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I. WSTĘP 

1. PODSTAWA PRAWNA 

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko wynika z przepisów Ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). 

Procedurę prawną rozpoczęła Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Obrowo w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości 
Zawały dla działek nr 357, 356, 358, 355, 352, 366, 365, 48/30, 48/37, 364, 48/49 zmieniona uchwałą nr 
XX/140/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 października 2016r. 

 
Dodatkowo, prognoza została sporządzona w oparciu o przepisy: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 

2017 r. poz. 519) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2004r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2134 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. poz. 1131 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z 

późn. zm.) 

 Ustawa z 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity - 

Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięd 

mogących znacząco oddziaływad na środowisko. (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnid przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. poz. 1800) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu  w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112)  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt ( Dz. U. z 2016r., poz. 2183) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin   (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409)  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408)  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r., w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity - Dz. U. z 2014, poz. 112) 

2. POWIĄZANIA OPRACOWANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI  

Analiza skutków środowiskowych realizacji zapisów planu została przygotowana w oparciu o: 

 Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Obrowo 
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 Strategia Rozwoju Gminy Obrowo 

 Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo 

II. CEL, ZAKRES I METODY OPRACOWANIA 

3. CEL 

Celem opracowania jest określenie potencjalnych skutków środowiskowych realizacji ustaleo 
projektu miejscowego planu zagospodarowania. Prognoza obejmuje również wskazanie rozwiązao 
alternatywnych oraz działao mających na celu eliminację, ograniczenie lub kompensację negatywnego 
wpływu na środowisko.   

4. ZAKRES 

Zakres opracowania obejmuje elementy ujęte w art.  51  i  52  ustawy z dnia 3 października  
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.): 

 informacje dotyczące zawartości, celach opracowania oraz powiązania z innymi 
dokumentami 

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzania prognozy 

 informacje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania analizy skutków realizacji 
ustaleo planu 

 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

 streszczenie w języku niespecjalistycznym 
 
Ponadto opracowanie analizuje i prognozuje stan środowiska w przypadku braku realizacji ustaleo 

planu oraz możliwośd i wielkośd oddziaływania na środowisko realizacji zapisów. Analizie poddano wpływ 
ustaleo na poszczególne komponenty środowiska: powietrze, klimat, wodę, powierzchnię terenu, faunę i 
florę, warunki akustyczne oraz pod kątem wpływu na bioróżnorodnośd, ludzi, krajobraz dobra materialne, 
zasoby naturalne oraz zabytki. Zbadano także oddziaływanie na obszary Natura 2000 oraz określono inne 
uwarunkowania z zakresu fizjografii, ochrony środowiska i innych barier. Określono również 
przewidywane znaczące oddziaływania, w tym  oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe. W opracowaniu 
uwzględniono problemy i cele ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji planu, a także 
przedstawiono alternatywne rozwiązania dotyczące sposobu zagospodarowania terenu. 

Zakres i stopieo szczegółowości prognozy uzgodniono z: 

 Paostwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu 

 Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

5. METODA 

Prognozę przygotowano w oparciu o metody polegające na szczegółowej analizie potencjalnego 
wpływu poszczególnych zapisów planu na środowisko. Analizowano zapisy dotyczące projektowanego 
przeznaczenia terenów, sposobu zagospodarowania i zasad ochrony środowiska przyrodniczego i 
kulturowego z uwzględnieniem stanu i zagrożeo dla środowiska oraz uwarunkowao fizjograficznych 
terenu.  Ocena przewidywanego oddziaływania na środowisko, wynikająca z wyżej wymienionych 
zapisów, została dokonana poprzez prognozowanie zmian w poszczególnych elementach środowiska. W 
prognozie dokonano określenia rodzaju, okresu trwania i znaczenia oddziaływania.  

 
Źródła informacji  
W celu przeprowadzenia inwentaryzacji terenowej pod względem środowiskowym zebrano 

informacje z dostępnych źródeł (m.in. jak w punkcie 1.1.2). Następnie dokonano analizy możliwości 
wystąpienia siedlisk na danym terenie oraz inwentaryzacji terenu. Inwentaryzacja polegała na penetracji 
terenu, obserwacji występującej fauny i flory, w szczególności gatunków dominujących oraz  wstępnej 
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oceny stanu środowiska i stopnia antropomorfizacji. Jako uzupełnienie wykonano dokumentację 
fotograficzną, która umożliwiła dalszą, szczegółową ocenę środowiska. Inwentaryzacji dokonywano we 
wrześniu.  

 

III. CHARAKTERYSTYKA STANU  I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM 

PLANU 

a) Ogólna charakterystyka terenu 

Obszar opracowania składa się z czterech niewielkich terenów. Obejmuje działki nr 354÷258, 
364÷366, 352, 48/30, 48/37, 48/49 w obrębie Zawały, gmina Obrowo. Tereny zajmują powierzchnię ok. 
1,0ha i stanowi grunty rolne klasy RIIIb i RIVa. Granice terenów wyznaczają: od wschodu – droga i dz. nr 
49, od południa- dz. nr 359, 363, od zachodu- dz. nr 48/10, 48/27, 48/63, 48/62, 48/29, droga, od 
północy- dz. nr 48/31, 48/36. Tereny objęte planem nie są zabudowane.  

Otoczenie terenu stanowią: 

 Użytki rolne- grunty orne 

 Tereny przygotowane pod inwestycje 

 Tory kolejowe i droga krajowa nr 10 

 Tereny leśne 

 Zabudowa mieszkalna jednorodzinna, zabudowania gospodarcze 
 

Gmina Obrowo położona jest w powiecie toruoskim, w środkowej części województwa kujawsko-
pomorskiego.  Obręb Zawały znajduje się w centralnej części gminy.  Obszar gminy leży w obrębie trzech 
jednostek: Pojezierza Dobrzyoskiego, Kotliny Toruoskiej oraz Doliny Drwęcy.   
 

b) Rzeźba terenu 

Na terenie gminy dominują dwa podstawowe typy rzeźby: morenowa wysoczyzna polodowcowa 
oraz dolina Wisły i Drwęcy. Wysoczyznę urozmaicają niewielkie rynny polodowcowe o niewielkiej 
szerokości i głębokości oraz zagłębienia wytopiskowe, kemy o wysokości do kilku metrów  i szerokości do 
kilkuset metrów, a także wydmy  śródlądowe. Rynny są wykorzystywane przez niewielkie cieki, ich dna są 
podmokłe, natomiast w dnach zagłębieo wytopiskowych występują niewielkich rozmiarów „oczka" wodne 
lub mokradła. Wysoczyzna morenowa oddzielona jest od doliny Wisły niewyraźnym załomem, a dno 
doliny obniża się stopniowo w kierunku rzeki. Terasy rzeczne budują osady piaszczyste, z których w 
okresie polodowcowym zostały utworzone formy wydmowe. Pola wydmowe w postaci nieregularnych 
form wypukłych zajmują południowo-wschodnią częśd gminy. Lokalne obniżenia terenowe wypełnione są 
wodą. Natomiast dolinę Drwęcy oddziela od obszaru wysoczyzny wyraźny załom, o delikatnym 
nachyleniu. Dno doliny stanowią stopnie terasowe o zróżnicowanej genezie. W budowie przeważają łatwo 
i średnio przepuszczalne materiały piaszczysto-żwirowe. Na terenie gminy występują rzadkie formy rzeźby 
terenu w postaci wydm śródlądowych w dolinie Wisły oraz pagórków kemowych. Zawały leżą w strefie 
przejściowej pomiędzy wysoczyzną a doliną. Analizowane znajdują się na terenie falistym. Przewyższenia 
wynoszą do 2,2m. Nie występuje ryzyko ruchów masowych.  

 

c) Warunki gruntowe i gleby 

Budowa geologiczna gminy związana jest z pobytem i działalnością lądolodu.  Na wysoczyźnie 
przeważają gleby pseudobielicowe, brunatne właściwe i wyługowane. W części dolinnej przeważają gleby 
piaskowe różnych typów genetycznych, a lokalnie  występują także  czarnoziemy i mady. Występujące 
gleby to w przewadze gleby należące do kompleksu żytniego bardzo dobrego oraz żytniego bardzo 
słabego. Ponadto wysoki odsetek zajmują gleby kompleksu żytniego dobrego. Na analizowanych działkach 
występują gleby bielicowe i brunatne wyługowane wytworzone na piasku gliniastym lekkim oraz glinie 
lekkiej. Gleby te należą do 4 i 5 kompleksu przydatności rolniczej.  
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d) Sieć hydrograficzna 

Obszar gminy znajduje się w przeważającej części w zlewnie Drwęcy, mniejsze powierzchnie 
zajmuje zlewnia Strugi Młyoskiej i Przyrzecze Wisły. Obrowo jest stosunkowo ubogie w wody 
powierzchniowe.  Obszar gminy jest odwadniany przez mniejsze cieki uchodzące do Drwęcy.  Przepływy w 
ciekach są niewielkie, w części z nich przepływ ustaje w okresach suchych. Charakterystyczną cechą 
północnej części gminy jest  dośd liczne występowanie mokradeł, uwarunkowane płytkim zaleganiem wód 
podziemnych. Są to w większości mokradła okresowe. W okolicach północnej granicy gminy występują 
mokradła stałe i torfowiska. Podobne zjawiska występują w okolicy miejscowości Osiek nad Wisłą. Na 
terenie gminy występują liczne zbiorniki wodne: jeziora (Osieckie zajmujące około 10ha oraz Dzikowskie o 
powierzchni około 5,5ha) oraz liczne stawy rybne oraz śródpolne i śródleśne oczka wodne. Jeziora te są 
intensywnie zagospodarowane turystycznie (ośrodki wypoczynkowe, budownictwo jednorodzinne, plaże i 
kąpieliska). Mimo ogromnej presji turystycznej i przekraczającej normy pojemności zainwestowania 
turystycznego, jakośd wód pozwala na ich użytkowanie (kąpiel), co corocznie potwierdzały badania stanu 
sanitarnego. Wynika to głównie z dużej naturalnej odporności jezior na degradację dzięki położeniu w 
zlewniach o dużym odsetku powierzchni leśnej, oraz dzięki dużej głębokości jeziora Dzikowo (18 m). Na 
terenie gminy Obrowo badaniem jakości wód objęto rzekę Wisłę, której jakośd nie odpowiada normom z 
uwagi na wielokrotne przekroczenie norm wskaźników zarówno fizykochemicznych, jak i 
bakteriologicznych. Na obszarze gminy funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków. W Dobrzejewicach 
znajduje się oczyszczalnia komunalna o przepustowości 480 mm3/d, wg projektu - 600,0 m3/d. W 
stosunku do roku 1997, gdzie wydajnośd dzienna wynosiła 130,3 m3 wartośd ta wzrosła prawie 
czterokrotnie. Druga oczyszczalnia ścieków w miejscowości Osiek nad Wisłą o wydajności dziennej 150 
m3/d – bez zmian od 2004 r. Większośd ścieków powstających na terenie gminy nie jest utylizowana w 
oczyszczalniach. 

Na terenie wysoczyzny średnia głębokośd zalegania zwierciadła wody gruntowej wynosi od 2 do 
5m.Skrajne wahania wynoszą od 2 do 10m. W strefie krawędziowej głębokośd zalegania wód wynosi od 2 
do 10m. W obszarze pradoliny jest to głębokośd od 2 do 5m. Jedynie w zagłębieniach terenowych wody 
mogą występowad płycej, od 1 do 2 m. Na obszarze wydmowym głębokośd zalegania wód podziemnych 
uzależniona jest od stanu wody w rzece. Obszar gminy znajduje się częściowo w obrębie Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych nr 141.  

Analizowane tereny znajdują się w obszarach o dużej głębokości zalegania wód gruntowych od 2 
do 10m. Analizowany obszar znajduje się w elementarnej zlewni Jordanu. Zlewnia jednolitej części wód 
powierzchniowej oznaczona jest symbolem RW20001728994. Stan ekologiczny wód określa się jako zły, 
ale nie występuje ryzyko niespełnienia celów środowiskowych. Obszar znajduje się również w jednolitej 
części wód podziemnych  oznaczonej symbolem GW240040. Zarówno stan ilościowy jak i chemiczny tych 
wód ocenia się jako dobry. Nie występuje ryzyko niespełnienia celów środowiskowych.  

 
Badania wód podziemnych prowadzono w sąsiedniej wsi, wyniki prezentowane są poniżej.  

Regionalny Monitoring Wód Podziemnych - punkt 52 

numer WIOŚ 52  

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 
1992 

X=563948 

Y=485574 

nazwa punktu Dzikowo 

Powiat toruoski 

Gmina Obrowo 

stratygrafia warstwy ujmowanej Q 
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GZWP (wg.Kleczkowskiego) 141 

użytkowanie terenu użytki zielone 

kryterium zakwalifikowania do RMWP GZWP 141 

RZGW Gdaosk 

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004) 

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993) 

lata badao klasa czystości wód 

2000 III 

2001 II 

2002 II 

2003 II 

2004 III 

Jakośd zwykłych wód podziemnych (2005-2006) 

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. nr 32, poz. 284) w sprawie klasyfikacji... 

lata badao klasa czystości wód 

2005 II 

2006 II 

 

e) Warunki klimatyczne  

  Klimat ma charakter przejściowy pomiędzy chłodnym i wilgotnym obszarem pomorskim, a suchą i 
ciepłą dzielnicą środkową. Klimat charakteryzuje się dużą zmiennością i przejściowością warunków 
temperatury, opadów, ciśnienia, wiatru i zachmurzenia. Średnia roczna suma opadów nieznacznie 
przekracza 500 mm i jest jedną z najniższych w kraju. W okresie wegetacyjnym, w roku wilgotnym 
występuje nadmiar wody, a niedobór podczas występowania roku suchego. Dominują wiatry z kierunku 
zachodniego. Klimat ten charakteryzuje się także dużymi wahaniami temperatur. Średnia roczna 
temperatura powietrza wynosi 7,4°C. Najchłodniej jest w styczniu (3,2°C), najcieplej - w lipcu (18°C). 

Na mikroklimat terenu wpływ ma otwarty charakter przestrzeni, brak zieleni wysokiej i rozproszona 
zabudowa.  

f) Fauna i flora 

Znaczną częśd gminy stanowią agrocenozy pól uprawnych oraz murawy z roślinnością zielną na 
powierzchniach nieużytkowanych rolniczo. Około 39% powierzchni gminy stanowią lasy. Największe 
kompleksy leśne znajdują się w południowej i zachodniej części gminy w rejonie wsi: Osiek n/Wisłą, 
Dzikowo, Silno, Smogorzewiec, Stajenczynki i Obory. Większośd lasów to lasy paostwowe będące w 
zarządzie Nadleśnictwa Dobrzejewice. 

 
Lokalne uwarunkowania przyrodnicze 
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Analizowany obszar stanowi tereny porolne, ubogie pod względem roślinności i bioróżnorodności. 
Teren porolny podzielony jest prze pojedyncze zabudowania mieszkalne jednorodzinne. Obszar porasta 
roślinnośd segetalna, ruderalna i trawy. Na analizowanych działkach nie występują zadrzewienia. Ze 
względu na bliskośd szlaków komunikacyjnych (tory kolejowe i droga krajowa nr 10) a także ogrodzone 
nieruchomości nie zidentyfikowano siedlisk i szlaków migracyjnych. Nie zauważono również roślin i 
zwierząt objętych ochroną gatunkową. W związku z obecnością pól uprawnych i lasów na terenie mogą 
czasowo pojawiad się zwierzęta związane z tymi siedliskami. Teren nie znajduje się w zasięgu korytarzy 
migracyjnych o zasięgu ponadlokalnym, nie ma również znaczenia dla utrzymania równowagi 
przyrodniczej wartościowych terenów przyrodniczych występujących w gminie.  

 

IV. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU PLANU 

Pozostawienie obecnej funkcji nie spowodowałoby negatywnego oddziaływania na środowisko. W 
przypadku braku realizacji planu w przestrzeni zaobserwowad można by obudowywanie gruntów wysokiej 
klasy bonitacyjnej przez zabudowę. Prowadziłoby to do fragmentacji terenów rolnych, co w konsekwencji 
nie umożliwiłoby prowadzenie efektywnej gospodarki rolnej. Nie możliwe byłoby również 
gospodarowanie terenami zgodnie z ładem przestrzennym.  

V. ISTNIEJĄCE PROBLEMY I CELE OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Do istotnych problemów ochrony środowiska zaliczyd należy emisję zanieczyszczeo powietrza, 
skażenie gleb, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz degradację bioróżnorodności.   
Zanieczyszczenie wód oraz skażenie gleb wiąże się przede wszystkim z intensywnym stosowaniem 
nawozów mineralnych i środków ochrony roślin oraz ściekami. Problem może również stanowid 
zanieczyszczenie metalami ciężkimi powodowane ruchem komunikacyjnym.  Degradacja bioróżnorodności 
jest zagrożeniem ze względu na rosnącą presję zabudowy, rozbudowy komunikacji oraz przekształceo 
terenów przyrodniczych w usługi, produkcję lub mieszkalnictwo. Z punktu widzenia dokumentu za 
najważniejsze zagrożenia należy uznad emisję zanieczyszczeo, skażenie gleb i wód zanieczyszczeniami 
pochodzenia komunalnego oraz zagrożenie dla bioróżnorodności ze względu na zabudowanie części 
terenu.  

a) Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 

W ramach Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego planowane są m.in.  zadania: 

 rozwój nowoczesnej gospodarki 

 promocja rozwoju turystyki 

 unowocześnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej  

 rewitalizacja miast i wsi 

 rozwój infrastruktury 

b) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa przewiduje m.in.: 

 uporządkowaniem gospodarki odpadami, 

 spełnieniem norm w zakresie czystości powietrza atmosferycznego i hałas, 

 zwiększenie lesistości. 
 

VI. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA OBSZAR NATURA 2000 ORAZ NA ŚRODOWISKO 

a) Obszary Natura 2000 

Najbliższe obszary specjalnej ochrony Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły i Dolina Drwęcy.  
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 Dolina Dolnej Wisły, oddalona od analizowanego obszaru o około 8,8km, obejmuje prawie 
naturalną dolinę Dolnej Wisły bez odcinka ujściowego - na odcinku pomiędzy 
Włocławkiem a Przegaliną. Rzeka płynie w naturalnym korycie prawie na całym odcinku, z 
namuliskami, łachami piaszczystymi i wysepkami, w dolinie zachowane są starorzecza i 
niewielkie torfowiska niskie; brzegi pokryte są mozaiką zarośli wierzbowych i lasów 
łęgowych, a także pól uprawnych i pastwisk. Miejscami dolinę Wisły ograniczają wysokie 
skarpy, na których utrzymują się murawy kserotermiczne i grądy zboczowe.  Obszar jest 
ostoją ptaków o randze europejskiej. Teren stanowi bardzo ważną ostoję dla ptaków 
migrujących i zimujących (m.in. zimowisko bielika). Szczególne znaczenie mają populacje 
gatunków takich jak: bielik, gęś, nurogęś, ohar, rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna, 
zimorodek, ostrygojad, bielaczek. W stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje także 
derkacz, mewa czarnogłowa, sieweczka rzeczna. Bogata fauna innych zwierząt kręgowych, 
bogata flora roślin naczyniowych (ok.1350 gatunków) z licznymi gatunkami zagrożonymi i 
prawnie chronionymi, silnie zróżnicowane zbiorowiska roślinne, w tym zachowane różne 
typy łęgów, a także cenne murawy kserotermiczne wskazuje na bardzo wysoką wartośd 
przyrodniczą tego obszaru.  
 

 Dolina Drwęcy, oddalona od analizowanego obszaru o około 6,7km, obejmuje rzekę 
Drwęcę wraz z dopływami. Obszar stanowiący mozaikę siedlisk z różnego typu zbiornikami 
wodnymi (jeziora, starorzecza), torfowiskami wysokimi i przejściowymi, lasami bukowymi, 
grądowymi, łęgowymi i borami bagiennymi ekstensywnie użytkowanymi łąkami w dolinie 
rzeki, niżowymi nadrzecznymi zbiorowiskami okrajkowymi. Rzeka Drwęca i jej dorzecze 
objęte jest krajowym programem restytucji ryb wędrownych. 

 

b) Obszar Chronionego Krajobrazu 

Najbliższy Obszar Chronionego Krajobrazu to Dolina Drwęcy i Nizina Ciechocioska, znajdujące się 
oddaleniu około5,8km i  7,5km od analizowanego obszaru.  Podstawą utworzenia obszaru chronionego 
krajobrazu Nizina Ciechocioska jest ochrona unikalnych walorów mikroklimatycznych Uzdrowiska 
Ciechocinek i jego najbliższych okolic oraz ochrona piękna nadwiślanego krajobrazu, posiadającego cechy 
zbliżone do naturalnych. Dolina Drwęcy pełni rolę jednej z głównych osi ekologicznych kraju (korytarz 
ekologiczny o znaczeniu krajowym) łączący Pradolinę Toruosko-Eberswaldzką z obszarami węzłowymi, 
biocentrami i strefami buforowymi Pojezierza Mazurskiego. Rzeka Drwęca stanowi ichtiologiczny rezerwat 
przyrody, utworzony dla ochrony ryb łososiowatych. 

 

c) Rezerwat przyrody 

Najbliższy rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca” znajduje się w oddaleniu ok. 7,0km. Rezerwat został 
utworzony  w celu zachowania i ochrony środowiska wodnego i ryb, głównie pstrąga, łososia, troci i certy. 

d) Pomniki przyrody 

Na obszarze gminy występuje pomnik przyrody- dąb szypułkowy.  
  

e) Korytarze ekologiczne 

Analizowany teren znajduje się poza korytarzem ekologicznym KPnC Wschodnia Dolina Noteci. Nie 
zaobserwowano również istotnych szlaków migracyjnych o znaczeniu lokalnym.  
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VII. OCENA UWARUNKOWAŃ ISTOTNYCH ZE WZGLĘDU NA REALIZACJĘ PROJEKTU PLANU  

Obszary objęte opracowaniem charakteryzują się stabilnym gruntem, o korzystnych warunkach 
glebowo-wodnych i niewielkim nachyleniu terenu.      `  

 Teren nie znajduje się w obszarach chronionych wymienionych w  ustawie z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody. Nie zaobserwowano występowania na obszarze gatunków chronionych, ani 
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnot. Teren znajduje się w granicach występowania gleb 
wysokiej klasy bonitacyjnej – IIIa i IIIb, która jest prawnie objęta ochroną. Przed realizacja planu konieczne 
będzie uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolniczych na cele nierolne. Uwarunkowania 
przyrodnicze w zakresie wymogów ochrony środowiska stwarzają zatem pewne bariery do realizacji 
projektu planu. Analizowany teren nie posiada pełnego uzbrojenia.  

Na obszarze objętym projektem planu nie znajdują się zabytki archeologiczne, ani inne obiekty objęte 
ochroną konserwatorską.  

Charakter otoczenia nie wprowadza ograniczeo dla realizacji planu- tereny sąsiednie są zabudowane 
zabudową mieszkaniową jednorodzinną.  

 
Zalecenia do projektu planu na podstawie analizy obszaru: 

 Należy minimalizowad uciążliwości obszarów zantropogenizowanych na środowisko 
przyrodnicze w oparciu o zrównoważony rozwój i ład przestrzenny.  

 Ład przestrzenny powinien byd uzyskany poprzez wysokie walory estetyczne, funkcjonalne 
oraz logikę, czytelnośd i jasnośd struktur przestrzennych, jak i ich zharmonizowanie z 
przyrodą, wysoką użytecznośd i efektywnośd zagospodarowania. 

 Należy dążyd do zmniejszenia tak zwanej „niskiej emisji” wpływającej na zanieczyszczenie 
powietrza poprzez stosowanie niskoemisyjnych źródeł i wysokosprawnych urządzeo  
grzewczych. 

 Należy określid sposób odprowadzania ścieków oraz usuwanie odpadów, w sposób 
niezagrażający jakości wód. 

 Należy określid minimalną powierzchnię biologicznie czynną w celu ochrony 
bioróżnorodności oraz umożliwienia swobodnego odpływu wód deszczowych do gruntu.  

 Należy maksymalnie chronid i wzbogacad istniejącą zieleo. 

 Nie należy dopuścid lokalizacji obiektów mogących zawsze znacząco oddziaływad na 
środowisko.  

VIII. USTALENIA PLANU 

§ 4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN1÷4, ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nakaz sytuowania elewacji frontowych 

projektowanych budynków równolegle do ustalonej nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony drogi; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięd mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco 
oddziaływad na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego w zakresie łączności 
publicznej,  

b)  nakaz stosowania systemów grzewczych opartych o technologie bezemisyjne lub o rozwiązania 
oparte na technologiach i paliwach zapewniających minimalne wskaźniki emisyjne gazów i pyłów do 
powietrza, ograniczające tzw. „niską emisję”, 
c) dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
4) zasady kształtowania krajobrazu: nie występuje potrzeba określenia; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr 

kultury współczesnej: nie występuje potrzeba określenia; 
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6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba 
określenia; 

7) sposób sytuowania obiektów budowlanych w stosunku do granic przyległych nieruchomości: 
dopuszcza się lokalizowanie budynków przy granicy sąsiednich nieruchomości dla budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej lub budynków garażowo-gospodarczych; 

8) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) wysokośd zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne: max. 10,0m, 
- budynki garażowe, gospodarcze i altany: max. 6,0m, 
- urządzenia budowlane wolnostojące i na budynkach: max. 13,0m licząc od poziomu terenu, 

c) geometrię dachów: max. kąt nachylenia połaci dachowych 35°, 
d) minimalna i maksymalna intensywnośd zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,05 – 0,3, 
e) udział powierzchni biologicznie czynnej: min. 45% powierzchni działki budowlanej, 
f) min. liczba miejsc do parkowania  oraz sposób ich realizacji: 

- min. 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie, 
- miejsca parkingowe realizowad w granicach działki budowlanej jako naziemne lub w garażu, 
- nie występuje potrzeba określenia ilości miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w 

kartę parkingową; 
g) gabaryty obiektów: nie występuje potrzeba określenia; 

9) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na  
podstawie przepisów odrębnych, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych 
w audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa: nie 
występuje potrzeba określania; 

10) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie występuje potrzeba określenia; 
11) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: nie występuje potrzeba określenia; 
12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodę: z istniejącego systemu sieci wodociągowej, po jego rozbudowie; 
b) odprowadzanie ścieków sanitarnych: do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, po jej rozbudowie; 
c) zaopatrzenie w ciepło: z lokalnych urządzeo grzewczych; 
e) odprowadzenie wód  opadowych i roztopowych: na grunt, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
f) składowanie i wywóz odpadów: zgodnie z przepisami odrębnymi, 
g) zasilanie w energię elektryczną: z istniejącego systemu elektroenergetycznego – zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 
h) zaopatrzenie w sied teletechniczną: z istniejącego lub projektowanego systemem infrastruktury 

telekomunikacyjnej, 
i) przewody sieci infrastruktury technicznej projektowad jako podziemne, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 
j) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeo infrastruktury technicznej, zgodnie z 

przepisami odrębnymi; 
k) obsługa komunikacyjna: z drogi gminnej za pośrednictwem działek 48/13 i 48/7; 

13) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie występuje 
potrzeba określenia; 

14) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 30 
%. 
§ 5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren drogi wewnętrznej – fragment drogi; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie występuje potrzeba określenia; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nie występuje potrzeba określenia; 
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4) zasady kształtowania krajobrazu: nie występuje potrzeba określenia; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr 

kultury współczesnej: nie występuje potrzeba określenia; 
6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba 

określenia; 
7) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) teren drogi – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) dopuszczalny przekrój drogi: jednoprzestrzenny; 

8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na  
podstawie przepisów odrębnych, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych 
w audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa: nie 
występuje potrzeba określania; 

9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie występuje potrzeba określenia; 
10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: nie występuje potrzeba określenia; 
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  
a) przewody sieci infrastruktury technicznej projektowad jako podziemne, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 
b) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeo infrastruktury technicznej, zgodnie z 

przepisami odrębnymi; 
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie występuje 

potrzeba określenia; 
13) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 

30% 
 

  

IX. OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO. MOŻLIWOŚCI I SPOSOBY ICH 

OGRANICZANIA, ZAPOBIEGANIA I KOMPENSACJI.  

W ramach oceniania możliwego oddziaływania na środowisko należało rozważyd wpływ realizacji 
poszczególnych ustaleo projektu planu na środowisko. Wprowadzenie zmian ustaleo przebadano dla 
kolejnych elementów środowiska: różnorodnośd biologiczną, zdrowie ludzi, zwierzęta, rośliny, jakośd wód, 
jakośd powietrza, powierzchnię terenu, krajobraz, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne oraz obszary 
Natura 2000.   

Analizę i ocenę oddziaływao przeprowadzono określając skalę wpływu. Wyróżniono wpływ negatywny 
mały (-1), średni (-2) i znaczący (-3), wpływ pozytywny (1) lub brak wpływu (0). Poprzez wpływ negatywny 
mały należy rozumied typowe, nieznaczące w skali lokalnej przekształcenia badanych komponentów 
środowiska. Poprzez wpływ negatywny średni należy rozumied zagrożenie, które wpłynie na pogorszenie 
komponentów środowiska i wiązad się będzie z dośd znacznymi przekształceniami w terenie. Znaczący wpływ 
spowoduje radykalne zmiany w środowisku, które wiązad się będą z istotnym pogorszeniem środowiska. 
Wpływ pozytywny oznaczad będzie poprawę warunków środowiskowych, natomiast brak wpływu oznacza, iż 
zapisy planu nie spowodują zmian w elementach środowiska.  
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KDW 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 

 

   Analizując zanotowane w tabeli wyniki przeprowadzonej oceny wpływu realizacji projektu zmiany 
planu na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego należy stwierdzid, że planowane zmiany 
funkcji i zagospodarowania terenu na obszarze objętym projektem planu nie spowodują ingerencji w 
środowisko przyrodnicze.  

   Z przeprowadzonej oceny wynika, że planowane zmiany będą mied wpływ, w różnym zakresie, na 
niektóre komponenty środowiska, lecz nie będzie to oddziaływanie znaczące. Nie prognozuje się istotnego 
negatywnego wpływu na lokalne zasoby przyrodnicze i naturalne zbiorowiska roślinne. Nie zidentyfikowano 
oddziaływania na siedliska i obszary podlegające ochronie, w tym obszary Natura 2000, klimat, dobra 
materialne, zabytki. Realizacja może mied znikomy wpływ na bioróżnorodnośd i wody. Prognozuje się, że 
oddziaływanie może wystąpid w zakresie zdrowia ludzi, zwierząt, roślin, powietrza i powierzchni ziemi. 

1. WPŁYW NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ  

Analizowany obszar stanowi tereny porolne, ubogie pod względem roślinności i bioróżnorodności. Teren 
porolny podzielony jest przez pojedyncze zabudowania mieszkalne jednorodzinne. Obszar porasta roślinnośd 
segetalna, ruderalna i trawy. Dla bioróżnorodności terenu istotne jest zachowanie możliwości wymiany 
gatunkowej oraz możliwości przemieszczania się zwierząt. Ogrodzenie terenu może oznaczad utrudnienie w 
przemieszczaniu się zwierząt. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na utratę drożności korytarzy 
ekologicznych o znaczeniu krajowym. Nie zachodzi ryzyko ingerencji w siedliska dziko żyjących zwierząt w 
tym gniazd i lęgowisk lub znaczącego pogorszenia warunków bytowych zwierząt. Grodzenie nieruchomości 
stworzy jednak bariery fizyczne, uniemożliwiające przemieszczanie się większej zwierzyny. Należy jednak 
wziąd pod uwagę, iż bariery te występują na sąsiednich działkach a realizacja planu ma na celu uzupełnienie 
istniejącego osiedla w budynki mieszkalne. Ponadto plan wprowadza nakaz zachowania minimum 45% 
powierzchni działki biologicznie czynnej. Zagwarantuje to utrzymanie większej części terenu przyrodniczo 
aktywnej i dobre warunki dla mikrofauny. Wprowadzenie zieleni urządzonej w ogrodach przydomowych 
może przyczynid się do poprawy różnorodności biologicznej terenu.   

2. WPŁYW NA ZDROWIE LUDZI 

Ustalenia nie przewidują budowy obiektów mogących zawsze znacząco i potencjalnie oddziaływad na 
środowisko i stanowiących uciążliwośd dla ludzi. Wprowadzenie funkcji mieszkaniowej jest jednak 
potencjalnym źródłem zanieczyszczeo lotnych, odpadów i ścieków. Na etapie prac budowlanych należy 
spodziewad się emisji hałasu, związanej z pracą urządzeo technicznych oraz zwiększonym ruchem pojazdów 
dowożących materiały budowlane. Będzie to jednak oddziaływanie czasowe i ustanie po realizacji budynku. 
Na etapie eksploatacji obiektów nie prognozuje się znaczącego oddziaływania akustycznego. Plan zakłada 
przyłączenie terenów do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, po jej rozbudowie. Odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych będzie odbywad się zgodnie z przepisami. Zapobiegnie to ryzyku skażenia gleb i 
wód bakteriami. Budowa nowych obiektów wiązad się będzie ze zwiększeniem emisji zanieczyszczeo do 
atmosfery. Prognozuje się jednak, iż nie będą to ilości, które mogłyby zagrażad bezpieczeostwu i zdrowiu 
ludzi. Plan reguluje sposób zapatrywania w ciepło z wykorzystaniem systemów opartych o technologie beze 
misyjne lub paliwa i technologie niskoemisyjne niepowodujące tzw. niskiej emisji. Nie przewiduje się emisji 
odorów, mogących stanowid uciążliwośd dla mieszkaoców sąsiednich zabudowao. Ze względu na otoczenie i 
charakter projektowanych terenów nie prognozuje się konfliktów społecznych.  

 

3. WPŁYW NA FAUNĘ I FLORĘ  

Negatywne oddziaływanie na roślinnośd związane będzie przede wszystkim z zabudowaniem i 
utwardzeniem części terenu oraz usunięciem roślinności uniemożliwiającej posadowienie budynku. 
Nieznacznie zmniejszy się procent terenów biologicznie czynnych ze szkodą dla mikrofauny. Można 
spodziewad się, iż po powstaniu budynku i urządzeniu terenu ogrodu przydomowego pojawią się jednak 
nowe gatunki roślinności. Przy odpowiednim doborze roślin możliwe jest zwiększenie różnorodności 
gatunkowej i zwiększenie odporności roślinności na szkodliwe czynniki. W trakcie prowadzenia robót 
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budowlanych może nastąpid oddziaływanie na faunę związane z hałasem. Będzie to jednak oddziaływanie 
czasowe i ustanie po zakooczeniu prac. Nie prognozuje się, by dalsze użytkowanie ze względu na charakter 
generowało hałas istotny dla zwierząt. Kluczowe dla możliwości przemieszczania się zwierząt będzie 
grodzenie nieruchomości. Dotychczas otwarte przestrzenie zostaną ogrodzone. Zaleca się stosowanie 
ażurowych ogrodzeo., ułatwiających przemieszczanie się mniejszych zwierząt. Na analizowanym obszarze nie 
zaobserwowano gatunków podlegających ochronie.  

 

4. WPŁYW NA WODY  

Plan wprowadza nakaz odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie. Wody 
opadowe i roztopowe należy odprowadzad zgodnie z przepisami. Zapobiegnie to ryzyku skażenia wód i 
gruntów zanieczyszczeniami. Zaopatrzenie w wodę będzie odbywad się poprzez istniejącą sied wodociągową, 
po rozbudowie. Ustalenia planu pozwalają w pełni spełnid wymagania ustawowe regulowane przez Prawo 
Wodne art. 42 ust 3 i 4 w zakresie realizacji infrastruktury ściekowej.  Zmiany jakie wystąpią w zakresie wód 
to zwiększenie spływu powierzchniowego związane z utwardzeniem części terenu. Plan wprowadza jednak 
wysoki minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej- 45%, zapewniający możliwośd odpływu wód do 
gruntu. Nie występuje ryzyko zanieczyszczenia i niespełnienia celów środowiskowych jednolitych części wód i 
podziemnych. 

5. WPŁYW NA JAKOŚĆ POWIETRZA  

Nie prognozuje się znacznych zmian w oddziaływaniu na jakośd powietrza po realizacji planu. Największy 
wpływ dla czystości powietrza będzie związany z ogrzewaniem projektowanych obiektów budowlanych Nie  
prognozuje się ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeo w związku nakazem stosowania systemów 
grzewczych opartych o technologie bezemisyjne lub o rozwiązania oparte na technologiach i paliwach 
zapewniających minimalne wskaźniki emisyjne gazów i pyłów do powietrza, ograniczające tzw. „niską 
emisję”.  Ograniczy to w dużym stopniu problem emitowania zanieczyszczeo mogących powodowad smog. 
Pozostałe oddziaływanie na powietrze będzie związane z ruchem komunikacyjnym. Nie prognozuje się 
znaczącego zwiększenia natężenia ruchu na analizowanym terenie.  

6. WPŁYW NA  KLIMAT 

Skala projektowanych funkcji i wielkości obszarów pozwalają stwierdzid, że realizacja ustaleo planu nie 
wprowadzi negatywnego oddziaływania na klimat. Realizacja nowej zabudowy spowoduje emisję do 
atmosfery niewielkich ilości zanieczyszczeo energetycznych i komunikacyjnych. Zmiany te nie będą 
odczuwalne w kontekście stosunków klimatycznych. 

Skutki  zmian klimatu tzw. efektu cieplarnianego na planowane przedsięwzięcia.  
Planowane w ramach realizacji planu prace związane z budownictwem mogą wymagad adaptacji na 

poszczególnych etapach inwestycji do zmieniających się czynników klimatycznych wywołanych efektem 
cieplarnianym. Są to m. in.  wzrost średniej temperatury powietrza, wzrost opadów, wzrost intensywności 
wiatrów, wzrost częstotliwości występowania temperatur ekstremalnych (wysokich i niskich). Na 
poszczególnych etapach procesu budowlanego tj. projektowania, budowy i dalej utrzymania budynków, 
skutki zmian klimatycznych mogą wymagad  konieczności wprowadzenia już na etapie projektu 
uwzględnienia systemów chłodzenia w budynkach, sposobu odpowiedniego posadowienia budynków z uwagi 
na osiadanie, przemarzanie czy dostosowania  systemów odprowadzających wodę. Na etapie budowy może 
nastąpid wzrost kosztów inwestycyjnych wywołanych  przede wszystkim wzrostem opadów oraz 
temperaturą, które to mogą przyczynid się do zalewania budów i osunięd, doboru droższych materiałów 
odpornych na ekstremalne temperatury, organizację odpowiednich zabezpieczeo dla składowanych 
materiałów budowlanych przed skutkami pogodowymi. Podczas użytkowania obiektów dodatkowe koszty 
mogą byd związane z modernizacją systemów wentylacyjnych, usuwaniem zapleśnieo i szkód wynikających z 
szybkiego zużycia materiałów, również wzmocnieo konstrukcyjnych oraz ubezpieczenia budynków. Nie 
przewiduje się by zmiany klimatu miały znacząco wpłynąd na postanowienia planu. W analizowanym terenie 
zachodzi ryzyko wystąpienia ekstremalnych sytuacji pogodowych, m.in. trąb powietrznych, suszy 
powodującej zagrożenie pożarowe, gradobicia, ulewnych deszczy. W tych sytuacjach można jedynie 
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ograniczad skutki zjawiska pogodowego adaptując projekt budynku do tendencji zmian klimatu i poprawnie 
wykonując prace budowlane z zastosowaniem materiałów wysokiej jakości uwzględniające ekstremalne 
obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem, różnice temperatury oraz wahania poziomu wód gruntowych.  
W przypadku zagrożenia wystąpienia zagrożenia trąbą powietrzną lub pożarem lasu rozwiązaniem jest 
przygotowanie pomieszczeo zapewniających mieszkaocom bezpieczeostwo.  

Ze względu na rozmiar przedsięwzięcia nie prognozuje się, by realizacja planu miała w sposób znaczący 
łagodzid lub zaostrzad zmiany klimatyczne. Uzupełnienie roślinności może sprzyjad łagodzeniu klimatu.  

 

7. WPŁYW NA POWIERZCHNIĘ TERENU 

   Planowane zmiany mogą spowodowad czasowe i trwałe negatywne oddziaływanie i przekształcenia 
powierzchni ziemi. W trakcie realizacji inwestycji, a zwłaszcza podczas wykonywania fundamentów oraz sieci 
i urządzenia infrastruktury technicznej przekształcona zostanie wierzchnia warstwa ziemi. Nie przewiduje się 
niwelacji terenu i zmiany rzeźby. Projektowane zagospodarowanie terenu nie tworzy zagrożeo dla stabilności 
gruntu.  

8. WPŁYW NA KRAJOBRAZ 

Realizacja ustaleo projektu planu będzie miała znikomy wpływ na krajobraz. Wprowadzenie nowych 
obiektów mieszkalnych przekształci dotychczas przyrodniczy charakter przestrzeni. Warto jednak zauważyd, 
iż w okolicy zlokalizowane są podobne zabudowania, a projekt planu jedynie uzupełnia zabudowania. Dla 
ochrony krajobrazu oraz ładu przestrzennego plan określa parametry zabudowy oraz nieprzekraczalne linie 
zabudowy. Zakłada się, iż planowane zagospodarowanie nie będzie kontrastowad z otoczeniem.   

 

9. WPŁYW NA ZASOBY NATURALNE 

Na analizowanym terenie występują gleby wysokich klas przydatności rolniczej. Ubytek zasobu 
naturalnego nastąpi w chwili zabudowania terenu. Obecnie teren nie jest wykorzystywany jako pola 
uprawne. Do realizacji zapisów planu, konieczne będzie uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 
rolnych na cele nierolnicze.   

10. WPŁYW NA ZABYTKI  

Na obszarze objętym projektem planu nie znajdują się zabytki archeologiczne, ani inne obiekty objęte 
ochroną konserwatorską. Nie prognozuje się zatem wpływu realizacji założeo planu w tym zakresie.  

11. WPŁYW NA DOBRA MATERIALNE 

   Realizacja projektu planu nie spowoduje oddziaływania na dobra materialne. Ze względu na 
nieuciążliwy charakter przedsięwzięcia nie prognozuje się negatywnego wpływu na sąsiadujące zabudowania 
mieszkalne.   

 
Analiza wpływu realizacji planu na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sąsiednich 

terenów: z uwagi na brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w bezpośrednim 
sąsiedztwie nie można ustalid powiązao  i wpływu planowanego przedsięwzięcia w tym zakresie.  

12. WPŁYW NA OBSZARY NATURA 2000 

   Z uwagi na położenie terenu objętego projektem zmiany planu poza obszarami i odległości od 
obszarów Natura 2000 nie stwierdzono negatywnego oddziaływania na te obszary.  

X. RODZAJE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA 

W prognozie oddziaływania na środowisko określono rodzaj wpływu:  

 oddziaływao bezpośrednich  rozumianych jako konsekwencja konkretnego zapisu; 

 oddziaływao pośrednich rozumianych jako skutek zapisu, ale nie będący jego celem; 
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 oddziaływao wtórnych rozumianych jako konsekwencja odsunięta w czasie realizacji innych zapisów; 

 oddziaływao skumulowanych rozumianych jako suma skutków różnych zapisów; 

 oddziaływao krótkoterminowych rozumianych jako konsekwencji zadao występujących tylko w czasie 
realizacji i ustępujących po ich zakooczeniu lub wynikających z przeznaczenia terenu, na którym jego 
funkcja jest realizowana przez krotki okres czasu; 

 oddziaływao średnioterminowych rozumianych jako rodzące skutki ustępujące po realizacji 
wszystkich elementów koniecznych do ich ustania; 

 oddziaływao długoterminowych rozumianych jako rodzących skutki utrzymujące się przez długi okres 
po zakooczeniu realizacji planu; 

 oddziaływao stałych rozumianych jako rodzących skutki nie ustępujących po realizacji zapisów planu, 

 oddziaływao chwilowych rozumianych jako utrzymujących sie w bardzo krótkim czasie; 
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Bezpośrednie   x x x   x   x   

Pośrednie   x x x  x       

Wtórne              

Skumulowane       x       

Krótkoterminowe   x x x         

Średnioterminowe              

Długoterminowe    x   x       

Stałe   x x x      x   

Chwilowe   x x x  x x      

 
oddziaływania bezpośrednie - związane będzie z wprowadzeniem zabudowy na tereny 
niezagospodarowane oraz realizacją infrastruktury technicznej. Związane będą z utracenie zasobów 
przyrodniczych w postaci gleb wysokich klas bonitacyjnych.  
oddziaływania pośrednie  - zmiany polegad będą przede wszystkim na zmianie powierzchni ziemi, 
składu gatunkowego obszaru, pogorszeniu warunków infiltracji oraz zmniejszeniem powierzchni 
biologicznie czynnej,  
oddziaływanie stałe-  dotyczyd będzie przekształceo w powierzchni biologicznie czynnej i powierzchni 
ziemi,  z utratą dobrych gruntów pod uprawy 
oddziaływania długo- i średnioterminowe -  to głównie zmiany w składzie gatunkowym obszaru, zmiany 
w infiltracji wody oraz stanie powietrza 
oddziaływania krótkoterminowe i chwilowe - dotyczyd będą głównie przekształceo powierzchni i hałasu 
w wyniku prowadzenia prac budowlanych i działalności usługowej 
oddziaływanie skumulowane - realizacja planu wraz z potencjalnym oddziaływaniem terenów 
przyległych nie będzie znaczące. Sprowadzad się będzie do ograniczenia możliwości wymiany 
gatunkowej oraz zmniejszeniem terenów aktywnych przyrodniczo, mogących stanowid części korytarzy 
migracyjnych, zwiększenia zanieczyszczeo lotnych oraz zwiększeniem zagrożenia dla ilości i jakości wód 
(w wyniku poboru wody oraz odprowadzania zanieczyszczeo).  
 
Oddziaływania w każdym zakresie będą minimalizowane poprzez ograniczanie, zapobieganie i 

rekompensowanie działao.  
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XI. ANALIZA MOŻLIWYCH  ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH 

   Przeprowadzona analiza możliwych rozwiązao alternatywnych w stosunku do rozwiązao 
przedstawionych w projekcie zmiany planu, pozwala na stwierdzenie, że rozwiązania przyjęte w projekcie 
zmiany planu są racjonalne i wynikają z zapotrzebowania właścicieli gruntu. Z uwagi na położenie działki 
względem terenów zabudowanych projektowany sposób zagospodarowania jest uzasadniony, a ze względu 
na nieuciążliwy charakter nie prognozuje się powstania konfliktu społecznego. Rozwiązanie alternatywne 
optymalne ze względu na środowisko i zasoby naturalne wiązałoby się z odstąpieniem od realizacji planu i 
pozostawieniem terenu w użytkowaniu rolniczym. Rozwiązanie to nie spełnia jednak kryterium społecznego.  

XII. OGRANICZANIE WPŁYWU I KOMPENSACJA DZIAŁAŃ 

Projekt planu wprowadza działania mające na celu ograniczenie lub kompensację negatywnego 
oddziaływania. Ustalono m.in.:  

 minimalną powierzchnię biologicznie czynną w celu ochrony bioróżnorodności oraz umożliwienia 
swobodnego odpływu wód deszczowych do gruntu, 

 wskaźnik intensywności zabudowy i parametry zabudowy dotyczące gabarytów, 

 określa się sposób odprowadzania ścieków oraz usuwanie odpadów, w sposób niezagrażający 
jakości wód, 

 nie dopuszcza się lokalizacji obiektów mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływad na 
środowisko, 
 

W prognozie zalecono również szereg zabiegów mających na celu ograniczanie i kompensację działao, 
m.in.:  

 stosowanie ażurowych ogrodzeo,  

 odpowiedni dobór roślin przy urządzaniu ogródków przydomowych i terenów zieleni urządzonej,  

 adaptowanie projektowanych budynków do tendencji zmian  klimatu i stosowanie materiałów 
wysokiej jakości uwzględniające ekstremalne obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem, różnice 
temperatury oraz wahania poziomu wód gruntowych, 

XIII. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Ze względu na rodzaj planowanych inwestycji nie zakłada się prowadzenia analizy skutków realizacji 
postanowieo projektowanego planu. Wprowadzenie zmian nie spowoduje znaczących, negatywnych 
oddziaływao na środowisko lokalne ani na obszary ochrony przyrody i obszary Natura 2000. W związku z tym 
inwestycja nie wymaga prowadzenia szczegółowych pomiarów zanieczyszczenia środowiska, wykraczających 
poza monitoring stanu sanitarnego powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych na poziomie 
regionalnym. 

XIV. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

Obszar objęty projektem planu nie znajduje się w pobliżu granic administracyjnych kraju. Nie występuje 
więc potrzeba przeprowadzania analiz możliwych transgranicznych oddziaływao.  

XV. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono w celu analizy i oceny potencjalnych skutków 
środowiskowych realizacji ustaleo projektu miejscowego planu zagospodarowania, jak również wskazanie 
rozwiązao alternatywnych oraz działao mających na celu eliminację, ograniczenie lub kompensację 
negatywnego wpływu na środowisko. Opracowanie analizuje i prognozuje stan środowiska w przypadku 
braku realizacji ustaleo planu oraz możliwośd i wielkośd oddziaływania na środowisko realizacji zapisów. 
Ustalono wskazania do projektu na podstawie ekofizjografii oraz analizy  terenu: Należy minimalizowad 
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uciążliwości obszarów zantropogenizowanych na środowisko przyrodnicze w oparciu o zrównoważony rozwój 
i ład przestrzenny. Ład przestrzenny powinien byd uzyskany poprzez wysokie walory estetyczne, funkcjonalne 
oraz logikę, czytelnośd i jasnośd struktur przestrzennych, jak i ich zharmonizowanie z przyrodą, wysoką 
użytecznośd i efektywnośd zagospodarowania. Należy dążyd do zmniejszenia tak zwanej „niskiej emisji” 
wpływającej na zanieczyszczenie powietrza poprzez stosowanie niskoemisyjnych źródeł i wysokosprawnych 
urządzeo  grzewczych. Należy określid sposób odprowadzania ścieków oraz usuwanie odpadów, w sposób 
niezagrażający jakości wód. Należy określid minimalną powierzchnię biologicznie czynną w celu ochrony 
bioróżnorodności oraz umożliwienia swobodnego odpływu wód deszczowych do gruntu. Należy maksymalnie 
chronid i wzbogacad istniejącą zieleo. Nie należy dopuścid lokalizacji obiektów mogących zawsze znacząco 
oddziaływad na środowisko.  

Następnie analizie poddano wpływ ustaleo na poszczególne komponenty środowiska: powietrze, klimat, 
wodę, powierzchnię terenu, faunę i florę, warunki akustyczne oraz pod kątem wpływu na bioróżnorodnośd, 
ludzi, krajobraz dobra materialne, zasoby naturalne, zabytki i obszary chronione.  

Wykorzystano metody polegające na szczegółowej analizie potencjalnego wpływu poszczególnych 
zapisów planu na środowisko z których wynika, iż funkcjonowanie środowiska nie stanowi problemu. 
Określono główne problemy ochrony środowiska realizowanego projektu, wśród których  należy wymienid 
emisję zanieczyszczeo powietrza, skażenie gleb, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz 
degradację bioróżnorodności.  

Kolejnym etapem prognozy było dokonanie oceny przewidywanych oddziaływao na środowisko. Można 
stwierdzid, że planowane zmiany funkcji i zagospodarowania terenu na obszarach objętych projektem planu 
nie spowodują znacznej ingerencji i nie spowodują radykalnych zmian w środowisku przyrodniczym, 
skutkujących jego pogorszeniem.   Z przeprowadzonej oceny wynika, że planowane zmiany będą mied wpływ, 
w różnym zakresie, na niektóre komponenty środowiska, lecz nie będzie to oddziaływanie znaczące. Nie 
prognozuje się istotnego negatywnego wpływu na lokalne zasoby przyrodnicze i naturalne zbiorowiska 
roślinne. Nie zidentyfikowano oddziaływania na siedliska i obszary podlegające ochronie, w tym obszary 
Natura 2000, klimat, dobra materialne, zabytki. Realizacja może mied znikomy wpływ na bioróżnorodnośd i 
wody. Prognozuje się, że oddziaływanie może wystąpid w zakresie zdrowia ludzi, zwierząt, roślin, powietrza i 
powierzchni ziemi. 

Ustalenia planu mające wpływ na zmiany w środowisku to m.in.: zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, zasady ochrony środowiska i przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady usytuowania 
obiektów, zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu, zasady modernizacji, 
budowy i rozbudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Przeprowadzono analizę rozwiązao 
alternatywnych. Ustalono zalecenia dla projektu planu mające na celu ograniczenie lub kompensację działao. 
Ustalono m.in.: minimalną powierzchnię biologicznie czynną w celu ochrony bioróżnorodności oraz 
umożliwienia swobodnego odpływu wód deszczowych do gruntu oraz wskaźnik intensywności zabudowy i 
parametry zabudowy dotyczące gabarytów. Określa się sposób odprowadzania ścieków oraz usuwanie 
odpadów, w sposób niezagrażający jakości wód. Nie dopuszcza się lokalizacji obiektów mogących zawsze i 
potencjalnie znacząco oddziaływad na środowisko. W prognozie zalecono również szereg zabiegów mających 
na celu ograniczanie i kompensację działao, m.in.: stosowanie ażurowych ogrodzeo, odpowiedni dobór roślin 
przy urządzaniu ogródków przydomowych, adaptowanie projektowanych budynków do tendencji zmian  
klimatu i stosowanie materiałów wysokiej jakości uwzględniające ekstremalne obciążenie wiatrem, 
obciążenie śniegiem, różnice temperatury oraz wahania poziomu wód gruntowych. Ze względu na rodzaj 
planowanych inwestycji nie zakłada się prowadzenia analizy skutków realizacji postanowieo projektowanego 
planu. 
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