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ZPKWL-BPK.502.2.2016

Prezes

ZESPOL F'ARKOW KRAJOIJRAZOWYCH

wo '~':/ODZTV, ~ I (

~17~ If" 1
Jdnzl,iI re r !?11 11"'I,
Bohmo'.v ~leDo P.Hlw 1\1 ptJfd 'o...,eu o
ul Nnwobl-=Idl :.kd G1 :JG· 1110 " lelrlr~W,Ce

zarz~~

Polskie Sie'

lektroenergetyczne S.A.

I

tClt "

1II

70

4G t!33 37 77

Konstancin-.Ieziorna

Stanowisko Zespolu
Terenowego

Park6w Krajobrazowych

Bolimowskiego

Parku

Wojew6dztwa L6dzkiego -

Krajobrazowego

w

spraWle

Oddzialu

budowy

linii

elektroenergetycznej 2 x 400 kV Kozienice - Oharzew w wariancie przebiegajacym przez
obszar gminy Wiskitki (wzdluZ DK 50):

Niniejszym podtrzymujemy stanowisko Urz-rdu Gminy Wiskitki, wyrazone w pismie
nr PP.672.S.6.2015 z dnia 12.11.2015 r. oraz w pismie z dnia 21.12.2015 r.
Zwracamy si-r z wnioskiem

0

umiejscowienie przedmiotowej linii w obszarze odleglym

co najmniej 5 km w kierunku polnocno-wschodnim od granic Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego oraz kompleksu lesnego zwanego

Puszcz~ Wiskick~,

a

stanowi~cego

cz-rsc obecnej Puszczy Bolimowskiej i zamykaj~cego Bolimowski Park Krajobrazowy od
strony wschodniej, az do granic miasta Zyrardowa.
Uzasadnienie:
Obranie wariantu obejmujqcego gminy Wiskitki i bezposrednie sqsiedztwo miasta Zyrardowa
bydzie siy wiqzalo z bardzo niekorzystnym oddzialywaniem na srodowisko, w tym na walory
przyrodnicze i krajobrazowe
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szczeg61nym znaczeniu.

Wariant ten rna przebiegac przez tereny objyte ochronq prawnq w po stac i Bolimowsko
Radziejowickiego z dolinq srodkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu, utworzonego
na podstawie Uchwaly nr XIV/93/86 Wojew6dzkiej Rady Narodowej w Skiemiewicach
z dnia 26 paidziemika 1986 roku. Obszary chronionego krajobrazu Sq jednq z form ochrony
przyrody wymienionych w art.6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
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ochronie przyrody

(Dz. U z 2013 r.) paz. 627 z p6in. zm.).
Zgodnie z rozporzqdzeniem Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie Bolimowsko-Radziejowickiego z dolinq srodkowej Rawki Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 178 poz. 6936 z 6 wrzesnia 2006 r.), obszar
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ten polozony jest na terenie gminy Wiskitki, Puszcza Mariailska, Radziejowice, Mszczonow
i laktorow. Obejmuje on tereny chronione ze wzglydu na wyroZniajqcy siy krajobraz
o zroZnicowanych ekosysternach, wartosciowe ze wzglydu na rnozliwosc zaspokajania
potrzeb zwiqzanych z turystykq i wypoczynkiern, a taue pelnionq funkcjq korytarzy
ekologicznych (§1 ust. 1).
Wyzej wymienione rozporzqdzenie wprowadza m. in. nastypujqce ustalenia:
- utrzymanie ciqglosci i trwalosci ekosystemow lesnych poprzez niedopuszczenie do ich
nadmiernego UZytkowania (§2 pkt 1a);
ochrona stanowisk chronionych gatunkow roslin, zwierzqt i grzybow, w przypadkach
stwierdzenia obiektow i powierzchni cennych przyrodniczo (stanowiska rzadkich
i chronionych roslin, zwierzqt, grzybow oraz pozostalosci naturalnych ekosystemow)
wnioskowanie do wlaSciwego organu 0 ich ochrony (§2 pkt 1j);
ksztaltowanie wlasciwej struktury populacji zwierzqt, roslin

grzybow stanowiqcych

komponent ekosystemu lesnego (§2 pkt 1k);
- wykorzystanie lasow dla celow rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejqce i nowe scieZki edukacyjno - przyrodnicze
wyposaZone w elernenty infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej
z otoczeniem (§2 pkt 1m);
utrzyrnanie i w razie koniecznosci odtwarzanie lokalnych

regionalnych korytarzy

ekologicznych (§2 pkt 11);
- ograniczenie zabudowy na krawydziach wysoczyznowych, w celu zachowania ciqglosci
przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawydzi tarasow rzecznych przed rucharni
osuwiskowyrni (§2 pkt 1f).
Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz wyrokami Europejskiego Trybunalu
Sprawiedliwosci pierwszenstwo przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych posiada zawsze
wariant, ktory biegnie poza obszararni Natura 2000, rezerwatarni, parkarni krajobrazowymi
i obszararni chronionego krajobrazu.
Omawiany wariant (przez gminy Wiskitki), przebiega w odleglosci ok. 500 metrow od
obecnej granicy Bolirnowskiego Parku Krajobrazowego.
Park krajobrazowy obejrnuje obszar chroniony ze wzglydu na wartosci przyrodnicze,
historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych
wartosci w warunkach zrownowaZonego rozwoj u (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r.
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ochronie przyrody). Przedmiotowa inwestycja bylaby bardzo silnq dominantq,
2

zak!ocaj~c~

nie tylko krajobraz, dla ktorego ochrony park utworzono, ale takZe generowalaby

szereg zagrozen dla walorow przyrodniczych, historycznych i kulturowych.
Przecina ona obszar, ktory zgodnie z

dokumentacj~

do planu ochrony Bolimowskiego Parku

Krajobrazowego (Aktualizacja Planu Ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego,
Ope rat Generalny, Narodowa Fundacja Ochrony Srodowiska, Warszawa, 2006 - dostypna
w Oddziale Terenowym

Bolirnowskiego

Parku Krajobrazowego

w

Skierniewicach,

ul. Nowobielailska 61, tel. 46 8333777) - jest wskazany do wlqczenia w jego granice.
W chwili obecnej

trwaj~

zaawansowane prace nad

przyl~czeniem

tego obszaru do Parku.

Cechuje siy on wybitnymi wartosciami przyrodniczymi, krajobrazowymi, historycznymi,
kulturowymi i turystycznymi.
W dokumentacji do ww. planu ochrony, dla obszarow polozonych w granicach Parku, w jego
otulinie oraz dla obszarow wskazanych do

wl~czenia

w granice Parku, okreslono strefy

funkcjonalno - przestrzenne. Przedmiotowy teren znajduje siy w

- OIR3IPPK2 (strefa regulowania i

porz~dkowania

nastypuj~cych

strefach:

intensywnego rozwoju funkcji

pozarolniczych);
ci~giem

"Strefa polozona pomiydzy lasami, terenarni zalesien oraz

ekologicznym rzeki

Suchej, a obwodnic~ Zyrardowa i autostrad~ A-2 u ich zbiegu w rejonie wyzla drogowego.
Strefa

obejmuje

tereny

rolne,

rolne

przeznaczone

do

zalesien

z polozonymi na obrzezach tradycyjnymi ukladami zabudowy wiejskiej.

Dominuj~

zbiorowiska segetalne i ruderalne urozmaicone l¥arni i pastwiskami. Obszar cechuje siy
korzystn~ struktur~ ekologiczn~.

Zagrozeniem dla strefy jest m. m. intensyfikacja gospodarki rolnej

powoduj~ca

zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych (biogeny), planowany rozwoj
zabudowy poza tradycyjnymi ukladarni osadniczyrni, zmniejszenie siy liczby remiz
srodpolnych, ubozenie romorodnosci biologicznej, zanikanie zadrzewien w krajobrazie."
- OKE2/PPK2 (strefa ksztaltowania sfery ekologicznej);

"Strefy obejrnuje zwarty kompleks lesny pomiydzy planowan~ obwodnic~ Zyrardowa
a Parkiem,

stanowi~cy

fitosocjologicznym
Wystypuj~

strefy

dominuj~

buforow~

pomiydzy miastem, a Parkiern. Pod wzglydem

tu bory, bory mieszane i gr~dy
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roznym stopniu degeneracji.

tu pojedyncze budynki mieszkalne. Wskazano tereny preferowane do zalesien.

Zagrozeniem dla strefy jest rn. in. degradacja ekosystemow lesnych w wyniku spadku
poziomu wod gruntowych, niezgodnosci drzewostanow z siedliskiern, braku mozliwosci
ksztaltowania strefy s~siaduj~cej z Zyrardowem, ktora ponadto podlega silnej presJl
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zwiqzanej z obwodnicq [droga krajowa

ill

50] i moze przyczynie Sly do pogorszema

funkcjonowania przyrodmczego wschodniej czysci BPK."

Opisany powvzej

obszar,

wskazany

jest r6wniez do

wlaczenia w graruce Parku

w obowiazuiacym planie zagospodarowania przestrzeooego wojew6dztwa mazowieckiego
z 2014 roku i wyznaczony na mapie srodowiska przyrodmczego, stanowiacej zal'lcznik do
tegoz pJanu, jako obszar przewidziany do utrzymania wysokich walor6w przyrodniczo 
krajobrazowych.
Naleiy miee na uwadze, iz Bolimowski Park Krajobrazowy stano wi g16wny element systemu
form ochrony przyrody w poludniowej czysci Mazowsza. Wraz z parkami krajobrazowyrni:
Wzniesien L6dzkich, Chojnowskim i Mazowieckim stanowi on wyrainy ciqgly uktad. Od
p6lnocy, dopiero po drugiej strome R6wniny Lowicko - Blonskiej, zlokalizowany jest
Kampinoski Park Narodowy, kt6ry jednak w przeciwieilstwie do wspomnianych park6w rna
charakter pradoliooy wraz z typowym uktadem siedlisk. Bolimowski Park Krajobrazowy
pelni szczeg61nq roly ze wzglydu na ochrony jednego z ostatnich rozleglych kompJeks6w
lesnych w krajobrazie wysoczyznowyrn poludniowego Mazowsza. Jego zachowanie umocmlo
szansy utrwalema zbiorowisk lesnych bardzo rzadko juz spotykanych w centralnyrn regionie
Polski.
W sieci ekologicznej ECONET PL obszar Bolimowskiego Parku Krajobrazowego zostal
uznany za obszar wyzlowy
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znaczemu krajowym (IlK - Puszczy Bolimowskiej), kt6ry wraz

z ukladern dolinnym Rawki i Bzury tworzy siee ekologicznq srodkowego Mazowsza.
W kierunku porudniowym korytarz ekologiczny Rawki (0 znaczemu krajowyrn - 42K) tworzy
polqczenie z obszarem wyzlowyrn rangi miydzynarodowej - PUSZCZq Pilickq (21 M),
natomiast w kierunku p6lnocnym przez Bzury obszar ten polqczony jest z obszarem
wyzlowym rangi miydzynarodowej -

PUSZCZq

Kampinoskq (20M) i nieco dalej z obszarem

o podobnej randze - Dolinq Srodkowej Warty (19M) - wg opracowania Fundacji lliCN
Poland - Program Europa, A. Liro i iooi, Warszawa 1995 r.
Nalezy podkreslie, ze w pasie nizinnym Polski zaznacza

SIt;

wvrainy spadek powi'lzafl

przyrodniczych, zatem kaidy z obiekt6w, w tyrn strefa BPK, rna istotne znaczenie dla
utrzymywania pozytywnych oddzialywafl.
Naleiy r6wniez podkresli6, iz poza wspomnianym obszarern w rejome porniydzy Warszawq
a Lodzi<j., nie wystypujq powiqzania przyrodnicze zblizonej rangi, stqd roIy wyzla
ekologicznego Bolirnowskiego Parku Krajobrazowego nalezy uznae za kluczowa w skali
reglOnu.
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Brak wiykszych kompleksow lesnych na tym obszarze, a takze niewielki udziallqk i pastwisk
wskazuje na dose intensywne przeksztalcenie antropogeniczne calego obszaru srodkowego
Mazowsza.

Tym

wieksze

znaczenie

rna

zachowanie

korytarza

Rawki

i obszaru wezlowego Puszczy Bolimowskiej w jak najlepszej kondycji. Szczegolne znaczenie
rna to dla powiqzail rangi regionalnej i ponadregionalnej zwiqzanych z porudniowo 
zachodniq czysciq tzw. "zielonego pierscienia Obszaru Metropolitalnego Warszawy", ktory
obecnie nie rna charakteru zwartego, lecz stanowi ukJad platow lesnych i lesno - lqkowo 
pastwiskowych.
Proponowany wariant linii elektroenergetycznej rnialby przecinae duzy i zwarty kompleks
lesny Lasow Pailstwowych, stanowiqcy pozostalose dawnej Puszczy Wiskickiej, wchodzqcej
w sldad obecnej Puszczy Bolimowskiej. Ten kompleks lesny posiada boga!4, wielowiekowq
historiy. Puszcza Wiskicka stanowi rowniez waZnq roly buforowq, ograniczajqq niekorzystny
wplyw rniasta Zyrardowa na stan srodowiska parku krajobrazowego. W kompleksie tym
wysttrpujq liczne ponmiki przyrody (dyby), a takZe znajdujq siy liczne UZytki ekologiczne
(kilkanascie), ktore tworzq lokalne zabagnienia i waZne ekosystemy lqkowo-pastwiskowe,
bydqce cennymi siedliskami owadow, gadow, plazow, ssakow oraz ostojq ptakow. Z racji
braku duzych rzek i zbiornikow wodnych w tej cZysci Parku, nawet niewielkie ekosystemy
zlokalizowane w obrybie uZytkow ekologicznych

0

duzej wilgotnosci majq szczegolne

znaczenie przyrodnicze. Trzeba zaznaczye, iz na przedmiotowym obszarze wysttrpuje duza
ilosc drzew dziuplastych, ktore Sq potencjalnym miejscem bytowania ptakow i nietoperzy.
Za odrzuceniem proponowanego wariantu przemawia rowniez fakt wystqpienia w jego
bliskim s'!Siedztwie gniazda bociana czarnego (Ciconia nigra) oraz co najrnniej 3 gniazd

bociana bialego (Ciconia cicona).
Bocian czarny Ciconia nigra jest gatunkiem bardzo rzadkim i szczegolnie cennym,
podlegajqcym scislej ochronie (Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzqt z dnia 6 paidziernika 2014 r.). Wyrnieniany w dokumentach
europejskich (BirdLife International: SPEC 3, Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1,
Konwencja Berneilska:

zal~cznik

zal~cznik

I,

II, Konwencja Bonska: zalqcznik II) posiada status

zagrozenia w Europie - "R" z racji rzadkiego wystypowania. Obecnosc jego gniazda wymaga
wyznaczenia strefy ochronnej.

Bocian bialy Ciconia ciconia - tzw. "gatunek parasolowy",

podlegaj~cy

scislej ochronie

prawnej (Rozporz~dzenie Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierzqt
z dnia 6 paidziernika 2014 r.), wyrnieniany w Konwencji Bonskiej, Berneilskiej, Ramsarskiej,
a tahe wymieniany w tzw. unijnej Dyrektywie Ptasiej 20091147/WE z 30 listopada 2009r.
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Wyzlowy charakter Bolimowskiego Parku Krajobrazowego powoduje, ze koncentruje on
w swoJeJ strefie bogactwo gatunkowe roslin i zwierz,!t. Lezy na trasie migracji ptakow
i duzych zwierz'!t (losie, jelenie, rysie, ostatnio takZe wilki), przemieszczaj'!cych siy
z Puszczy Kampinoskiej w kierunku Lasow Spalskich.
Projektowana inwestycja bydzie rowniez zagrozeniem dla zalozenia historycznego - otoczony
cennym parkiem dwor z XVIIVXIX wieku w Sokulu, wpisany do rejestru zabytkow pod
nr 1163 z dnia 22.05.1975 r.
Nalezy miec na uwadze, iz przedmiotowy obszar posiada juz wiele szczegolnie uci£!:Zliwych
barier przestrzennych, spowodowanych ponadlokaln<J. infrastruktur<J., takich jak autostrada A2,
droga krajowa nr 50, droga wojewodzka

ill

719, linia kolejowa nr 1, linia kolejowa C-E20,

linia wysokiego napiycia 220kV i 11 OkV.
Ponadto Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Mazowieckiego przewiduje
w tym rejonie lokalizacjy linii kolejowej tzw. duzych prydkosci.
Powstanie w strefie Bolimowskiego Parku

Krajobrazowego Jeszcze jednej

bari ery ,

szczegolnie agresywnie ingeruj,!cej w srodowisko, w postaci linii elektroenergetycznej
400kV, moze miec katastrofalne skutki dla srodowiska przyrodniczego i krajobrazu.
Z racji wykazanego powyzej oczywistego interesu, wynikaj,!cego z

obowi~u,

zgodnie

z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania administracyjnego, prosimy
o

traktowanie

nas jako

i zawiadamiania nas

0

strony

w

procesie

planowania przedmiotowej

inwestycji

wszelkich poczynaniach.

Pozostajemy w przekonaniu, iz przedstawione przez nas argumenty skloni,! PaiJ.stwa do
zmiany lokalizacji przedmiotowej inwestycji.

Do wiadomosci:
1. Marszalek Wojew6dztwa Mazowieckiego
2. Wojewoda Mazowiecki
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
4. W6jt Gminy Wiskitki
5. W6jt Gminy Radziejowice
6. Burmistrz Miasta i Gminy Mszczon6w
7. Prezydent Miasta Zyrardowa
8. Starosta Powiatu Zyrardowskiego
9. Prezes Stowarzyszenia Animator6w Nauki, Kultury i Sztuki "Dziedzictwo"
10. Fundacja Ochrony Srodowiska Naturainego Miasta Zyrardowa i Okolic
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