie działań ujętych w Planie na zdrowie ludzi.  

Wyniki analizy i oceny oddziaływania realizacji celów i kierunków działań projektowanego dokumentu 
na zdrowie ludzi wskazują że nie przewiduje się DUŻYCH i ŚREDNICH NEGATYWNYCH oddziaływań 
w tym zakresie. Zdecydowana większość działań planowanych do podjęcia będzie miała pozytywne 
oddziaływanie na zdrowie ludzi. DUŻE POZYTYWNE oddziaływanie będzie związane przede wszystkim 
z realizacją działań zawartych w takich działaniach jak TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, 
REWITALIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ TERENÓW MIESZKALNYCH, MODERNIZACJA I WYMIANA KOMUNALNEGO OŚWIETLENIA 
PUBLICZNEGO, BUDOWA GAZOWEJ SIECI ROZDZIELCZEJ, UKSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ŁADU 
PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI MORDY i WDRAŻANIE PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH. Działania te w większości będą 
charakteryzowały się wtórnym typem oddziaływania. Przyczynią się do poprawy zdrowia ludzi w wyniku 
realizacji działań związanych z modernizacją infrastruktury mieszkaniowej i zmniejszeniem uciążliwości 
środowiskowych w strefach zamieszkania. Przewiduje się też, że do poprawy zdrowia ludzi przyczyni się 
także: energetyczna przebudowa miasta w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Generalnie można 
stwierdzić, że wymienione wyżej pozytywne oddziaływania dotyczą dwóch przestrzeni życia człowieka. 
Z jednej strony jest to jego przestrzeń prywatna, związana z miejscem w którym mieszka. Z drugiej zaś 
przestrzeń publiczna, związana ze środowiskiem, w którym człowiek (i jego miejsce zamieszkania) 
znajduje się i funkcjonuje. Realizacja takich ustaleń dokumentu strategicznego w praktyce ma szansę 
pozytywnie wpłynąć bezpośrednio na zdrowie ludzi, ale także na związany z nim komfort i jakość ich 
życia. Wydaje się, że w dużym stopniu przyczynić się może do tego realizacja zapisów Planu, w której 
zdrowie ludzi zajmuje kluczowe miejsce.  

Podsumowując należy stwierdzić, że w przedmiotowej analizie nie zidentyfikowano oddziaływań 
znacząco negatywnie oddziaływujących na zdrowie ludzi. Analiza stanu środowiska i problemów 
środowiskowych gminy, skonfrontowana z zapisami Planu wskazuje, że realizacja zapisów dokumentu 
może być bardzo pomocnym narzędziem służącym do poprawy jakości życia mieszkańców miasta, 
a co za tym idzie poprawy ich zdrowia. 

V.2. ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE 
Oddziaływanie skumulowane jest to rodzaj oddziaływania, które występuje z połączenia kilku 
oddziaływań dotyczących tych samych zasobów i/lub przedmiotów oddziaływania. Opisane 
w poprzednim podrozdziale oddziaływanie zapisów projektowanego dokumentu na środowisko dotyczy 
jego poszczególnych komponentów. W rzeczywistości środowisko stanowi system, którego komponenty 
pozostają w nierozerwalnej od siebie zależności i wzajemnie się warunkują, a zmiana jednego 
komponentu powoduje zmianę pozostałych. W związku z tym oddziaływanie na środowisko, należy 
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rozpatrywać nie tylko w kontekście poszczególnych jego komponentów, ale także w kontekście 
środowiska jako całości, biorąc pod uwagę sumę oddziaływujących na nie jednocześnie czynników. 

W Prognozie potencjalne występowanie oddziaływania skumulowanego przeanalizowano dla tych 
kierunków działań i przedsięwzięć, których oddziaływanie ocenione zostało jako negatywne 
w rozdziale poświęconym przewidywanemu znaczącemu oddziaływaniu na środowisko. 
Skoncentrowano się przy tym na możliwej kumulacji oddziaływań negatywnych (Tab. 6) 

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.Analiza potencjalnego oddziaływania skumulowanego 
wskazuje, że niebezpieczna jest kumulacja działań związanych budową sieci gazowej, przebudową i 
remontem dróg oraz kształtowaniem przestrzeni publiczne (które może wpłynąć na spadek 
różnorodności biologicznej).  

Zagrożenie oddziaływaniem skumulowanym jest szczególne, jeśli takie oddziaływanie wystąpi 
na obszarach o dużych walorach przyrodniczych. Do takich obszarów należą przede wszystkim obszary 
Natura 2000. 

Ponadto celem uzupełnienia powyższej oceny analizie poddano również oddziaływanie poszczególnych kierunków działań na 
kierunków działań na siebie (
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Tab. 6). Jej wyniki wskazują, że nie zidentyfikowano jednoznacznie negatywnego wzmacniania się 
kierunków działań zawartych w Planie. 
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Tab. 6 Ocena oddziaływania celów strategicznych na siebie. 

Kierunek K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 
K 1       
K 2       
K 3       
K 4       
K 5       
K 6       

OBJAŚNIENIA: 

 SILNE WZMACNIANIE SIĘ POZYTYWNYCH SKUTKÓW DZIAŁAŃ 
 SŁABE WZMACNIANIE SIĘ POZYTYWNYCH SKUTKÓW DZIAŁAŃ 
 NEUTRALIZACJA POZYTYWNYCH I NEGATYWNYCH SKUTKÓW DZIAŁAŃ 
 BRAK ODDZIAŁYWAŃ 
 SŁABE WZMACNIANIE SIĘ NEGATYWNYCH SKUTKÓW DZIAŁAŃ 
 SILNE WZMACNIANIE SIĘ NEGATYWNYCH SKUTKÓW DZIAŁAŃ 

K 1 Poprawa efektywności energetycznej  
K 2 Zmiana stosowanego paliwa i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych  
K 3 Budowa, remont i modernizacja infrastruktury transportowej  
K 4 Budowa, remont i modernizacja infrastruktury komunalnej 
K 5 Zwiększenie dostępu do usług elektronicznych i informacji 
K 6 Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej 

V.3. ODDZIAŁYWANIE NA INTEGRALNOŚĆ I SPÓJNOŚĆ SIECI OBSZARÓW 
NATURA 2000 

W rozdziale przeanalizowano możliwe oddziaływanie celów i kierunków działań oraz przedsięwzięć 
ujętych w Planie na integralność i spójność sieci obszarów Natura 2000. Ze względu na zapisy ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 
poz. 1227, z późn. zm.), oraz ze względu na specyfikę obszaru poświęcono mu osobny rozdział. 
Przedmiotowa ocena nawiązuje jednak do oceny oddziaływania celów i działań ujętych w Planie 
na poszczególne grupy komponentów środowiska, zamieszczonej w poprzednim podrozdziale. Wynika 
to z tego, obszary Natura 2000 zlokalizowane w gminie Mordy, są jednocześnie obszarami 
występowania wspomnianych wyżej komponentów środowiska. 

Na obszarze gminy występują dwa obszary Natura 2000 tj. obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina 
Liwca PLB 140002 i specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nadliwiecka PLH140032. 
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Ryc. 2 Fragmenty obszarów Natura 2000 w granicach gminy Mordy. 
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Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles). 

Ocenę oparto na założeniu, że pod pojęciem znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar 
Natura 2000 (zgodnie z ww. ustawą) rozumie się oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, 
w tym w szczególności działania mogące:  

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 
ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub  

 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub  
 pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

Szczegółowa analiza kierunków działań oraz przedsięwzięć zawartych w Planie wskazuje, że rozwiązania 
inwestycyjne równoważone w nim ujęte zgodne są z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ponadto dużą 
część projektowanego dokumentu poświęcono rozwiązaniom mającym pozytywnie wpłynąć na 
środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne.  

Spośród wszystkich działań zapisanych w Planie jedynie dwa tj. Budowa sieci gazowej rozdzielczej 
oraz Poprawa stanu technicznego dróg gminnych i rozbudowa infrastruktury około drogowej to 
działania, których realizacja może potencjalnie mieć negatywny wpływ na przedmiotowe obszary 
chronione. Byłby on spowodowany degradacją środowiska i emisją zanieczyszczeń w czasie budowy jak 
i w czasie eksploatacji systemu transportowego i gazowego.  

Nawet ogólna lokalizacja pierwszego działania (Budowa gazowej sieci rozdzielczej) nie jest jeszcze znana 
i zależeć będzie od zamierzeń inwestora oraz zainteresowania społeczności lokalnej podłączeniem do 
sieci gazowej. Lokalizacja drugiego (Poprawa stanu technicznego dróg gminnych i rozbudowa 
infrastruktury około drogowej) znana jest natomiast w części dotyczącej przebudowy trzech odcinków 
dróg gminnych. Planowane do przebudowy odcinki zlokalizowane są w miejscowościach: Wólka 
Soseńska, Klimonty, Mordy, Wielgorz i Radzików-Stopki. 

W związku z powyższym trzeba mieć na uwadze, że w przypadku realizacji przedmiotowych zamierzeń 
w ww. obszarach chronionych, konieczne jest zastosowanie się do takich zaleceń jak m. in.: 
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 planowane zamierzenia inwestycyjne nie może naruszać zasad ochrony tych obszarów, 
 planowane zamierzenie należy realizować z zachowaniem wymogów ochrony środowiska 

zawartych w obowiązujących przepisach, w tym między innymi w: ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627, z późn. zm.) i ustawie z dnia 18 
lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229, z późn. zm.), 

 prace należy wykonywać poza okresem migracji wiosennych oraz poza okresem lęgowym,  
 w celu minimalizacji ewentualnego negatywnego wpływu inwestycji na chronione gatunki 

zwierząt, roślin i siedliska przyrodnicze podczas realizacji inwestycji powinien być prowadzony 
monitoring przyrodniczy. 

Zastosowanie takich rozwiązań pozwoli na zminimalizowanie ewentualnego negatywnego 
oddziaływania planowanych działań na obiekty ochrony w ramach obszaru Natura 2000. W związku 
z tym ewentualne oddziaływania nie będą prowadzić do trwałych zmian w strukturze środowiska i jego 
i funkcjonowaniu.  

Trzeba mieć na uwadze, że ani dokładna lokalizacja, ani rozwiązania technologiczne dla działań 
na etapie tworzenia Planu nie są znane. W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, o możliwości i warunkach ich realizacji, będą decydować wyniki postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Sposoby minimalizacji szkodliwego wpływu 
na środowisko zostaną zaproponowane w raportach oddziaływania na środowisko i ujęte w decyzjach 
o środowiskowych uwarunkowaniach22. 

Ponadto obowiązkowym wymogiem jest zgodność planowanego działania/inwestycji z planami zadań 
ochronnych na obszarach Natura 2000. Na obszarach, które nie posiadają planów ochrony planowanie 
powinno być poprzedzone rzetelnym rozpoznaniem uwarunkowań środowiskowych, prowadzącym 
do identyfikacji istotnych problemów i obszarów konfliktowych, a decyzja o lokalizacji wynikać 
z wielokryterialnej oceny wariantów przedsięwzięcia. 

W związku z powyższym można stwierdzić, że przeprowadzona analiza wskazuje na brak znaczącego 
negatywnego oddziaływania zapisów projektowanego dokumentu na obszary Natura 2000 Dolina 
Liwca PLB 140002 i Ostoja Nadliwiecka PLH140032.  

 

                                                             
22 Engel, 2009. 
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VI. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 
BRAKU REALIZACJI PROJEKTU PLANU 

Analiza oddziaływania poszczególnych celów i kierunków działań na każdą z grup komponentów 
środowiska, zawarta w rozdziale poświęconym przewidywanemu oddziaływaniu na środowiska 
wskazuje, że brak realizacji projektowanego dokumentu skutkował będzie pogarszaniem stanu 
środowiska na obszarze gminy. Będzie to wynikiem utrzymania dotychczasowych negatywnych 
trendów, wskazanych w lokalnych dokumentach programowych. Nie będą bowiem realizowane 
działania związane ze stosowaniem rozwiązań sprzyjających środowisku, oraz hamujące nadmierną 
ingerencję człowieka w środowisko.  

Przedmiotowa konsekwencja dotyczy też realizacji celów szczegółowych, które są bardzo istotne 
z punktu widzenia funkcjonowania środowiska w obszarze gminy. 

Cele realizacji dokumentu mają charakter wybitnie prośrodowiskowy, a ich realizacja ma kluczowe 
znaczenie dla zrównoważonego rozwoju gminy. Zajmują bardzo ważne miejsce w strukturze 
dokumentu, ich realizacja odnosi się bezpośrednio do środowiska i będzie polegała na:  

 zmniejszeniu do 2020 roku zużycia energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych, 

 zwiększeniu do 2020 roku udziału wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

 ograniczenie do 2020 roku emisji CO2. 

Cele te przez działania i środki w zakresie redukcji emisji CO2 i oszczędności zużycia energii w obszarze 
gminy dają szansę nie tylko obecnym, ale również i przyszłym pokoleniom na życie w harmonii 
ze środowiskiem zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
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VII. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

Ze względu na zasięg przestrzenny obszaru objętego Planem i dużą odległość gminy Mordy od granicy 
państwa, nie stwierdza się możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko 
projektowanego dokumentu. W związku z tym nie przeprowadza się postępowania dotyczącego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
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VIII. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

W rozdziale zawarto informacje dotyczące rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie 
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko zapisów Planu, 
w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 
(Tab. 7). Analizie poddano te oddziaływania, które ocenione zostały jako negatywne23 w rozdziale 
poświęconym przewidywanemu znaczącemu oddziaływaniu na środowisko. 

 

                                                             
23 DUŻE NEGATYWNE, ŚREDNIE NEGATYWNE oraz zarówno NEGATYWNE jak i POZYTYWNE. 
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Tab. 7 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań. 

OBJAŚNIENIA: 

ZAPOBIEGANIE Jest to działanie polegające na niedopuszczeniu do negatywnego oddziaływania na środowisko, które może 
wystąpić w trakcie realizacji Planu 

OGRANICZANIE Jest to działanie polegające na ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko, które może 
wystąpić w trakcie realizacji Planu 

KOMPENSACJA Jest to działanie polegające na przywróceniu równowagi przyrodniczej i wyrównaniu szkód dokonanych w 
środowisku w trakcie realizacji Planu 

 

DZIAŁANIE PRZEDMIOT 
ODDZIAŁYWANIA  ZAPOBIEGANIE / OGRANICZANIE / KOMPENSACJA 

Budowa sieci gazowej 
rozdzielczej 

Rośliny, zwierzęta oraz 
różnorodność biologiczna 

 Uwzględnienie rozwiązań technologicznych korzystnych dla środowiska przyrodniczego na etapie przygotowania i 
realizacji działania 

 Właściwa organizacja placu budowy nie powodująca degradacji środowiska 
 Unikanie uszkodzeń systemów korzeniowych oraz pni drzew 

Zasoby naturalne, powierzchnia 
ziemi, gleby i krajobraz 

 W miarę możliwości lokalizacja przedsięwzięć poza terenami o wysokich walorach krajobrazowych oraz poza terenami 
narażonymi na niebezpieczeństwo wystąpienia ruchów masowych 

 Dostosowanie rozwiązań projektowych do ukształtowania terenu i krajobrazu 
Integralność i spójność sieci 
obszarów Natura 2000 

 Uwzględnienie rozwiązań technologicznych korzystnych dla środowiska przyrodniczego na etapie przygotowania i 
realizacji działania 

 Dostosowanie terminów prowadzenia prac do terminów migracji, rozrodu i wychowu zwierząt 
 Właściwa organizacja placu budowy nie powodująca degradacji środowiska 
 Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami w czasie realizacji oraz eksploatacji inwestycji 

Poprawa stanu technicznego 
dróg gminnych i rozbudowa 
infrastruktury około drogowej 

Rośliny, zwierzęta oraz 
różnorodność biologiczna 

 Uwzględnienie rozwiązań technologicznych korzystnych dla środowiska przyrodniczego na etapie przygotowania i 
realizacji działania 

 Właściwa organizacja placu budowy nie powodująca degradacji środowiska 
 Unikanie uszkodzeń systemów korzeniowych oraz pni drzew 

Wody powierzchniowe 
i podziemne 

 Użytkowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu 
 Ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji w cieki i zbiorniki wodne, oraz w obszary o dużej wrażliwości 

wód podziemnych na przenikanie zanieczyszczeń 
 Uniemożliwienie przedostania się zanieczyszczeń do gruntu poprzez izolację otoczenia inwestycji i zastosowania 

urządzeń do oczyszczania wód (m.in. osadników, separatorów) 
 W przypadku prac budowlanych wymagających odwodnienia wytwarzanie możliwie najmniejszego leja depresji przy 

jednoczesnym monitorowaniu położenia zwierciadła wód podziemnych 
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Integralność i spójność sieci 
obszarów Natura 2000 

 Uwzględnienie rozwiązań technologicznych korzystnych dla środowiska przyrodniczego na etapie przygotowania i 
realizacji działania 

 Dostosowanie terminów prowadzenia prac do terminów migracji ,rozrodu i wychowu zwierząt stanowiących przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 

 Właściwa organizacja placu budowy nie powodująca degradacji środowiska 
Ukształtowanie przestrzeni 
publicznej zgodnie z 
wymaganiami ładu 
przestrzennego w miejscowości 
Mordy 

Rośliny, zwierzęta oraz 
różnorodność biologiczna 

 Wprowadzanie zieleni urządzonej jako ważnego elementu kształtującego przestrzeń tego rodzaju obszarów 
 Uwzględnienie rozwiązań technologicznych korzystnych dla środowiska przyrodniczego na etapie przygotowania i 

realizacji działania 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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IX. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE 

Analiza zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Mordy, w tym celu strategicznego, 
celów szczegółowych i poszczególnych działań wskazuje, że nie ma konieczności wskazywania rozwiązań 
alternatywnych do rozwiązań zaproponowanych w przedmiotowym dokumencie. Jest to wynikiem 
tego, że zapisy dokumentu skłaniają do wykorzystania zasobów gminy w sposób planowy, 
z poszanowaniem praw rządzących środowiskiem, a realizacja proponowanych rozwiązań sprzyjać 
będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. 

Jednocześnie należy uznać, że jednoznacznie niekorzystne dla gminy Mordy byłoby przyjęcie wariantu 
„0”, czyli brak wdrożenia w życie przedmiotowego dokumentu. Wynika to zarówno z analizy jego 
zapisów, ale również z analizy stanu środowiska gminy i problemów środowiskowych z jakimi ta gmina 
się boryka. 
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X. REKOMENDACJE 

Analiza zawartości projektowanego dokumentu, w tym w szczególności celów, kierunków działań 
i działań wskazuje, że odniesienie do poszanowania i ochrony środowiska przyrodniczego znalazło 
w nim istotne miejsce. Rozwiązania inwestycyjne powiązane są z rozwiązaniami nieinwestycyjnymi, 
a sposób gospodarowania w nim ujęty jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju i skłania 
do ochrony środowiska. 

Niemniej jednak aby uniknąć negatywnego wpływu na środowisko w trakcie realizacji działań 
inwestycyjnych przygotowano poniższe zalecenia, które dotyczą one fazy realizacji - budowy 
przedsięwzięć inwestycyjnych. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na:  

 zabezpieczenie powierzchni ziemi i środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem,  
 prowadzenie prac na budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa chroniącymi ptaki 

w budynkach,  
 prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej,  
 prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami,  
 wykorzystywanie tylko sprawnych pojazdów i urządzeń, 
 ograniczenie ingerencji w środowisko tylko do powierzchni przeznaczonej 

do zagospodarowania.  

Działania uwzględniające takie zasady przyczynią się do zrównoważonego rozwoju gminy Mordy. 
Pod pojęciem zrównoważonego rozwoju rozumiemy taką formę eksploatacji szeroko rozumianych 
zasobów przyrody, która pozwala na zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb społecznych, 
ale równocześnie nie prowadzi do degradacji środowiska. Rozwój taki polega na powiązaniu rozwoju 
gospodarczego i wzrostu jakości życia ludności z dobrym stanem środowiska i dążeniem do zachowania 
środowiska dla przyszłych pokoleń. W związku z powyższym należy zadbać o to żeby bardzo istotne 
dla rozwoju gminy działania związane z zapewnieniem ludności odpowiednich warunków życia 
powiązane były z zachowaniem środowiska w dobrym stanie.  
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XI. MONITORING SKUTKÓW REALIZACJI PROJEKTU PLANU 

Odpowiednio przeprowadzony monitoring, w postaci analizy wskaźników ilościowych i jakościowych 
(Tab. 8), w odniesieniu do skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu dostarczy 
informacji, w oparciu o które będzie można ocenić czy stan środowiska uległ poprawie czy pogorszeniu.  

Zaproponowany sposób monitoringu opiera się o analizę wskaźnikową. Proponując przedmiotowe 
wskaźniki pamiętano by miały one charakter danych możliwie jak najbardziej zobiektywizowanych. 
W innym przypadku nie ma sensu porównywania danych i wyznaczania na ich podstawie trendów 
zmian dla danego obszaru.  

Wskazana poniżej lista wskaźników stanowi trzon badań monitoringowych i może być rozszerzana. 
Będzie też uzupełniała się ze wskaźnikami monitoringu i ewaluacji.  

Odpowiedzialność za monitoring skutków realizacji projektowanego dokumentu spoczywa 
na administracji samorządowej gminy. W tym przypadku przeprowadzi go właściwa ds. Planu jednostka 
Urzędu Miasta i Gminy Mordy. 

Analiza zmian jakie zachodzą w środowisku miasta wskutek realizacji ustaleń dokumentu powinna mieć 
charakter ciągły, czyli być przeprowadzana niezwłocznie po opublikowaniu danych potrzebnych 
do skonstruowania wskaźników. Optymalnym rozwiązaniem byłoby rozwój efektywnego 
i kompleksowego Systemu Monitoringu Gminy Mordy, którego jednym z komponentów byłaby analiza 
zmian zachodzących w środowisku wskutek realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Tab. 8 Wskaźniki monitoringowe. 

OPIS WSKAŹNIKA ŹRÓDŁO DANYCH POŻĄDANE ZMIANY 
Średnie zużycie energii na jednego mieszkańca [GJ] Ankieta  
Udział budynków podłączonych do sieci gazowej w łącznej liczbie 
budynków mieszkalnych [%] 

Ankieta  
Udział mieszkań poddanych termomodernizacji w łącznej liczbie 
mieszkań [%] 

Ankieta  
Udział powierzchni lasów w powierzchni geodezyjnej gminy ogółem 
[%] 

BDL GUS  
Przyrost naturalny na 1000 ludności BDL GUS  
Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 
ludności 

BDL GUS  
Źródło: opracowanie własne. 
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XII. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 CHARAKTERYSTYKA PROGNOZY 

Rozdział I przedstawia podstawowe informację o Prognozie. Zgodnie z jego zapisami celem dokumentu 
jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Mordy. Ponadto informuje, że Prognoza wykonana została 
na podstawie art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227, z późn. zm.).  

Zakres i stopień szczegółowości Prognozy są zgodne z wymogami ww. ustawy, oraz zostały uzgodnione 
ze Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie oraz Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Zakres przestrzenny Prognozy jest ograniczony do granic administracyjnych gminy Mordy.  

 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU PLANU 

Rozdział II zawiera charakterystykę projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy 
Mordy, w tym krótką informację o każdym z jego rozdziałów. Przedstawia także informacje dotyczące 
celu strategicznego, celów szczegółowych, oraz działań zawartych w Planie. Wskazuje ponadto 
powiązanie oraz spójność celów Planu z innymi dokumentami szczebla międzynarodowego, krajowego, 
regionalnego i lokalnego. 

 CHARAKTERYSTYKA STANU ŚRODOWISKA 

Rozdział III zawiera charakterystykę stanu środowiska na obszarze gminy Mordy, która składa się z kilu 
części takich jak: 

 położenie obszaru – zawiera informacje dotyczące położenia miasta w regionalizacji 
fizycznogeograficznej Polski oraz jego miejsca w strukturze administracyjno-przestrzennej kraju 
i województwa, w tym także informacje dotyczące podziału miasta na dzielnice. 

 stan środowiska przyrodniczego nieożywionego – zawiera informacje dotyczące budowy 
geologicznej, ukształtowania powierzchni, pokrywy glebowej, stosunków wodnych, klimatu. 

 stan zasobów przyrody ożywionej – zawiera informacje dotyczące szaty roślinnej, świata 
zwierzęcego, różnorodności biologicznej, form ochrony przyrody, korytarzy ekologicznych, 
użytkowania terenu, ludności, a także informacje na temat stopnia przekształcania szaty 
roślinnej pod wpływem działalności człowieka. 

 PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA 

Rozdział IV na podstawie oceny stanu środowiska definiuje najważniejsze problemy ochrony 
środowiska w mieście, do których należą: niska emisja i zanieczyszczenia powstałe w wyniku działalności 
transportu drogowego. 

 PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

Rozdział V zawiera oceną i analizę oddziaływania na środowisko realizacji celów, kierunków i działań 
zawartych w Planie. Analizuje możliwy wpływ działań na poszczególne komponenty środowiska, 
pogrupowane w grupy komponentów oraz przedstawia identyfikację potencjalnych oddziaływań 
skutków wykonania projektowanego dokumentu na środowisko. Zawiera również informację 
(z uzasadnieniem) czy realizacja proponowanych rozwiązań sprzyjać będzie ochronie środowiska 
i zrównoważonemu rozwojowi. Kierując się zapisami ustawowymi oddziaływanie na środowisko dzieli 
na: bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
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i długoterminowe, stałe i chwilowe, odwracalne i nieodwracalne, oraz pozytywne i negatywne. Grupy 
komponentów, dla których ocenia i analizuje oddziaływanie to: 

 rośliny, zwierzęta oraz różnorodność biologiczną 
 integralność i spójność sieci obszarów Natura 2000 
 zasoby naturalne, powierzchnię ziemi, gleby i krajobraz 
 powietrze i klimat 
 wody powierzchniowe i podziemne 
 zabytki i inne dobra materialne 
 zdrowie ludzi 

 POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU PLANU 

Rozdział VI zawiera informacje dotyczące oceny zmian jakie mogą nastąpić w środowisku jeżeli projekt 
Planu nie zostanie zrealizowany. Wskazuje, że brak realizacji dokumentu skutkował będzie 
pogarszaniem stanu środowiska na obszarze gminy, co będzie wynikiem utrzymania dotychczasowych 
negatywnych trendów. Nie będą bowiem realizowane działania związane ze stosowaniem rozwiązań 
sprzyjających środowisku.  

 TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

Rozdział VII zawiera informacje, że ze względu na zasięg przestrzenny obszaru objętego Planem i dość 
dużą odległość gminy od granic państw ościennych, nie stwierdza się możliwości transgranicznego 
oddziaływania na środowisko projektowanego dokumentu. W związku z tym nie przeprowadza się 
postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

Rozdział VIII zawiera informacje dotyczące rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie 
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko wynikających z zapisów Planu. 
Jako zapobieganie rozumie działanie polegające na niedopuszczeniu do negatywnego oddziaływania 
na środowisko, które może wystąpić w trakcie realizacji Planu. Jako ograniczanie rozumie działanie 
polegające na ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko, które może wystąpić w trakcie 
realizacji Planu. Jako kompensację rozumie działanie polegające na przywróceniu równowagi 
przyrodniczej i wyrównaniu szkód dokonanych w środowisku w trakcie realizacji Planu 

 ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE 

Rozdział IX zawiera informacje, że nie ma konieczności wskazywania rozwiązań alternatywnych 
do rozwiązań zaproponowanych w Planie. Wynika to z tego, że zapisy dokumentu skłaniają 
do wykorzystania zasobów gminy w sposób planowy, z poszanowaniem praw rządzących środowiskiem, 
a realizacja proponowanych rozwiązań sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu 
rozwojowi. Jednocześnie uznaje, że jednoznacznie niekorzystne dla gminy Mordy byłoby przyjęcie 
wariantu „0”, czyli brak wdrożenia w życie przedmiotowego dokumentu.  

 REKOMENDACJE 

Rozdział X zawiera rekomendacje dotyczące, które mają na celu wzmocnienie kwestii środowiskowych 
w zapisach Planu. Wskazuje odniesienie do poszanowania i ochrony środowiska przyrodniczego znalazło 
w niej istotne miejsce. Na uwagę zasługuje generalnie przyjazdny środowisku charakter zapisów 
dokumentu, który zachęca do korzystania z zasobów gminy z poszanowaniem praw rządzących 
środowiskiem. 
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 MONITORING SKUTKÓW REALIZACJI PROJEKTU PLANU 

Rozdział XI zawiera propozycje rozwiązań dotyczących sposobu monitorowania skutków realizacji 
Planu. Rozwiązania te oparte są o wskaźniki skonstruowane na podstawie z danych ogólnodostępnych, 
pochodzących przede wszystkim z Głównego Urzędu Statystycznego. Proponuje listę wskaźników, 
z zastrzeżeniem że lista ta może być rozszerzana. Wskazuje również, że odpowiedzialność za monitoring 
skutków realizacji Planu spoczywa na administracji samorządowej gminy. W tym przypadku 
przeprowadzi go jednostka Urzędu Miasta i Gminy Mordy właściwa ds. wdrażania Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy. 
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