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1. WSTĘP 

1.1. 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 społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247 t.j.). 

Procedurę prawną rozpoczęła Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/305/2021  z dnia 19 marca 2021 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru Dobrzyniewo-Falmierowo. 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z 

późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2004r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U 

z 2021 poz. 741 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z 

późn.zm.) 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994r.  Prawo geologiczne i górnicze ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 

z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r.  Prawo wodne (t.j. Dz.U z 2020 poz. 310 z późn.zm. ) 

 Ustawa z 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2020 poz. 

1439 z późn. zm.) 

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

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (Dz.U.2019.1839).  

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

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

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz.U.2019.1311) 

 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 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 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348)  

 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) 

 

1.2. Powiązania opracowania z innymi dokumentami 

Analiza skutków środowiskowych realizacji zapisów planu została przygotowana w oparciu o: 
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 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wyrzysk, 

 Opracowanie ekofizjograficzne rejon Gminy Wyrzysk 

 Raporty o stanie środowiska województwa Wielkopolskiego GIOŚ, 

 Dostępne materiały kartograficzne, 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 

 Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego  

 Aktualizacją Programu Ochrony Środowiska gminy Ostrów Wielkopolski  

 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 

2. CEL, ZAKRES I METODY OPRACOWANIA 

2.1. Cel 

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

2.2. 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 społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: 

 informacje dotyczące zawartości, celów opracowania oraz powiązań z innymi 
dokumentami 

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzania prognozy 

 informacje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania analizy skutków realizacji 
ustaleń planu 

 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

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

planu oraz możliwość i wielkość oddziaływania na środowisko realizacji zapisów. Analizie poddano 
wpływ ustaleń na poszczególne komponenty środowiska: powietrze, klimat, wodę, powierzchnię 
terenu, faunę i florę, warunki akustyczne oraz pod kątem wpływu na bioróżnorodność, 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.Prognozę uzupełniono również o wskazane przez właściwy organ kwestie:   

 uwzględnić programy naprawcze zawarte w „Programie ochrony powietrza dla strefy 
wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P” 

 wpływ na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych, 

 wpływ na warunki hydrogeologiczne i sposoby zapobiegania i ograniczania oddziaływania 

 aktualny stan zagospodarowania obszaru i ocenić walory przyrodnicze 

 wpływ zmiany planu miejscowego na klimat i krajobraz, 
 

Zakres i stopień szczegółowości prognozy uzgodniono z:  

 Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pile 

 Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu 
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2.3. 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 zagrożeń dla środowiska oraz uwarunkowań 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.  

3. CHARAKTERYSTYKA STANU  I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA OBSZARU OBJĘTEGO 

PROJEKTEM PLANU 

3.1. Ogólna charakterystyka terenu 

Analizowane tereny znajdują się w gminie Wyrzysk, powiecie pilskim, w województwie 
wielkopolskim. Plan obejmuje część miejscowości Falmierowo i Dobrzyniewo.   
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Teren nr 1 zlokalizowany jest na południe od zabudowań wsi Falmierowo. Rozciąga się po obu 
stronach drogi wojewódzkiej nr 242. Granice nie są czytelne w terenie. Obszar analizowany stanowią 
pola uprawne, fragment kompleksu leśnego oraz zabudowa zagrodowa (siedliska). Przez teren 
przepływa rów melioracyjny. Sąsiedztwo stanowią kompleksy leśne, pola uprawne, jezioro 
Młotkowieckie (w kierunku zachodnim), jezioro Falmierowskie (w kierunku północnym) oraz zabudowa 
wsi Falmierowo. 

Teren nr 2 obejmuje część wsi Dobrzyniewo. W analizowanym terenie znalazła się zabudowa 
zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, usługowa, stadnina koni. Teren znajduje się 
przy drodze wojewódzkiej nr 242 oraz drogach gminnych. Przez teren przepływa kanał Młotkowiecki. 
Sąsiedztwo stanowią pola uprawne.  

a. Warunki geologiczne, glebowe i surowce, rzeźba terenu 

Cały obszar gminy znajduje się w obrębie jednostki geologiczno-strukturalnej Wału Pomorsko-
Kujawskiego. Na nierównej powierzchni kredowej zostały zdeponowane utwory trzeciorzędowe. 
Najstarsze z nich, osady miocenu, składają się z drobnoziarnistych piasków kwarcowych, iłów i mułków 
oraz przewarstwień węgla brunatnego. Z pliocenu pochodzą osady jeziorne występujące w postaci 
piasków i żwirów oraz iłów w centralnej i południowej jej części. W wyniku bardzo dynamicznego 
nasunięcia lądolodu obejmującego swoim zasięgiem południową część gminy doszło do wypiętrzenia i 
silnego fragmentowania warstwy iłów. Utwory czwartorzędowe na terenie gminy, pomijając 
plioceńskie kry, tworzą zwartą pokrywę o bardzo zróżnicowanej miąższości, od 60 do 100 m. Są to 
głównie osady pochodzące z fazy chodzieskiej, na które składają się utwory gliniaste i piaszczysto-
żwirowe. 

Analizowany teren jest bardzo zróżnicowany pod względem budowy litologicznej. Część północną 
budują gliny zwałowe pochodzenia lodowcowego oraz deluwialnego. Miejscami występują również 
namuły zagłębień bezodpływowych oraz piaski pyłowate i żwirowate. W linii cieków występują namuły 
i piaski rzeczne den dolinnych. Południową część opracowania budują głównie piaski żwirowate na 
glinach zwałowych.  

Na analizowanym terenie nie występują surowce naturalne. Teren jest płaski i falisty,  wznosi się 
średnio na wysokości 80-95 m. n.p.m. ze spadkiem w kierunku południowym.  

b. Sieć hydrograficzna 

Według podziału hydrogeologicznego Gmina Wyrzysk należy do regionu pomorsko-kujawskiego 
(III), w tym do podregionu pomorskiego (III 1) z wydzielonymi rejonami: doliny Noteci (Pradoliny 
Toruńsko - Eberswaldzkiej) i Łobżenicy. W ramach podregionu pomorskiego na obszarach 
wysoczyznowych, głównym poziomem użytkowym jest poziom czwartorzędowy, podrzędnym- 
trzeciorzędowy. Główny poziom występuje na głębokości 40- 60 m, a wydajność osiąga 30 - 70 m3 /h. 

Obszar Gminy Wyrzysk leży w zasięgu dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: północno 
- wschodnia część gminy położona jest w obrębie GZWP nr 133 (zbiornik Młotkowo), objętego w całości 
wysoką ochroną. W czwartorzędowym piętrze wodonośnym GZWP nr 133 występują struktury 
hydrogeologiczne (hydrostruktury), w których zasilanie i drenaż wód podziemnych ma miejsce poprzez 
okna hydrogeologiczne typu erozyjnego łączące z innymi strukturami hydrogeologicznymi.  

Analizowany obszar znajduje się w zasięgu jednolitej części wód podziemnych oznaczonej 
symbolem PLGW600035. Stan badano w 2019r. i określono go jako dobry stan ogólny, dobry stan 
chemiczny i ilościowy. Jcwpd nie jest zagrożona nieosiągnięciem celów.  

Cały obszar gminy należy do dorzecza Noteci. Głównym elementem sieci hydrograficznej w gminie 
jest rzeka Łobzonka. Stanowi ona prawy dopływ Noteci. Łobzonka odwadnia północną oraz środkową 
część gminy. Dopływy Łobzonki to głównie Lubcza, Orla, Kanał Młotkowski oraz kilka mniejszych 
cieków. Największym jeziorem jest Jezioro Falmierowskie, wokół którego występuje zabudowa 
mieszkaniowa we wsiach Gromadno i Falmierowo. Na południe od 14 jeziora Falmierowskiego znajduje 
się drugie co do wielkości jezioro Młotkowieckie. Żadne z jezior nie jest zagospodarowane pod 
względem turystycznym. 
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Analizowany teren znajduje się w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych 
symbolem RW60001818846 „Kanał Młotkowski”.Badania jcwp prowadzone były w 2019r. przez GIOŚ. 
Wyniki wskazują na 5 klasę pod względem elementów biologicznych i zły potencjał biologiczny. Stanu 
fizyko-chemicznego i chemicznego nie badano. Ogólny stan jcwp określono jako zły.  

c. Warunki klimatyczne, aerosanitarne i akustyczne 

Gmina Wyrzysk położona jest w strefie klimatu umiarkowanego, przejściowego kształtowanego 
przez zmienny w swym zasięgu napływ, mas powietrza morskiego i kontynentalnego, przy przewadze 
wpływów kontynentalnych. Obszar charakteryzuje się uprzywilejowanymi warunkami termicznymi i 
niskimi opadami. Maksymalne opady przypadają na miesiące letnie: lipiec, sierpień, natomiast 
minimalne na miesiące zimowe: styczeń – marzec. W ciągu roku występuje średnio około 50 dni 
pogodnych. Wiatry wieją głównie z kierunku zachodniego i północno – zachodniego. Średnie 
wieloletnie wybranych cech klimatycznych kształtują się następująco: - średnia temperatura powietrza 
– 8,3 °C, - wilgotność względna powietrza – 79%, - zachmurzenie ogólne nieba – 63%, - suma opadów 
– 550 mm, - średnia prędkość wiatru – 3,46 m/s. 

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez regionalny GIOŚ („Roczna ocena jakości powietrza 
za 2019 rok”) Wyrzysk został zaklasyfikowany w klasie C pod względem ochrony zdrowia ludzi ze 
względu na ponadnormatywne stężenie B(a)P i pyłu zawieszonego. Pod względem ochrony roślin, poza 
przekroczeniami ozonu, strefa została zaliczona do klasy A.  

Na warunki aerosanitarne i akustyczne analizowanych terenów największy wpływ ma prowadzona 
działalność rolnicza, ruch drogowy i zanieczyszczenia pochodzące z ogrzewania domostw.  

Ruch na drogach gminnych jest umiarkowany i nie powoduje istotnych uciążliwości. Problem 
stanowić może ruch na drodze wojewódzkiej. Zanieczyszczenia pochodzące z ogrzewania domostw 
wynikają ze spalania paliw energetycznych. Produkty spalania (dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, 
dwutlenek azotu i pył) przedostają się do środowiska. Największe stężenia zanieczyszczeń lotnych 
występują w okresie grzewczym. Prowadzenie gospodarstw rolnych wiąże się z generowaniem hałasu, 
zanieczyszczeń i również z uciążliwością odorową. Na klimat akustyczny lokalnie wpływa również 
elektroenergetyka wiatrowa. Na analizowanych terenach nie występują elektrownie wiatrowe, jednak 
zlokalizowane są w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości turbiny. 

d. Fauna i flora 

Zgodnie z podziałem Polski na krainy przyrodniczo-leśne omawiany obszar leży w obrębie krainy 
Wielkopolsko-Pomorskiej, mezoregionu Pojezierza Krajeńskiego. Opracowanie ekofizjograficzne rejon 
gminy Wyrzysk 11 Znaczną część powierzchni gminy (prawie 16%) zajmują ekosystemy łąkowe, 
pastwiska stanowią ponad 3% powierzchni gminy. Tereny leśne zajmują 13,3% powierzchni Gminy 
Wyrzysk. Naturalnym siedliskiem tutaj występującym jest siedlisko boru świeżego. Miejscami 
występuje siedlisko boru mieszanego świeżego, lasu mieszanego świeżego i boru suchego. W miejscach 
podmokłych występują olsy i łęgi. 

Lokalne uwarunkowania przyrodnicze na podstawie wizji lokalnej 
Teren nr 1- Większą część terenu stanowią agrocenozy i roślinność towarzysząca zabudowie 

zagrodowej- krzewy i drzewa ozdobne, drzewa owocowe. Brakuje zieleni naturalnej i seminaturalnej. 
Istota jest również roślinna obudowa drogi wojewódzkiej. W granicach planu znajduje się również 
fragment kompleksu leśnego. Jest to zbiorowisko lasu świeżego mieszanego  z dominacją sosny, 
domieszką dębu i lipy. Miejscami występuje klon, wiąz, modrzew, jawor. Są tu okazy ponad 130-letnie, 
100-letnie i 70- letnie. W podroście o charakterze drugiego piętra występuje lipa, dąb, jawor, klon i 
jesion. Te drzewa szacuje się na ponad 50 lat. W podszycie występuje świerk, leszczyna, lipa i dąb. 
Teren sąsiaduje również z mniejszym i młodszym (70-letnim) kompleksem leśnym o charakterze 
wilgotnym. Dominuje tam brzoza, lipa i jesion. Pojedynczo występuje wiąz, olcha i dąb. W podszycie 
występuje bez czarny, jarzębina i kruszyna. Ponadto zielenią otoczone są zabudowania i oczka wodne 
znajdujące się w granicach planu. Ze względu na bliskość jezior i obecność zróżnicowanego lasu teren 
jest umiarkowany pod względem bioróżnorodności. 

http://www.wios.bydgoszcz.pl/images/stories/pdf/roczna2016.pdf
http://www.wios.bydgoszcz.pl/images/stories/pdf/roczna2016.pdf
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Teren nr 2- znaczną część terenu stanowi zabudowa wsi Dobrzyniewo. Istniejącej zabudowie 
towarzyszy roślinność o dużym stopniu przekształcenia- głównie roślinność ozdobna przydomowych 
ogródków. W północnej części występują łąki o charakterze seminaturalnym. Na uwagę zasługują 
zadrzewienia na terenie stadniny koni. Teren ze względu na stopień antropomorfizacji nie stanowi 
walorów przyrodniczych i charakteryzuje się niską bioróżnorodnością.  

W trakcie wizji lokalnej nie zauważono miejsc lęgowych i żerowisk. Nie wyklucza to jednak 
możliwości występowania lokalnych korytarzy migracyjnych zwierząt oraz żerowisk. Na analizowanym 
terenie nie ustalono korytarzy ekologicznych o znaczeniu ponadlokalnym jednak w pobliżu terenu nr 2 
przebiega korytarz ekologiczny Krajna KPn-17B ustanowiony przez Instytut Badań Ssaków w 
Białowieży. Ze względu na bliskość szlaków przemieszczania się zwierząt należy się spodziewać 
czasowego pojawiania się zwierząt w obrębie opracowania.  

e. Walory krajobrazowe i kulturowe 

Analizowane tereny charakteryzują się krajobrazem typowo wiejskim z elementami rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej. W granicach opracowania występują obiekty objęte ochroną konserwatorską 
lub stanowiące element o walorach historycznych:  

1. zespół dworsko-folwarczny w skład którego /wchodzą: dwór, dom administratora, 
gorzelnia, wozowni/a, , kuźnia ze stelmacharnią, magazyn, budynek transformatora, 
domy mieszkalne na działkach 48/6, 48/7, 27/18, 27/8, 5/17, 5/18.  

2. Zagrodowa, mur, stodoła z lat 20 XIXw. na działce nr 37 
3. Figura przydrożna- św. Wawrzyniec z 2 połowy XIXw. 

Ponadto na analizowanym obszarze znajdują się stanowiska archeologiczne archeologicznego nr 
4 AZP 36-30/70, nr 12 AZP 36-30/167, nr 13 AZP 36-30/168, nr 17 AZP 36-30/202     we wsi Dobrzyniewo 
oraz nr 36 AZP 36-30/163, obręb Falmierowo. 

f. Infrastruktura techniczna 

Przez obszar opracowania przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego i 
średniego napięcia.  

Na analizowanych terenach nie występują elektrownie wiatrowe, jednak w sąsiedztwie znajdują 
się tereny przeznaczone pod ich budowę. Odległości są mniejsze niż dziesięciokrotność wysokości 
turbiny. Najbliższe tereny znajdują się na działkach  nr  42 w miejscowości Dobrzyniewo oraz działkach 
nr 83, 97, 108/1 w miejscowości Kosztowo. Na ww. działkach mogą powstać elektrownie wiatrowe o 
wysokości do 125m oraz średnicy wirnika 90m oraz maksymalnej mocy akustycznej do 104 Db oraz 
mocy elektrowni do 2 MW. Przeprowadzona w ramach procedury środowiskowej analiza wykazała, że 
na granicy najbliżej położonych terenów chronionych akustycznie nie przewiduje się przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 
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Rysunek 1 Lokalizacja terenów przeznaczonych pod elektrownie wiatrowe i zasięg strefy elektrowni wiatrowych, oprac. własne 
na podst. e-mapa 

3.2. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu 

planu 

Pozostawienie terenu bez realizacji planu nie przyczyniłoby się do negatywnego oddziaływania.  
Celem planu jest zabezpieczenie interesów mieszkańców gminy przed negatywnymi skutkami 

ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, które ograniczają zabudowę w otoczeniu.  
Plan wprowadza możliwość rozwoju wsi i okolic w kierunku zabudowy zagrodowej, mieszkalnej i 
usługowej.  W przypadku braku realizacji planu tereny dotychczas niezabudowane pozostałyby 
niezagospodarowane lub przekształcane niezgodnie z prawem.  

3.3. Istniejące problemy i cele ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu 

Obecnie nie stwierdza się znaczącego negatywnego oddziaływania użytkowania terenu na 
środowisko. Z uwagi na charakter terenu i jego otoczenia zagrożenia dla poszczególnych komponentów 
środowiska są zróżnicowane. Zagrożenie dla jakości powietrza związane jest z emisją zanieczyszczeń 
pochodzących z urządzeń grzewczych. Zanieczyszczenie wód oraz skażenie gleb wiąże się przede 
wszystkim z przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu. Istotny jest również spływ substancji 
azotowych i przedostawanie się ich do wód, zwłaszcza spływ substancji z pól do kanału Młotkowskiego. 
Zagrożeniem dla bioróżnorodności jest wprowadzanie obcych inwazyjnych gatunków roślin oraz 
tworzenie barier behawioralnych dla potencjalnie przemieszczających się zwierząt.   

3.4. Powiązania z dokumentami nadrzędnymi istotne z punktu widzenia 

projektowanego dokumentu 

a. Dokumenty o znaczeniu międzynarodowym: 

 dyrektywa Rady nr 91/271/EWG, z 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków 

komunalnych 

 dyrektywa Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i 

czystszego powietrza dla Europy 
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 dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed 

zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego  

 dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

 dyrektywa nr 2002/49/WE Parlamentu Europy i Rady z 25 czerwca 2002 r. w sprawie 

oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku(Dz. U. nr 189 z 18 lipca 2002 r.) 

b. Dokumenty o znaczeniu krajowym: 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 2030 

 Poprawa spójności wewnętrznej kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, 

tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju oraz 

wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów 

 Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez 

rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej 

 Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie 

wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski 

 Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych 

wspierających zdolności obronne państwa 

 Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

 Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość 

organizacyjną 

 Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony (obszary: Spójność 

społeczna, Rozwój zrównoważony terytorialnie 

 skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i 

gospodarczemu 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 

 Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

środowiskowym i przestrzennym 

 Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych 

 
Plan realizuje założenia dokumentów o znaczeniu krajowym poprzez równoważenie rozwoju 

poprzez wykorzystanie potencjału regionalnego,  tworzenie bezpiecznego i efektywnego systemu 
transportowego, wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych, dążenie do osiągnięcia i 
utrzymania wysokiej jakości środowiska. 

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

 poprawa efektywności energetycznej 

 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii 

 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw 

 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko 

Plan realizuje politykę poprzez  wzrost udziału odnawialnych źródeł energii,  ochronę lasów przed 
nadmiernym eksploatowanie, zmianę struktury wytwarzania energii w kierunku technologii 
niskoemisyjnych. 

 Dokumenty sektorowe m.in.: 

https://sip.lex.pl/#/document/67454483?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67456932?cm=DOCUMENT
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 Krajowy Program Ochrony Powietrza do 2020 (realizowany m.in. poprzez 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń lotnych) 

 Aktualizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 
(realizowana m.in.  poprzez określenie sposobu odprowadzania ścieków 
komunalnych) 

 Krajowy plan gospodarki odpadami (realizowany  m.in. poprzez wprowadzenie 
zasad gospodarowania odpadami) 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 
do roku 2020 (realizowany m.in. poprzez wprowadzenie rozwiązań adaptujących 
do zmian klimatu oraz ograniczających oddziaływanie na klimat) 

 Program wodno-środowiskowy (realizowany m.in. poprzez ustalenie zasad 
pobierania i odprowadzania wód i ścieków) 

 

c. Dokumenty o znaczeniu regionalnym: 

 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego  

Nadrzędnym celem strategii jest poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, 
rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców. Zapisy 
strategii odzwierciedlone zostały w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa.  

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa W ramach PZPW ustalono cele:  

 Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku poprzez: 

 Poprawę stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami 

przyrodniczymi,  

 Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem,  

 Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego,  

 Poprawę jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej,  

 Przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych,  

 Wzmocnienie regionotwórczych funkcji Poznania – miasta o charakterze 

europola o znaczeniu krajowym oraz Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego jako 

dwubiegunowego układu miejskiego o znaczeniu ponadregionalnym,  

 Wielofunkcyjny rozwój ośrodków regionalnych i lokalnych,  

 Restrukturyzację obszarów o ograniczonym potencjale rozwojowym;   

 Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa 

poprzez: 

  Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,  

  Wzrost udziału nauki i badań w rozwoju regionu,  

  Wzmocnienie gospodarstw rolnych oraz gospodarki żywnościowej, 

  Zwiększenie udziału usług turystycznych i rekreacji w gospodarce regionu 

 

Omówione dokumenty stanowią dokumenty nadrzędne względem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Polityka przestrzenna gminy zakłada realizowanie celów i zadań 
zawartych w dokumentach o znaczeniu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym i regionalnym. 
Projekt planu realizuje te cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu regionalnym, m.in. 
poprzez: wprowadzanie zasad korzystania i odprowadzania wód i ścieków, zapewnienie norm 
akustycznych, określenie maksymalnej powierzchni zabudowy, dostosowaną do otoczenia kubaturę i 
formę, określenie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej oraz właściwe 
gospodarowanie odpadami wytworzonymi na terenie objętym projektem planu. Szczegółowe sposoby 
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realizowania celów ochrony środowiska ustalonych przez dokumenty nadrzędne oraz zasady 
gospodarowania  w obszarach  chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody, omawiane są w dalszej części opracowania.  

 

3.5. Przewidywane znaczące oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz na 

środowisko 

Analizowane tereny znajdują się poza obszarami chronionymi na podstawie przepisów odrębnych. 
Najbliższe tereny objęte ochroną to: 

 

Obszar Specjalnej Ochrony ptaków „Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego”  

Występuje tu co najmniej 18 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej - w tym 8 
gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK) (zimorodek zwyczajny, orlik krzykliwy, bąk, rybitwa czarna, 
bocian biały, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, derkacz, cygrus bewickii, żuraw, bielik, bączek, 
gąsiorek, podróżniczek, kania czarna, kania ruda, siewka złota, kureczka zielonka). Analizowany teren 
w najbliższym punkcie oddalony jest o ok. 7,0km. 

 

 

Rysunek 2  Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na tle obszarów chronionych- Obszar 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Oprac. własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Specjalny obszar ochrony siedlisk „Dolina Łobżonki” 

W dnie doliny występują często torfowiska niskie i łęgi, a w górę stoków – grądy i buczyny. Na 
stokach o ekspozycji południowej występują murawy sucholubne. Obszar obejmuje kilkanaście 
przepływowych, żyznych jezior. W kilku miejscach rzeka jest spiętrzona. W Załączniku I Dyrektywy 
Siedliskowej wymieniono występujące tu cenne siedliska: starorzecza i inne naturalne, eutroficzne 
zbiorniki wodne, naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, nizinne i podgórskie rzeki, murawy 
kserotermiczne, górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe, niżowe i górskie łąki użytkowane 
ekstensywnie, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, torfowiska alkaliczne, kwaśne buczyny, żyzne 
buczyny, grąd środkowoeuropejski, bory i lasy bagienne, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, 
świetlista dąbrowa subkontynentalna. Z gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy 
Siedliskowej stwierdzono tu występowanie wielu gatunków ssaków, takich jak: bóbr, wydra, 
bezkręgowca - czerwończyka nieparka. Wartość siedlisk przyrodniczych podnosi występowanie 
rzadkich roślin: pluskwica europejska, kukułka krwista, kukułka plamista, kukułka szerokolistna, 
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wawrzynek wilczełyko, naparstnica zwyczajna, lilia złotogłów, jarząb brekinia, pełnik europejski. 
Analizowany teren w najbliższym punkcie oddalony jest o ok. 1,7km.  

 
Specjalny Obszar Ochrony  siedlisk „Dolina Noteci”  

Obszar jest w dużej części zajęty przez torfowiska niskie, z fragmentami zalewowych łąk i 
trzcinowisk, z enklawami zakrzewień i zadrzewień. Liczne są starorzecza i wypełnione wodą doły 
potorfowe. Miejscami występują rozległe płaty łęgów. Łąki są intensywnie użytkowane. Można tu 
zaobserwować m. in.: zimorodka zwyczajnego, świergotka polnego, orlika krzykliwego, bąka, rybitwę 
czarną, bocian biały, błotniaka stawowego, błotniaka łąkowego, derkacza, dzięcioł czarny, dubelta, 
żurawia, bielika, bączka, gąsiorka, podróżniczka, kanię brunatną, kanię rudą, kureczkę zielonkę, 
kureczkę nakrapianą, pokrzewkę jarzębatą. Analizowany teren w najbliższym punkcie oddalony jest o 
ok. 7,0km. 

 
Specjalny Obszar Ochrony  siedlisk „Dębowa Góra”  

Ostoja obejmuje wzniesienia morenowe, zbiorniki wodne i torfowisko przejściowe na północnym 
skraju doliny Noteci, pokryte lasami grądowymi i dąbrowami o doskonałym stanie zachowania. 
Dębowa Góra to najwyższe morenowe wzniesienie w Dolinie Noteci (192m. n.p.m.). Występuje tu 
dwanaście typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, z czego największa powierzchnię 
zajmuje grąd środkowoeuropejski (o bardzo wysokiej reprezentatywności dla tego typu siedliska i 
doskonałym stanie zachowania, zajmujący ponad 80% obszaru) oraz dobrze zachowana świetlista 
dąbrowa subkontynentalna (5% pokrycia). W obrębie rolniczego krajobrazu Pojezierza Krajeńskiego 
jest to jeden z większych, w dużym stopniu naturalnych kompleksów lasów liściastych. 
Na planowanym obszarze stwierdzono jak dotąd stanowiska 28 gatunków roślin naczyniowych 
objętych ochroną prawną, bądź zagrożonych w skali regionalnej lub kraju. W obrębie świata zwierząt 
z gatunków dyrektywowych zanotowano Triturus cristatus. Z innych, na szczególną uwagę zasługuje 
stanowisko Hyla arborea. Omawiany teren cechuje się ponadto bardzo dużymi walorami 
krajobrazowymi. Analizowany teren w najbliższym punkcie oddalony jest o ok. 4,8km. 

 

Rysunek 3  Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na tle obszarów chronionych- Specjalne 
obszary ochrony siedlisk Natura 2000. Oprac. własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie  

Obszar obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych 
ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i 
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wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Analizowany teren w najbliższym 
punkcie oddalony jest o ok. 3,4km. 

 
Rysunek 4 Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na tle obszarów chronionych- Obszar 
Chronionego Krajobrazu. Oprac. własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Rezerwat „Zielona Góra”  

Rezerwat leśny położony jest w kompleksie lasów pokrywających Dębową Górę koło Osieka 
n/Notecią. Celem ochrony zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych kompleksu lasów 
liściastych o charakterze zbliżonym do naturalnego wraz z typową dla nich florą i fauną, unikalnym 
typem gleb oraz stanowiskami dóbr kultury, a w szczególności zachowanie: 1) fragmentów różnych 
typów grądu środkowo-europejskiego (Galio sylvatici-Carpinetum); 2) populacji jarzębu brekinii 
(Sorbus torminalis); 3) płatu gleb o charakterze vertisoli; 4) cmentarza ewangelickiego z przełomu XIX 
i XX w.; 5) stanowiska archeologicznego. Analizowany teren w najbliższym punkcie oddalony jest o ok. 
5,6km. 

 
Rysunek 5 Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na tle obszarów chronionych- rezerwat 
przyrody. Oprac. własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 



4. USTALENIA PLANU 

Przeznaczenie terenów 
§ 4. W obrębie obszaru objętego planem ustala 

się następujące przeznaczenia terenów: 
1) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na 

rysunku symbolem – RM 1 - RM 12, 
2) tereny obsługi produkcji w gospodarstwach 

rolnych i hodowlanych, oznaczone na rysunku 
symbolem – RU, 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczone na rysunku 
symbolem – MN, 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami, oznaczone na 
rysunku symbolem – MNU 1 – MNU 12, 

5) tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z usługami, oznaczone na 
rysunku symbolem – MWU, 

6) tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, oznaczone na rysunku 
symbolem – MW 1 – MW 4, 

7) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na 
rysunku symbolem – U, 

8) tereny ogrodów działkowych,  oznaczone na 
rysunku symbolem – ZD, 

9) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na 
rysunku symbolem – ZP, 

10) tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone na 
rysunku symbolem – ZR, 

11) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku 
symbolem – ZI, 

12) tereny lasów, oznaczone na rysunku symbolem 
– ZL, 

13) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku 
symbolem – R, 

14) tereny infrastruktury technicznej 
elektroenergetyki, oznaczone na rysunku 
symbolem – EE, 

15) tereny infrastruktury technicznej 
wodociągowej, oznaczone na rysunku 
symbolem – W, 

16) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na 
rysunku symbolem – WS, 

17) tereny dróg zbiorczych publicznych, oznaczone 
na rysunku symbolem – KDZ, 

18) tereny dróg dojazdowych publicznych, 
oznaczone na rysunku symbolem – KDD, 

19) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na 
rysunku symbolem – KDW. 

 
Dział III 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

§ 5. 1. Na obszarze objętym planem kształtowanie i 
ochronę ładu przestrzennego należy realizować 

poprzez przestrzeganie zasad zabudowy określonych 
niniejszą uchwałą w tym usytuowanie budynków w 
obrębie linii zabudowy z uwzględnieniem 
szczegółowych zapisów § 13-29, zachowanie 
określonych gabarytów budynków oraz zachowanie 
minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy. 
2. W obrębie linii zabudowy prawo lokalizacji 
zabudowy bezpośrednio na granicy działki.  
 

Dział IV 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu  
§ 6. 1 Na obszarze objętym planem, z 

wyłączeniem terenu RU, ochronę środowiska, 
przyrody i krajobrazu należy realizować poprzez zakaz 
lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 
odrębnych, z wyłączeniem infrastruktury technicznej,   
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem RM i RU ustala się dopuszczalny poziom 
hałasu odpowiednio jak dla terenów zabudowy 
zagrodowej zgodnie z przepisami odrębnymi. 
2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN ustala się dopuszczalny poziom hałasu 
odpowiednio jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MW ustala się dopuszczalny poziom hałasu 
odpowiednio jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MNU, MW i MWU ustala się dopuszczalny 
poziom hałasu odpowiednio jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowo - usługowej zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 
5. Na obszarze objętym planem obowiązuje zakaz 
lokalizacji wszelkich inwestycji dotyczących recyklingu, 
składowania lub przetwarzania odpadów. 

 
Dział V 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 7. 1 Na obszarze objętym planem nie występują 
obiekty ujęte w Rejestrze Zabytków.  
2. Na obszarze objętym planem występuje istniejąca 
zabudowa historyczna znajdująca się w  Gminnej 
Ewidencji Zabytków: dwór, dom administratora, 
gorzelnia, wozownia, kuźnia ze stelmacharnią i 
magazyn położone w obrębie terenu RU, budynek 
transformatora w obrębie terenu EE, budynki zagrody 
położone w obrębie terenu RM 10, budynek 
mieszkalny w obrębie terenu MNU8,  budynek 
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mieszkalny w obrębie terenu MNU10, budynek 
mieszkalny w obrębie terenu MNU11, budynki 
mieszkalne w obrębie terenu MWU, zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu.  
3. Obowiązek zachowania formy architektonicznej 
istniejącej, historycznej zabudowy ujętej w Gminnej 
Ewidencji Zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem 
kształtu i kompozycji otworów okiennych i 
drzwiowych, oryginalnych podziałów stolarki 
otworowej, charakterystycznych cech użytych 
materiałów wykończenia elewacji, kształtu dachu i 
rodzaju dachówki z zachowaniem przepisów 
odrębnych w zakresie ochrony konserwatorskiej.  
4. Na obszarze objętym planem ochrona zabytków 
obejmuje teren stanowiska archeologicznego nr 4 AZP 
36-30/70, nr 12 AZP 36-30/167, nr 13 AZP 36-30/168, 
nr 17 AZP 36-30/202 we wsi Dobrzyniewo oraz nr 36 
AZP 36-30/163, obręb Falmierowo, zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu.  
5. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, inwestycje wymagające prac ziemnych w 
obrębie stanowiska archeologicznego należy 
prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi 
dotyczącymi ochrony konserwatorskiej. 

Dział VI 
Wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych 
§ 8. Na obszarze objętym planem nie występują 

obszary przestrzeni publicznej, w rozumieniu ustawy. 
 

Dział VII 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i 

podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym 

§ 9. 1 Na obszarze objętym planem nie wyznacza 
się terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i 
podziału nieruchomości. 
2. Dopuszcza się scalanie i podział zgodnie z 

warunkami szczegółowymi oraz przepisami 
odrębnymi.   

3. Dopuszcza się wydzielanie działek pod lokalizację 
dojść, dojazdów oraz obiektów infrastruktury 
technicznej, a także w celu regulacji granic 
pomiędzy sąsiednimi działkami - niezależnie od 
minimalnych powierzchni działek określonych w 
niniejszym planie z zachowaniem przepisów 
odrębnych. 

4. Na obszarze objętym planem określa się 
następujące zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: 

1) minimalna szerokość frontu działki 22m; 
2) kąt położenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego od 650 do 900; 
3) minimalne powierzchnie działek 1500m2.  
 

Dział VIII  

Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 

tym zakaz zabudowy 
§ 10. 1. Nakaz zachowania odległości od 

istniejących i projektowanych sieci infrastruktury 
technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi i 
pozostałymi ustaleniami planu. 
2. Na rysunku planu oznaczono strefy ochronne od 

istniejących linii elektroenergetycznych średniego 
napięcia (SN) o szerokości 6,0 m od osi tej linii w 
obrębie której ustala się w zakaz lokalizacji 
budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi oraz nasadzeń zieleni wysokiej z 
zachowaniem przepisów odrębnych.  

3. Na rysunku oznaczono kierunek przeważającej 
kalenicy mający zastosowanie do 
nowoprojektowanych budynków przeznaczenia 
podstawowego w obrębie danego terenu, dla 
których ustala się obowiązek kształtowania dachu 
z zachowaniem kierunku głównej, przeważającej 
kalenicy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.   

4. Dla budynków istniejących położonych poza liniami 
zabudowy oznaczonymi na rysunku planu ustala się 
możliwość ich remontu i przebudowy z 
jednoczesnym zakazem rozbudowy i nadbudowy.  

5. Zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub 
dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii. 

 
Dział IX 

Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów 
§ 11. Na obszarze planu nie dopuszcza się 

tymczasowego zagospodarowania i nie określa się 
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów. 

 
Dział X 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas 
ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych 

w audycie krajobrazowym oraz w planach 
zagospodarowania przestrzennego województwa 

§12. 1. W zakresie granic i sposobu 
zagospodarowania terenów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 
ujawnia się, że cały obszar objęty planem jest położony 
w obrębie udokumentowanego Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych (GZWP) nr 133 „Zbiornik 
Międzymorenowy Młotkowo”. 
2. Przyjęty w planie sposób zagospodarowania 
terenów winien uwzględniać ograniczenia wynikające 
z przepisów odrębnych.  
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3. W związku z brakiem występowania w obszarze 
objętym planem pozostałych terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, 
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 
obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów 
priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym 
oraz w planach zagospodarowania przestrzennego 
województwa nie zachodzi potrzeba określenia ich 
granic i sposobów zagospodarowania.  

 
Dział XI 

Warunki szczegółowe zabudowy i 
zagospodarowania terenów, w tym zasady 

kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 
zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna 

intensywność zabudowy, minimalny udział 
procentowy powierzchni biologicznie czynnej, 

maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba 
miejsc do parkowania i sposób ich realizacji, 

gabaryty obiektów 
§13. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi 
nieuciążliwe dla środowiska, wbudowane;  

3) prawo do lokalizacji jednego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego na działce 
budowlanej; 

4) prawo do lokalizacji budynków gospodarczych i 
garażowych; 

5) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę oraz 
zmianę sposobu użytkowania obiektów 
budowlanych, z zachowaniem przepisów 
odrębnych w zakresie ochrony zabytków; 

6) maksymalną wysokość nowoprojektowanego 
budynku mieszkalnego II kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze pod dachem 
dwuspadowym, o nachyleniu połaci dachowych 
350 – 450;  

7) wysokość nowoprojektowanego budynku 
mieszkalnego do okapu maksymalnie 4,0 m, a 
wysokość do kalenicy maksymalnie 10,0m; 

8) dla budynków gospodarczych i garażowych 
maksymalnie wysokość 6,0 m do kalenicy; 

9) maksymalna wysokość budowli 6,0 m od 
poziomu terenu; 

10) dla budynków gospodarczych i garażowych 
krycie dachem płaskim lub symetrycznie 
dwuspadowym, o kącie nachylenia połaci 150 – 
450; 

11) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 
0,01; rozumianej jako stosunek powierzchni 
całkowitej zabudowy w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej;   

12) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 
- 0,35; rozumianej jako stosunek powierzchni 
całkowitej zabudowy w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej;   

13) maksymalna powierzchnia zabudowy dla 
każdej działki budowlanej - 35%; 

14) minimalny powierzchnię biologicznie czynną na 
40% powierzchni działki budowlanej; 

15) lokalizację minimalnie 2 stanowisk 
parkingowych na każdy lokal mieszkalny, w 
obrębie budynków garażowych lub w obrębie 
stanowisk parkingowych na działce 
budowlanej;  

16) prawo do realizacji niezbędnej infrastruktury 
technicznej. 

 
§14. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MNU 1 – MNU 12 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi 
nieuciążliwe dla środowiska, wbudowane lub 
wolnostojące do maks. 45% powierzchni 
użytkowej budynku mieszkalnego;  

3) prawo do lokalizacji jednego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego lub mieszkalno 
- usługowego oraz jednego wolno stojącego 
budynku usługowego na działce budowlanej; 

4) prawo do lokalizacji budynków gospodarczych i 
garażowych; 

5) maksymalną wysokość nowoprojektowanego 
budynku mieszkalnego II kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze pod dachem 
dwuspadowym, o nachyleniu połaci dachowych 
250 – 450;  

6) wysokość nowoprojektowanego budynku 
mieszkalnego do okapu maksymalnie 4,0 m, a 
wysokość do kalenicy maksymalnie 10,0 m; 

7) dopuszczenie przekrycia istniejących budynków 
mieszkalnych krytych dachem płaskim 
nowoprojektowanym dachem dwuspadowym 
o nachyleniu połaci do 450; i maksymalnej 
wysokość do kalenicy 12,0m;  

8) dla budynków usługowych, gospodarczych i 
garażowych maksymalnie wysokość 6,0 m do 
kalenicy; 

9) maksymalna wysokość budowli 6,0 m od 
poziomu terenu; 

10) dla budynków usługowych, gospodarczych i 
garażowych krycie dachem płaskim lub 
symetrycznie dwuspadowym, o kącie 
nachylenia połaci 150 – 450; 

11) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 
0,01; rozumianej jako stosunek powierzchni 
całkowitej zabudowy w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej;   
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12) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 
- 0,35; rozumianej jako stosunek powierzchni 
całkowitej zabudowy w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej;   

13) maksymalna powierzchnia zabudowy dla 
każdej działki budowlanej - 35%; 

14) minimalny powierzchnię biologicznie czynną na 
40% powierzchni działki budowlanej; 

15) lokalizację minimalnie 2 stanowisk 
parkingowych na każdy lokal mieszkalny, w 
obrębie budynków garażowych lub w obrębie 
stanowisk parkingowych na działce 
budowlanej, oraz minimalnie 1 stanowisko 
parkingowe na każde 50 m2 powierzchni usług 
w obrębie stanowisk parkingowych na działce 
budowlanej;  

16) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej 
działki budowlanej 1000m2,  

17) prawo do realizacji niezbędnej infrastruktury 
technicznej. 

 
§15. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MW 1 – MW 4 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) dopuszcza się lokalizację:  
a) budynków mieszkalnych wielorodzinnych,  
b) budynków gospodarczych i garażowych,  
c) obiektów małej architektury,  
d) dojazdów i parkingów,  
e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 
zagospodarowania terenu:  
a) dopuszcza się budowę, przebudowę, 

rozbudowę i nadbudowę obiektów 
budowlanych, , 

b) minimalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,1,  

c) maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,35,  

d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla 
każdej działki budowlanej - 35%; 

e) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej dla każdej działki budowlanej – 
40%;  

4) gabaryty obiektów:  
a) ustala się kształtowanie budynków jako 

obiektów o maksymalnie II kondygnacjach 
nadziemnych,  

b) geometria dachu budynków: dach płaski, 
dach dwuspadowy o kącie nachylenia 
połaci: 25º - 45º,  

c) maksymalna wysokość budynków 
mieszkalnych– 12,0 m,  

d) maksymalna wysokość budynków 
gospodarczych i garażowych – 6,0 m,  

e) wysokość okapu budynków mieszkalnych 
maksymalnie 7,0 m od poziomu terenu, 

f) maksymalna wysokość budowli 8,0 m, 
g) maksymalna wysokość obiektów malej 

architektury 2,0 m; 
5) obowiązek lokalizacji w ramach działki 

budowlanej min. 1 miejsca postojowego na 
każdy lokal mieszkalny, w obrębie budynku 
garażowego lub w obrębie stanowisk 
parkingowych na działce budowlanej. 

 
§16. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z usługami, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MWU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna z usługami;  

2) w ramach przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza się lokalizację:  
a) budynków mieszkalnych wielorodzinnych,  
b) wbudowanych w budynek wielorodzinny 

usług nieuciążliwych dla środowiska, 
3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa 

gospodarcza i uzupełniająca;  
4) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego 

dopuszcza się lokalizację:  
a) nowych budynków gospodarczych i 

garażowych,  
b) obiektów małej architektury,  
c) dojazdów i parkingów,  
d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;  

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 
zagospodarowania terenu:  
a) zachowanie formy architektonicznej 

istniejącej historycznej zabudowy ujętej w 
Gminnej Ewidencji Zabytków,  

b) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę 
oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów 
budowlanych, z zachowaniem przepisów 
odrębnych w zakresie ochrony zabytków, 

c) minimalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,1, rozumiany jako stosunek 
powierzchni całkowitej zabudowy w 
odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej, 

d) maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,45, rozumiany jako stosunek 
powierzchni całkowitej zabudowy w 
odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowy dla 
działki budowlanej - 45%, 

f) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej dla działki budowlanej – 35%;  

6) gabaryty obiektów:  
a) ustala się kształtowanie budynków 

mieszkalnych i mieszkalno-usługowych jako 



str. 19 

 

obiektów o maksymalnie II kondygnacjach 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

b) geometria dachu budynków: dach 
dwuspadowy o kącie nachylenia połaci: 25º 
- 45º,  

c) maksymalna wysokość budynków 
mieszkalnych i mieszkalno – usługowych – 
12,0 m 

d) maksymalna wysokość budowli – 8,0 m,  
e) maksymalna wysokość budynków 

gospodarczych i garażowych – 6,0 m,  
f) maksymalna wysokość obiektów malej 

architektury  - 2,5 m, 
6) obowiązek lokalizacji w ramach działki 

budowlanej min. 2 miejsc postojowych na 
każdy lokal mieszkalny, oraz min. 2 miejsc 
postojowych, na każde 100 m2 powierzchni 
użytkowej usług, w obrębie budynku 
garażowego lub w obrębie stanowisk 
parkingowych na działce budowlanej; 

7) dopuszcza się wydzielenie działek związanych z 
infrastrukturą techniczną o minimalnej 
wielkość działki budowlanej: 45m2; 

8) na jednej działce budowlanej może znajdować 
się jeden wolnostojący budynek mieszkalny 
wielorodzinny i jeden wolnostojący budynek 
usługowy lub jeden wolnostojący budynek 
mieszkalno-usługowy i jeden wolnostojący 
budynek usługowy oraz jeden budynek 
gospodarczy.  

 
§17. Dla terenów zabudowy usługowej, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem U ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

usługowa, handel; 
2) maksymalną wysokość budynku II kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze użytkowe pod 
dachem płaskim lub dwuspadowym, o 
nachyleniu połaci dachowych maks. 450;  

3) wysokość okapu maks. 4,5m, a wysokość do 
kalenicy maks. 8,0m od poziomu terenu; 

4) maksymalna wysokość budowli 8,0m od 
poziomu terenu;  

5) min. wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01; 
rozumianej jako stosunek powierzchni 
całkowitej zabudowy w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej;    

6) maks. wskaźnik intensywności zabudowy - 0,4; 
rozumianej jako stosunek powierzchni 
całkowitej zabudowy w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej;    

7) maksymalna powierzchnia zabudowy dla 
każdej działki budowlanej - 40%; 

8) min. powierzchnię biologicznie czynną na 25% 
powierzchni działki budowlanej; 

9) lokalizację min. 1 miejsca postojowego dla 
samochodów osobowych na każde 50m2 

powierzchni użytkowej usług; 
10) realizacja miejsc parkingowych w obrębie 

budynków garażowych lub w obrębie stanowisk 
parkingowych na działce budowlanej; 

11) dopuszcza się realizację niezbędnej 
infrastruktury technicznej. 

 
§18. Dla terenów zabudowy zagrodowej, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem RM 1 – RM 
13 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
zagrodowa w obrębie działki budowlanej; 

2) dopuszcza się lokalizację:  
a) budynków mieszkalnych w zabudowie 

zagrodowej, 
b) budynków i budowli rolniczych z 

uwzględnieniem zapisów lit.c, 
c) budynków inwentarskich w obrębie 

terenów RM 1 – RM 10, z zachowaniem ich 
maksymalnej obsady do 40 DJP,  

d) budynków gospodarczych i garażowych, 
e) obiektów małej architektury i altan,  
f) dojazdów i parkingów,  
g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

pod warunkiem nie ograniczania realizacji 
podstawowego przeznaczenia, z 
zachowaniem przepisów odrębnych; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 
zagospodarowania terenu:  
a) dopuszcza się budowę, przebudowę, 

rozbudowę i nadbudowę oraz zmianę 
sposobu użytkowania obiektów 
budowlanych,  

b) minimalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,1, rozumiany jako stosunek 
powierzchni całkowitej zabudowy w 
odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,3, rozumiany jako stosunek 
powierzchni całkowitej zabudowy w 
odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej, 

d) maksymalną powierzchnię zabudowy dla 
działki budowlanej - 30%, 

e) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej dla działki budowlanej – 60%; 

4) gabaryty obiektów:  
a) ustala się kształtowanie budynków jako 

obiektów o maksymalnie II kondygnacjach 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

b) geometria dachu budynków: dach 
dwuspadowy lub wielospadowy o kącie 
nachylenia połaci: 20º - 45º ,  

c) maksymalna wysokość budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej  – 
10,0 m,  
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d) maksymalna wysokość budynków 
rolniczych – 12,0 m,  

e) maksymalna wysokość budynków 
gospodarczych i garażowych – 6,0 m,  

f) maksymalna wysokość budowli – 12,0 m, 
g) maksymalna wysokość obiektów małej 

architektury - 2,5 m; 
5) obowiązek lokalizacji w ramach działki 

budowlanej min. 2 miejsc postojowych, na 
każde 200 m2 powierzchni użytkowej, w 
obrębie budynku garażowego, wiaty lub w 
obrębie stanowisk parkingowych na działce 
budowlanej; 

§19. Dla terenów obsługi produkcji w 
gospodarstwach rolnych i hodowlanych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem RU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
usługowa i produkcyjna związana z obsługą 
produkcji rolnej; 

2) w ramach przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza się lokalizację:  
a) budynków usługowych,  
b) budynków i budowli rolniczych, 
c) budynków inwentarskich o maksymalnej 

obsadzie do 60 DJP, 
d) budynków składów i magazynów, 
e) wbudowanych w budynki usługowe lokali 

mieszkalnych w ilości ;  
3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa 

produkcyjna, zabudowa gospodarcza, 
wbudowane w budynki usługowe lokale 
mieszkalne w ilości maks. 1 mieszkania;  

4) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego 
dopuszcza się lokalizację:  
a) powiązanych z przeznaczeniem 

podstawowym budynków gospodarczych, 
garażowych i biurowych,   

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
pod warunkiem nie ograniczania realizacji 
podstawowego przeznaczenia, z 
zachowaniem przepisów odrębnych;  

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 
zagospodarowania terenu:  
a) zachowanie formy architektonicznej 

istniejącej historycznej zabudowy ujętej w 
Gminnej Ewidencji Zabytków,  

b) dopuszcza się budowę, przebudowę i 
rozbudowę oraz zmianę sposobu 
użytkowania obiektów budowlanych, z 
zachowaniem przepisów odrębnych w 
zakresie ochrony zabytków;  

c) minimalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,1, rozumiany jako stosunek 
powierzchni całkowitej zabudowy w 
odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej, 

d) maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,45, rozumiany jako stosunek 
powierzchni całkowitej zabudowy w 
odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowy dla 
działki budowlanej - 45%, 

f) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej dla działki budowlanej – 30%;  

6) gabaryty obiektów:  
a) ustala się kształtowanie nowych budynków 

jako obiektów o maksymalnie II 
kondygnacjach nadziemnych,  

b) geometria dachu budynków: dach płaski, 
dach spadzisty dwuspadowy lub 
wielospadowy o kącie nachylenia połaci 25º 
- 45º; 

c) maksymalna wysokość budynków o 
przeznaczeniu podstawowym – 14,0 m,  

d) maksymalna wysokość budynków o 
przeznaczeniu dopuszczalnym– 12,0 m,  

e) maksymalna wysokość budowli – 20,0 m;  
6) obowiązek lokalizacji w ramach działki 

budowlanej min.2 miejsc postojowych na każde 
100m2 powierzchni użytkowej w obrębie 
stanowisk parkingowych na działce 
budowlanej; 

§20. Dla terenów ogrodów działkowych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem ZD ustala 
się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
związana z funkcją ogrodów działkowych; 

2) dopuszcza się lokalizację:  
a) zieleni urządzonej,  
b) ogrodów jordanowskich,  
c) placów zabaw i urządzeń sportowych, 
d) dojść i dojazdów,  
e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

pod warunkiem nie ograniczania realizacji 
podstawowego przeznaczenia, z 
zachowaniem przepisów odrębnych;  

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 
zagospodarowania terenu:  
a) dopuszcza się budowę altan, z 

uwzględnieniem przepisów odrębnych;  
b) maksymalna powierzchnia pojedynczej 

altany – 35 m2, 
c) minimalny wskaźnik intensywności 

zabudowy – 0,01,  
d) maksymalny wskaźnik intensywności 

zabudowy – 0,20,  
e) maksymalna powierzchnia zabudowy dla 

każdej działki budowlanej - 20%; 
f) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej dla każdej działki budowlanej – 
70%;  

4) gabaryty obiektów:  
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a) ustala się kształtowanie budynków jako 
obiektów o maksymalnie I kondygnacji 
nadziemnej,   

b) geometria dachu budynków: dach płaski, 
dach dwuspadowy lub wielospadowy o 
kącie nachylenia połaci maks. 25º,  

c)  maksymalna wysokość budynków i budowli 
– 4,0 m.  

 
§21. Dla terenów infrastruktury technicznej 

elektroenergetyki, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem EE ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty stacji 
transformatorowych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: liniowe 
urządzenia naziemne i podziemne 
infrastruktury technicznej związane z 
elektroenergetyką; 

3) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej z zachowaniem 
przepisów odrębnych;  

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 
zagospodarowania terenu:  
a) zachowanie formy architektonicznej 

istniejącego historycznego obiektu 
wieżowej stacji transformatorowej,  

b) dopuszcza się przebudowę istniejących 
obiektów budowlanych z zachowaniem 
przepisów odrębnych z zakresu ochrony 
zabytków;  

c) minimalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,4, rozumiany jako stosunek 
powierzchni całkowitej zabudowy w 
odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej, 

d) maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,7, rozumiany jako stosunek 
powierzchni całkowitej zabudowy w 
odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowy dla 
działki budowlanej - 70%,  

f) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej dla działki budowlanej – 5%;  

5) gabaryty obiektów:  
a) ustala się kształtowanie budynku stacji 

transformatorowej jako obiektu wieżowego 
krytego dachem płaskim lub 
dwuspadowym,  

b) geometria dachu budynków: dach płaski lub 
dwuspadowy o kącie nachylenia połaci do 
25º; 

c) maksymalna wysokość budynków – 12,0 m. 
 
§ 22. Dla terenów infrastruktury technicznej 

wodociągowej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem W ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
związana z funkcją ujęcia wody; 

2) dopuszcza się lokalizację:  
a) budynków gospodarczych, 
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;   

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 
zagospodarowania terenu:  
a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i 

nadbudowę obiektów budowlanych,   
b) minimalny wskaźnik intensywności 

zabudowy – 0,05,  
c) maksymalny wskaźnik intensywności 

zabudowy – 0,15,  
d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla 

każdej działki budowlanej - 15%, 
e) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej dla każdej działki budowlanej – 
60%;  

4) gabaryty obiektów:  
a) ustala się kształtowanie budynków jako 

obiektów o maksymalnie I kondygnacji 
nadziemnej,   

b) geometria dachu budynków: dach płaski,  
c) maksymalna wysokość budynków i budowli 

– 7,0 m;  
5) obowiązek lokalizacji w ramach działki 

budowlanej min. 2 miejsc postojowych, w 
obrębie stanowisk parkingowych na działce 
budowlanej. 

 
§ 23. Dla terenów rolniczych, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem R ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze,  
2) zakaz lokalizacji trwałych obiektów 

budowlanych z uwzględnieniem pkt. 3; 
3) dopuszcza się lokalizację: 

a) budynków i budowli rolniczych w obrębie 
linii zabudowy,  

b) dojazdów rolniczych, 
c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

pod warunkiem nie ograniczania realizacji 
podstawowego przeznaczenia, z 
zachowaniem przepisów odrębnych;  

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 
zagospodarowania terenu:  
a) minimalny wskaźnik intensywności 

zabudowy – 0,001, rozumiany jako stosunek 
powierzchni całkowitej zabudowy w 
odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej, 

b) maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,01, rozumiany jako stosunek 
powierzchni całkowitej zabudowy w 
odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy dla 
działki budowlanej - 1%, 
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d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej dla działki budowlanej – 80%;  

6) gabaryty obiektów:  
a) ustala się kształtowanie budynków jako 

obiektów o maksymalnie II kondygnacjach 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

b) geometria dachu budynków: dach 
symetrycznie dwuspadowy o kącie 
nachylenia połaci: 35º - 45º,  

c) maksymalna wysokość budynków – 9,0 m,  
d) maksymalna wysokość budowli – 12,0 m; 

7) obowiązek lokalizacji w ramach działki 
budowlanej min. 2 miejsc postojowych, na 
każde 200 m2 powierzchni użytkowej, w 
obrębie w obrębie parkingu otwartego; 

8) dopuszcza się wydzielenie działek związanych z 
infrastrukturą techniczną o minimalnej 
wielkość działki budowlanej: 45m2, 

9) od strony terenów zabudowanych wskazanie 
do nasadzenia zieleni izolacyjno – ochronnej o 
składzie gatunkowym odpowiadającym 
miejscowym warunkom siedliskowym. 

 
§ 24. Dla terenów zieleni urządzonej, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP ustala się: 
1) w ramach przeznaczenia podstawowego 

lokalizację:  
1. zieleni urządzonej, 
2. klombów, fontann, dróg pieszych;  

2) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego 
lokalizację:  
1. ogrodów jordanowskich, 
2. placów zabaw, boisk,  
3. obiektów małej architektury, 
4. pomników; 

3) zakaz lokalizacji budynków,  
4) obowiązek przeznaczenia min. 70% 

powierzchni działki budowlanej jako 
powierzchni biologicznie czynnej; 

5) maksymalna wysokość budowli - 4,0 m, 
6) maksymalna wysokość obiektów malej 

architektury i altan - 2,5 m, 
7) dopuszcza się lokalizację infrastruktury 

technicznej. 
 
§ 25. Dla terenów zieleni nieurządzonej, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem ZR ustala 
się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni 
nieurządzonej, 

2) zakaz lokalizacji budynków,  
3) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej.  
 
§ 26. Dla terenów zieleni izolacyjnej, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem ZI ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni 
służącej funkcji izolacyjnej, 

2) zakaz lokalizacji budynków,  
3) dopuszcza się lokalizację dojść oraz sieci i 

urządzeń infrastruktury technicznej pod 
warunkiem nie ograniczania realizacji 
podstawowego przeznaczenia, z zachowaniem 
przepisów odrębnych.  

 
§27. Dla terenów lasów, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami ZL ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasów; 
2) możliwość prowadzenia gospodarki leśnej 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
§28. Dla terenów wód powierzchniowych 

oznaczonych na rysunku planu symbolami WS ustala 
się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny wód 
powierzchniowych; 

2)  dopuszcza się lokalizację infrastruktury 
technicznej pod warunkiem nie ograniczania 
realizacji podstawowego przeznaczenia, z 
zachowaniem przepisów odrębnych; 

3) dopuszcza się lokalizację budowli związanych 
funkcją komunikacji pieszej, pomostów; 

4) maksymalna wysokość budowli 2,0 m. 
 

Dział XII 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej w tym miejsca przeznaczone na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 
parkingową 

§29.1 Układ komunikacyjny wewnętrzny na obszarze 
objętym planem, stanowią drogi publiczne zbiorcze, 
oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ, drogi 
publiczne dojazdowe, oznaczone na rysunku planu 
symbolem KDD oraz drogi wewnętrzne, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDW.  
2. Dla terenów dróg publicznych zbiorczych KDZ, 
ustala się: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planu;  

2) prawo realizacji jezdni, chodników, ścieżek 
rowerowych i miejsc parkingowych w obrębie 
linii rozgraniczających,  

3) prawo realizacji infrastruktury technicznej,  
3. Dla terenów dróg publicznych dojazdowych KDD, 
ustala się: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planu;  

2) prawo realizacji jezdni, chodników, ścieżek 
rowerowych i miejsc parkingowych w obrębie 
linii rozgraniczających,  

3) prawo realizacji infrastruktury technicznej,  
4. Dla terenów dróg wewnętrznych KDW ustala się: 
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1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planu; 

2) prawo realizacji jezdni, chodników, ścieżek 
rowerowych i miejsc parkingowych w obrębie 
linii rozgraniczających,  

3) prawo realizacji infrastruktury technicznej.  
 
§30. Na obszarze objętym planem ustala się 

następujące zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 

1) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 
publicznych z zachowaniem przepisów 
odrębnych;  

2) dla terenów dróg publicznych, stref 
zamieszkania i stref ruchu należy zapewnić 
realizację miejsc przeznaczonych na 
parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 
parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) dla pozostałych terenów należy zapewnić 
realizację miejsc przeznaczonych na 
parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 
parkingową w ilości minimum jednego na każde 
5 realizowanych stanowisk postojowych; 

4) powiazanie sieci infrastruktury technicznej z 
układem sieci zewnętrznych posiadających 
swój przebieg poza granicami planu;    

5) dopuszcza się możliwość rozbudowy, 
przebudowy, remontu i modernizacji 
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, na zasadach określonych w 
przepisach odrębnych; 

6) dopuszcza się likwidację istniejących sieci i 
urządzeń infrastruktury technicznej; 

7) zasilanie w gaz z istniejących i projektowanych 
podziemnych gazociągów;  

8) minimalne przekroje sieci gazowych 25mm; 
9) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i 

projektowanych stacji transformatorowych, 
liniami kablowymi zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

10) dopuszcza się rozbudowę, uzupełnienie i 
likwidację istniejących sieci 
telekomunikacyjnych z możliwością 
sukcesywnej przebudowy istniejących linii 
napowietrznych na linie telefoniczne kablowe 
podziemne; 

11) dla istniejących napowietrznych linii 
elektroenergetycznych prawo do ich 
skablowania lub przełożenia, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;  

12) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
do istniejących rowów, cieków wodnych oraz 

do gruntu z zachowaniem przepisów odrębnych 
i z uwzględnieniem obowiązku podczyszczenia 
przed odprowadzeniem tych wód do 
odbiornika;  

13) dopuszcza się gromadzenie, magazynowane i 
wykorzystywane wód opadowych i 
roztopowych w obrębie własnej działki z 
zachowaniem przepisów odrębnych;  

14) minimalne przekroje sieci kanalizacji 
deszczowej 100mm; 

15) odprowadzenie ścieków bytowych i innych niż 
bytowe do systemu kanalizacji sanitarnej z 
uwzględnieniem prawa realizacji 
przepompowni ścieków w obrębie terenów 
objętych planem z zachowaniem przepisów 
odrębnych z uwzględnieniem pkt 15; 

16) dla terenu RU odprowadzenie ścieków 
bytowych i innych niż bytowe do 
wewnętrznego systemu kanalizacji sanitarnej i 
do zakładowej oczyszczalni ścieków; 

17) do czasu realizacji zbiorczego systemu 
kanalizacji sanitarnej dopuszczenie 
odprowadzenia ścieków bytowych i 
komunalnych do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych; 

18) zakaz realizacji przydomowych oczyszczalni 
ścieków rozsączających ścieki w grunt; 

19) minimalne przekroje sieci kanalizacji sanitarnej 
150mm; 

20) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci 
wodociągowej; 

21) dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć 
wodnych (studni) do potrzeb gospodarczych;  

22) minimalne przekroje sieci wodociągowej 
80mm; 

23) w zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów 
grzewczych i grzewczo - technologicznych 
należy stosować paliwa charakteryzujące się 
niskimi wskaźnikami emisji z wykorzystaniem 
urządzeń o wysokiej sprawności; 

24) dopuszcza się realizację urządzeń służących 
wykorzystaniu alternatywnych, odnawialnych 
źródeł energii, z wyłączeniem elektrowni 
wiatrowych; 

25) zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz 
przepisami odrębnymi z uwzględnieniem 
selektywnej zbiorki odpadów;  

26) urządzenia infrastruktury technicznej 
projektować zgodnie z wymogami określonymi 
w przepisach szczególnych. 

5. OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

W ramach oceniania możliwego oddziaływania na środowisko należało rozważyć wpływ 
realizacji poszczególnych ustaleń projektu planu na środowisko. Wprowadzenie zmian w postaci 
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zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej i komunikacji wpłynie na: 
różnorodność biologiczną, zdrowie ludzi, zwierzęta, rośliny, jakość wód, jakość powietrza, 
powierzchnię terenu, krajobraz, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne oraz obszary Natura 
2000.   

Analizę i ocenę oddziaływań 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 rozumieć typowe, nieznaczące w skali lokalnej przekształcenia 
badanych komponentów środowiska. Poprzez wpływ negatywny średni należy rozumieć zagrożenie, 
które wpłynie na pogorszenie komponentów środowiska i wiązać się będzie z dość znacznymi 
przekształceniami w terenie. Znaczący wpływ spowoduje radykalne zmiany w środowisku, które wiązać 
się będą z istotnym pogorszeniem środowiska. Wpływ pozytywny oznaczać będzie poprawę warunków 
środowiskowych, natomiast brak wpływu oznacza, iż zapisy planu nie spowodują zmian w elementach 
środowiska.  
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RM 0 -1 -1 -1 0 -1 -2 -1 0 -1 1 1 1 

RU 0 -1 -2 -1 0 -1 -2 0 0 -1 0 1 1 

MN 0 0 0 0 1 -1 -1 -1 0 0 0 1 1 

MNU 0 0 -1 -1 1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 

MW 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 1 

MWU 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 1 1 

U 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 1 

ZD 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZP 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 

ZR, ZI 0 2 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 

ZL 0 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 

R 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

EE, W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

WS 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

KDZ, KDD, 
KDW 

0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 

 
Analizując zanotowane w tabeli wyniki przeprowadzonej oceny wpływu realizacji projektu 

zmiany planu na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego należy stwierdzić, że 
planowane zmiany funkcji i zagospodarowania terenu na obszarach objętych projektem zmiany planu 
spowodują ingerencję w środowisko przyrodnicze w stopniu od małego do umiarkowanego. 

Z przeprowadzonej oceny wynika, że planowane zmiany będą mieć wpływ, w różnym zakresie, 
na różne komponenty środowiska, lecz nie będzie to oddziaływanie znaczące. Dla wielu komponentów 
realizacja planu będzie miała jednocześnie pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. Niewielkie 
oddziaływania będą związane z prowadzeniem gospodarstw rolnych i uzupełnianiem istniejącej 
zabudowy. Oddziaływanie będzie miało wpływ na stan powietrza, wód, fauny i flory i powierzchni ziemi 
w przypadku realizacji nowych przedsięwzięć. Wskutek uzupełniania zabudowy niewielkiej zmianie 
ulegnie również krajobraz. Określenie zasad funkcjonowania istniejących i nowych zabudowań będzie 
miało wpływ na komfort życia mieszkańców. Pozytywnego wpływu można spodziewać się w związku z 
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zachowaniem terenów zieleni i wód oraz wprowadzeniem zasad ochrony wód, powietrza, gleb 
najwyższych klas bonitacyjnych i zabytków. Realizacja planu zapewni możliwość rozwoju obszarów 
położonych w sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod realizację elektrowni wiatrowych. 

5.1. Wpływ na różnorodność biologiczną 

Analizowany teren jest zróżnicowany pod względem bioróżnorodności. Tereny o najwyższych 
walorach przyrodniczych (kompleks leśny, łąki i pastwiska, kanał i rowy) plan utrzymuje w obecnej 
formie, stwarzając w ten sposób ochronę przed przekształcaniem na inne cele. W granicach 
opracowania nie występują naturalne siedliska roślinne, zatem wprowadzanie zabudowy w tereny 
obecnie przekształcone pod uprawę nie będzie miało znaczącego wpływu na bioróżnorodność. W 
terenach rolnych zaleca się zwiększenie zieleni śródpolnej zróżnicowanej gatunkowo oraz 
wprowadzenie łąk kwietnych, które zapobiegają wymywaniu substancji pokarmowych oraz wpływają 
na bogactwo flory i fauny, w tym owadów zapylających i ptaków owadożernych.  W terenach 
zurbanizowanych wskazane jest uzupełnienie roślinności ozdobnej o nowe gatunki zgodne z obecnym 
siedliskiem. Plan nie zakłada ingerencji w siedliska dziko występujących roślin i grzybów oraz dziko 
żyjących zwierząt, w tym gniazd i lęgowisk. Realizacja planu miejscowego nie będzie stanowiła 
zagrożenia dla zachowania integralności obszarów chronionych znajdujących się w granicach gminy.  

5.2. Wpływ na zdrowie ludzi 

W zakresie hałasu i jakości powietrza 
W przypadku realizacji nowej zabudowy  na etapie prac budowlanych należy spodziewać się 

emisji hałasu, związanej z pracą urządzeń technicznych oraz zwiększonym ruchem pojazdów 
dowożących materiały budowlane. Będzie to jednak oddziaływanie czasowe, oddziaływujące na teren. 
Dopuszczenie funkcji usługowej jest źródłem hałasu. W zależności od rodzaju usług, po realizacji planu 
można spodziewać się emisji hałasu, związanej z pracą urządzeń technicznych oraz zwiększonym 
ruchem pojazdów obsługujących przedsiębiorstwa. Prognozuje się jednak, że projektowane 
przeznaczenie usługowe ze względu na niewielką skalę oraz charakter funkcji nie będą stanowiły 
uciążliwości dla sąsiednich budynków. Emitorem hałasu i odoru będzie prowadzona działalność 
rolnicza. Hałas będą emitować maszyny rolnicze oraz zwierzęta hodowlane. Istotnym źródłem dla 
planowanej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej będzie prowadzona działalność na 
terenie RU (max.60DJP) oraz na terenach RM1-10 (max. 40DJP). Nie prognozuje się, by planowana 
rozbudowa wsi miała wpłynąć znacząco na wzrost uciążliwości związanej z ruchem komunikacyjnym.  

W celach grzewczych należy stosować paliwa płynne, gazowe i stałe charakteryzujące się niskimi 
wskaźnikami emisji z wykorzystaniem urządzeń o wysokiej sprawności, z wykorzystaniem 
alternatywnych źródeł energii, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych.  

W zakresie jakości wód 
W celu ochrony zdrowia i wód plan docelowo ustala zasady odprowadzania ścieków bytowych i 

komunalnych do systemu kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemu dopuszcza się 
odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych.  
Zakazuje się budowy oczyszczalni przydomowych. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w 
ramach terenu ma odbywać się do gruntu, rowu lub zbiornika z zachowaniem przepisów odrębnych i 
z uwzględnieniem obowiązku podczyszczenia przed odprowadzeniem tych wód do odbiornika. 
Zapobiegnie to ryzyku skażenia gleb i wód bakteriami.  

W zakresie konfliktu funkcji  
Plan dla większości terenu ustala przeznaczenie zgodne z obecnym użytkowaniem, nie będzie 

zatem generować konfliktu. W miejscu, gdzie wprowadza się nową zabudowę, szczególnie w 
odniesieniu do lokalizowania zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, mogą 
powstać konflikty społeczne związane z uciążliwością prowadzonej działalności rolniczej. Na obszarze 
objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich inwestycji dotyczących recyklingu, składowania 
lub przetwarzania odpadów. 

Konflikt przestrzenny generują również tereny przeznaczone pod budowę elektrowni 
wiatrowych. Do chwili obecnej elektrowni jeszcze nie powstały, jednak ze względu na posiadane 
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pozwolenie na budowę, mogą one zostać zrealizowane w odległości mniejszej niż 10-krotność 
wysokości wieży wiatraka ze śmigłem (1700m od granicy terenu). Znacząca część projektowanej 
zabudowy znajdzie się w zasięgu strefy ochronnej. Przy projektowaniu nowej zabudowy, poza 
uciążliwościami akustycznymi, należy wziąć pod uwagę inne aspekty związane z energetyką wiatrową- 
m.in. efekt migotania. Migotanie cienia może pojawiać się przez krótki czas, szczególnie rano i pod 
wieczór najefektowniej w porze zimowej. Efekt może być łagodzony poprzez pokrywanie powierzchni 
śmigieł powłoką nieodbijającą światło. W przypadku wysokiej wilgotności powietrza podczas mroźnych 
dni na śmigłach może osadzać się lód i wokół turbiny mogą gromadzić się lodowe spady ze skrzydeł 
wiatraków. Dla bezpieczeństwa obecnie turbiny są wyposażane w sensory, których zadaniem jest 
zatrzymanie turbiny w sytuacji oblodzenia, także ryzyko związane ze zrzutami lodu obecnie jest 
pomijane. 

5.3. Wpływ na faunę i florę 

Analizowany teren jest ubogi w roślinność naturalną. Przeważa roślinność typowa dla 
agrocenozy lub roślinność ozdobna towarzysząca istniejącej zabudowie. Zaleca się zachowanie zieleni 
seminaturalnej występującej wzdłuż rowów melioracyjnych oraz oczek wodnych, a także zgrupowań 
drzew i fragment kompleksu leśnego. Ochrona siedlisk roślinnych przyczyni się również do ochrony 
zwierząt. Plan dla każdej funkcji określa wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej- dla MN, MW i MU 
40%, MWU 35%, RM 60%, RU 30%  U 40%, W 60%, R 40%, E 5%, ZD i ZP 70%. Przy odpowiednim 
doborze roślin w ogródkach przydomowych i na terenach zieleni urządzonej możliwe jest zwiększenie 
różnorodności gatunkowej i zwiększenie odporności roślinności na szkodliwe czynniki. Istotne jest 
również zachowanie szpaleru drzew wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz na terenie RU ze względu na 
potencjalne miejsce bytowania owadów i ptaków. Teren nie znajduje się w zasięgu korytarzy 
ekologicznych o znaczeniu ponadlokalnym, jednak kanał może stanowić lokalny korytarz 
przemieszczania się zwierząt. Dla możliwości przemieszczanie się zwierząt istotne będzie tworzenie 
nowych barier fizycznych i behawioralnych. Zaleca się, by ograniczać grodzenie nieruchomości lub 
stosować ażurowe siatki z prześwitem. Nie wprowadza się ustaleń mogących mieć negatywny wpływ 
na trwałość procesów przyrodniczych poza terenami objętymi planem. 

5.4. Wpływ na wody 

Plan nie wprowadza ustaleń mogących przyczynić się do zmiany stosunków wodnych, co 
mogłoby doprowadzić do przeobrażenia środowisk wodnych. Ustala się nakaz odprowadzania ścieków 
bytowych i komunalnych docelowo do systemu kanalizacji sanitarnej, a do czasu realizacji systemu do 
zbiorników bezodpływowych. Zakazuje się realizacji przydomowych oczyszczalni. Odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych będzie się odbywać w ramach terenu do gruntu, rowu lub zbiornika z 
zachowaniem przepisów odrębnych i z uwzględnieniem obowiązku podczyszczenia przed 
odprowadzeniem tych wód do odbiornika. Zaleca się tworzenie roślinności buforowej dla rowów 
melioracyjnych, zapobiegających spływaniu substancji azotowych z pól bezpośrednio do wód. Nie 
prognozuje się by realizacja planu  miała spowodować znaczące zwiększenie zapotrzebowania na 
wodę. Dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć wodnych (studni) do potrzeb gospodarczych oraz 
gromadzenie wody opadowej do celów ponownego użycia. Ustalenia planu pozwalają w pełni spełnić 
wymagania ustawowe regulowane przez Prawo Wodne art. 82 ust 3 i 4 w zakresie realizacji 
infrastruktury ściekowej. Realizacja projektu planu nie stanowi zagrożenia dla spełnienia celów 
środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 

5.5. Wpływ na jakość powietrza 

Najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na jakość powietrza będzie prowadzenie 
gospodarstw rolnych. Plan określa maksymalną obsadę zwierząt na terenach rolnych, co pozwoli 
skutecznie ograniczyć uciążliwości związane z emisją hałasu, zanieczyszczeń lotnych i odoru. Poziomy 
emisji z budynków gospodarskich są bardzo trudne do oszacowania, ze względu na dużą zmienność 
zależną od takich czynników jak m.in. gatunek zwierząt, system utrzymywania zwierząt, skład paszy i 
jej struktura, technika żywienia, pobór wody, warunki klimatyczne oraz poziom techniczny 
wyposażenia budynków. Szczegółowa analiza uciążliwości, w tym analiza odorową, będą sporządzone 
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w ramach raportu o oddziaływaniu na środowisko. Znaczą uciążliwością może okazać się emisja 
zanieczyszczeń do powietrza - emisja metanu (CH4), amoniaku (NH3), siarkowodoru (H2S) i dwutlenku 
węgla (CO2), podtlenku azotu (N2O). Ponadto istotna jest emisja pyłów i odorów. W procesie 
przemiany materii zwierząt powstają substancje wonne. O Obok źródeł emisji zanieczyszczeń do 
powietrza z budynków inwentarskich, często dominująca bywa emisja wtórna z płyt obornikowych oraz 
zbiorników magazynowanych odchodów płynnych, powstających w gospodarstwie. Zbiorniki i 
magazyny odchodów zwierzęcych podobnie jak obiekty inwentarskie są źródłem emisji amoniaku, 
siarkowodoru i odorantów. W celu minimalizacji wpływu na sąsiednie tereny zaleca się stosowanie 
substancji i materiałów o zmniejszonej uciążliwości zapachowej, hermetyzację procesu produkcyjnego, 
dezodoryzację oraz stosowanie najlepszych dostępnych technik (m.in. systemu oczyszczania  i 
filtrowania powietrza). Wprowadza się również pasy zieleni nieurządzonej i izolacyjnej. W centrum wsi 
dla nowoprojektowanej zabudowy zagrodowej zakazuje się lokalizowanie budynków inwentarskich. 
Plan nakazuje zaopatrzenie w ciepło organizować w oparciu o systemy grzewcze bazujące na paliwach 
płynnych, gazowych i stałych charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji z wykorzystaniem 
urządzeń o wysokim stopniu sprawności. Uzupełnienie i chronienie zieleni będzie sprzyjać 
samooczyszczaniu się powietrza i zatrzymywaniu zanieczyszczeń lotnych w obszarze występowania 
emisji.  

5.6. Wpływ na  klimat 

Skala zmian pozwala stwierdzić, że realizacja ustaleń planu nie wprowadzi negatywnego 
oddziaływania na klimat. Nie przewiduje się, by inwestycja powodowała obniżenie poziomu wód w 
rzekach lub wyższą temperaturę. Kluczowe jest zachowanie i tworzenie zieleni, która przyczyni się do 
poprawy warunków aersanitarnych, oczyszczania powietrza i wzrostu wilgotności. Uzupełnianie zieleni 
wysokiej przyczyni się do pochłaniania gazów cieplarnianych emitowanych przez projektowaną 
zabudowę oraz prowadzoną uprawę. Planowane w ramach realizacji planu prace mogą wymagać 
adaptacji na poszczególnych etapach inwestycji do zmieniających się czynników klimatycznych. Są to 
m. in. wzrost średniej temperatury powietrza, wzrost opadów, wzrost intensywności wiatrów, wzrost 
częstotliwości występowania temperatur ekstremalnych (wysokich i niskich). Istnieje 
prawdopodobieństwo konieczności dostosowania istniejącej lub nowej zabudowy i infrastruktury do 
zmieniających się warunków klimatycznych (np. instalacja systemów chłodzenia w budynkach, 
dostosowanie systemów odprowadzających wodę, zwiększenie zdolności retencyjnej obszaru). W 
ramach adaptacji do zmian klimatu korzystne byłoby tworzenie zielonej infrastruktury, miejsc lokalnej 
retencji wód oraz wykorzystanie alternatywnych źródeł energii bezpiecznych dla środowiska. Nie 
przewiduje się by zmiany klimatu miały znacząco wpłynąć 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 należy 
ograniczać skutki zjawiska pogodowego adaptując budynek do tendencji zmian klimatu (w przypadku 
modernizacji lub budowy nowego obiektu).  

5.7. Wpływ na powierzchnię terenu 

Wpływ na powierzchnię ziemi będzie związane budową nowoprojektowanej zabudowy i dróg 
dojazdowych. Zmiany te nie będą miały wpływu na stabilność gruntu. W trakcie realizacji inwestycji, a 
zwłaszcza podczas wykonywania fundamentów pod budynki, wykopów drogi wewnętrzne oraz sieci i 
urządzenia infrastruktury technicznej nastąpi naruszenie i częściowe zniszczenie fizycznej i biologicznej 
struktury powierzchniowej warstwy gleby. 

5.8. Wpływ na krajobraz 

Zakłada się, że zachowanie dotychczasowego pozwoli zachować walory przestrzeni oraz 
przyczyni się do wzmocnienia ochrony terenów najbardziej wartościowych pod względem 
przyrodniczym. Przy realizacji zabudowy wskazane jest nawiązanie charakterem zabudowy i detalem 
do istniejących zabudowań. Wprowadzenie zasad lokalizowania nowej zabudowy oraz parametrów dla 
istniejącej w przypadku rozbudowy, przebudowy zagwarantuje zachowanie ładu przestrzennego. Do 
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ochrony krajobrazu przyczyni się również zachowanie istniejących zabudowań stanowiących obiekty 
historyczne.  

5.9. Wpływ na zasoby naturalne 

Na analizowanym obszarze nie ma obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, obszarów osuwania się mas ziemnych, obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią. Występują jednak grunty chronione przez ustawę o gruntach 
rolnych- grunty klasy III. Plan zachowuje istniejące tereny rolne, chroniąc grunt przed przeznaczeniem 
na cele pozarolnicze. 

5.10. Wpływ na zabytki 

Na analizowanym obszarze występują obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Plan 
wprowadza obowiązek zachowania formy architektonicznej istniejącej, historycznej zabudowy ze 
szczególnym uwzględnieniem kształtu i kompozycji otworów okiennych i drzwiowych, oryginalnych 
podziałów stolarki otworowej, charakterystycznych cech użytych materiałów wykończenia elewacji, 
kształtu dachu i rodzaju dachówki z zachowaniem przepisów odrębnych w zakresie ochrony 
konserwatorskiej. W celu ochrony stanowisk archeologicznych plan ustala, że wszelkie inwestycje 
wymagające prac ziemnych w obrębie stanowiska archeologicznego należy prowadzić zgodnie z 
przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony konserwatorskiej. 

5.11. Wpływ na dobra materialne 

Realizacja projektu planu może spowodować pozytywne oddziaływania na dobra materialne. Celem planu 
jest zapewnienie możliwości rozbudowy i uzupełnienia istniejących terenów zabudowy w sąsiedztwie elektrowni 
wiatrowej (w zasięgu odległości równiej 10-krotności wysokości wieży wiatraka  ze śmigłem). 

5.12. Wpływ na obszary Natura 2000 

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

6. RODZAJE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA 

W prognozie oddziaływania na środowisko określono rodzaj wpływu:  

 oddziaływań bezpośrednich rozumianych, jako konsekwencja konkretnego zapisu; 

 oddziaływań pośrednich rozumianych jako skutek zapisu, ale niebędący jego celem; 

 oddziaływań wtórnych rozumianych jako konsekwencja odsunięta w czasie realizacji innych 
zapisów; 

 oddziaływań skumulowanych rozumianych jako suma skutków różnych zapisów; 

 oddziaływań krótkoterminowych rozumianych jako konsekwencji zadań występujących tylko 
w czasie realizacji i ustępujących po ich zakończeniu lub wynikających z przeznaczenia terenu, 
na którym jego funkcja jest realizowana przez krótki okres czasu 

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

 oddziaływań długoterminowych rozumianych jako rodzących skutki utrzymujące się przez 
długi okres po zakończeniu realizacji planu 

 oddziaływań stałych rozumianych jako rodzących skutki nieustępujących po realizacji zapisów 
planu, 

 oddziaływań chwilowych rozumianych jako utrzymujących się w bardzo krótkim czasie 
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Bezpośrednie   x x x x   x  x x  

Pośrednie  x x x x x x x  x   x 

Wtórne              

Skumulowane   x    x       

Krótkoterminowe   x     x      

Średnioterminowe              

Długoterminowe  x x x x x x     x  

Stałe        x x  x   

Chwilowe    x   x x      

oddziaływania bezpośrednie – związane będzie z możliwością rozwoju wsi w kierunku zabudowy 
zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej. Oddziaływanie związane będzie również z realizacją 
infrastruktury technicznej, wprowadzeniem zasad ochrony powietrza i wód, roślinności, ochrony 
zabytków i gruntów rolnych o wysokiej przydatności. 
oddziaływania pośrednie - zmiany polegać będą na możliwości rozwoju zabudowy mieszkaniowej 
w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych, zwiększeniu produkcji zanieczyszczeń i odpadów w 
związku z rozwojem wsi, zwiększonym poborem wody, zmianami mikroklimatu i stanu 
bioróżnorodności, 
oddziaływanie skumulowane- może występować oddziaływanie skumulowane w postaci emisji 
zanieczyszczeń lotnych oraz hałasu, 
oddziaływanie stałe- dotyczyć będzie zachowania powierzchni biologicznie czynnej, zajęcia 
powierzchni pod nowoprojektowaną zabudowę, zmianę krajobrazu. 
oddziaływania długo- i średnioterminowe -  dotyczyć będą zmiany stanu aerosanitarnego, poziomy 
hałasu i zachowaniu warunków dla fauny i flory, 
oddziaływania krótkoterminowe i chwilowe - dotyczyć będą głównie przekształceń powierzchni i 
hałasu w wyniku prowadzenia prac budowlanych. 

 
Oddziaływania w każdym zakresie będą minimalizowane poprzez ograniczanie, zapobieganie i 

rekompensowanie działań.  

7. ANALIZA MOŻLIWYCH  ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH 

Przeprowadzona analiza możliwych rozwiązań alternatywnych w stosunku do rozwiązań 
przedstawionych w projekcie zmiany planu, pozwala na stwierdzenie, że rozwiązania przyjęte w 
projekcie zmiany planu są racjonalne. W trakcie projektowania rozważono opcje dotyczące kierunku 
przeznaczenia terenu. Rozważono m.in. przeznaczenie większej powierzchni pod zabudowę 
zagrodową lub rolnictwo. Pozostano jednak przy wariancie zakładającym możliwość dywersyfikacji 
rozwoju wsi i stworzenie miejsca dla różnych funkcji przy jednoczesnym zwarciu zabudowy. 

8. OGRANICZANIE WPŁYWU I KOMPENSACJA DZIAŁAŃ 

Projekt planu wprowadza działania mające na celu ograniczenie lub kompensację negatywnego 
oddziaływania. W planie i prognozie 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, 
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 sposób odprowadzania ścieków oraz usuwanie odpadów, w sposób niezagrażający 
jakości wód, 

 wskazanie stosowania  do celów grzewczych lub grzewczo - technologicznych systemów 
grzewczych opartych o technologie bezemisyjne lub paliwa i technologie niskoemisyjne, 

 ograniczenie maksymalnej obsady zwierząt w gospodarstwach o profilu hodowlanym, 

 zachowanie terenów zieleni nieurządzonej, urządzonej i lasu. 

 zakaz lokalizowania wszelkich inwestycji dotyczących recyklingu, składowania lub 
przetwarzania odpadów. 

 ustalenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

 ustalenie zasad ochrony obiektów zabytkowych. 
 
Ponadto w prognozie zalecono szereg działań ograniczających i rekompensujących wpływ, m.in.: 

 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.  

 unikanie grodzenia nieruchomości lub stosowanie ogrodzeń ażurowych z prześwitem, 

 tworzenie zieleni o charakterze izolacyjnym, 

 zachowanie  i uzupełnianie zieleni śródpolnej i urządzonej w postaci ogrodów 
przydomowych o różnicowanym składzie gatunkowym zgodnym z istniejącym 
siedliskiem, 

 zachowanie i uzupełnianie roślinności nadwodnej w postaci bufora dla rowu 
melioracyjnego, 

 stosowanie substancji i materiałów o zmniejszonej uciążliwości zapachowej,  

 utylizowanie odpadów niebezpiecznych i technologicznych, 

 nawiązanie  nowej zabudowy charakterem i detalem do istniejących zabudowań. 

9. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 

POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Wprowadzenie zmian nie spowoduje znaczących, negatywnych oddziaływań na środowisko 
lokalne ani na obszary ochrony przyrody i obszary Natura 2000. Proponuje się prowadzenie analizy 
skutków realizacji postanowień, łącznie z wpływem na środowisko, równolegle do analizy zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w częstotliwości raz na 8 lat. Monitoring ten powinien dotyczyć 
zarówno zgodności realizacji inwestycji z ustaleniami zawartymi w projekcie Planu, jak również 
nieprzewidzianego wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Analizę skutków postanowień planu należy 
oprzeć o monitoring stanu sanitarnego powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych na poziomie 
regionalnym, prowadzony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.  

10. 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 oddziaływań.  

11. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono w celu analizy i oceny możliwych skutków 
realizacji projektu planu. W dokumencie przedstawiono istniejący stan i funkcjonowanie środowiska w 
mieście ze szczególną uwagą położoną na obszar opracowania. Jak pokazuje analiza kolejnych 
komponentów środowiska: geologii, gleby, wody, powietrza, warunków akustycznych, fauny i flory 
oraz klimat, stan i funkcjonowanie środowiska nie stanowi problemu. Stwierdzono, iż warunki 
ekofizjograficzne nie stanowią bariery dla zagospodarowania terenu. Ustalono także wskazania do 
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projektu. W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego ustalono, iż teren nie znajduje się w zasięgu 
terenów chronionych. W zakresie innych uwarunkowań ustalono, iż ustalenia planu są zgodne ze 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, część terenów stanowi 
grunty orne wysokich klas bonitacyjnych.  

Dokonano oceny przewidywanych oddziaływań na środowisko. Przedstawiono również metody 
zapobiegania, ograniczania lub kompensacji skutków realizacji ustaleń planu. 

Analizując zanotowane w tabeli wyniki przeprowadzonej oceny wpływu realizacji projektu 
zmiany planu na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego należy stwierdzić, że 
planowane zmiany funkcji i zagospodarowania terenu na obszarach objętych projektem zmiany planu 
spowodują ingerencję w środowisko przyrodnicze w stopniu od małego do umiarkowanego. 

Z przeprowadzonej oceny wynika, że planowane zmiany będą mieć wpływ, w różnym zakresie, 
na różne komponenty środowiska, lecz nie będzie to oddziaływanie znaczące. Dla wielu komponentów 
realizacja planu będzie miała jednocześnie pozytywny i negatywny wpływ na środowisko. Niewielkie 
oddziaływania będą związane z prowadzeniem gospodarstw rolnych i uzupełnianiem istniejącej 
zabudowy. Oddziaływanie będzie miało wpływ na stan powietrza, wód, fauny i flory i powierzchni ziemi 
w przypadku realizacji nowych przedsięwzięć. Wskutek uzupełniania zabudowy niewielkiej zmianie 
ulegnie również krajobraz. Określenie zasad funkcjonowania istniejących i nowych zabudowań będzie 
miało wpływ na komfort życia mieszkańców. Pozytywnego wpływu można spodziewać się w związku z 
zachowaniem terenów zieleni i wód oraz wprowadzeniem zasad ochrony wód, powietrza, gleb 
najwyższych klas bonitacyjnych i zabytków. Realizacja planu zapewni możliwość rozwoju obszarów 
położonych w sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod realizację elektrowni wiatrowych. 

Następnie określono rodzaj oddziaływań: oddziaływanie bezpośrednie związane będzie z 
możliwością rozwoju wsi w kierunku zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej. Oddziaływanie 
związane będzie również z realizacją infrastruktury technicznej, wprowadzeniem zasad ochrony 
powietrza i wód, roślinności, ochrony zabytków i gruntów rolnych o wysokiej przydatności, 
oddziaływania pośrednie polegać będzie na możliwości rozwoju zabudowy mieszkaniowej w strefie 
oddziaływania elektrowni wiatrowych, zwiększeniu produkcji zanieczyszczeń i odpadów w związku z 
rozwojem wsi, zwiększonym poborem wody, zmianami mikroklimatu i stanu bioróżnorodności, 
oddziaływanie skumulowane może występować oddziaływanie skumulowane w postaci emisji 
zanieczyszczeń lotnych oraz hałasu, oddziaływanie stałe dotyczyć będzie zachowania powierzchni 
biologicznie czynnej, zajęcia powierzchni pod nowoprojektowaną zabudowę, zmianę krajobrazu. 
Oddziaływania długo- i średnioterminowe dotyczyć będą zmiany stanu aerosanitarnego, poziomy 
hałasu i zachowaniu warunków dla fauny i flory, oddziaływania krótkoterminowe i chwilowe dotyczyć 
będą głównie przekształceń powierzchni i hałasu w wyniku prowadzenia prac budowlanych. 

Przeprowadzono analizę rozwiązań alternatywnych. W trakcie projektowania rozważono opcje 
dotyczące kierunku przeznaczenia terenu. Rozważono m.in. przeznaczenie większej powierzchni pod 
zabudowę zagrodową lub rolnictwo. Pozostano jednak przy wariancie zakładającym możliwość 
dywersyfikacji rozwoju wsi i stworzenie miejsca dla różnych funkcji przy jednoczesnym zwarciu 
zabudowy.  

Dla oddziaływań w każdym zakresie wprowadza się zapisy mające na celu ograniczenie lub 
kompensację działań, 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, sposób odprowadzania ścieków 
oraz usuwanie odpadów, w sposób niezagrażający jakości wód, wskazanie stosowania  do celów 
grzewczych lub grzewczo - technologicznych systemów grzewczych opartych o technologie 
bezemisyjne lub paliwa i technologie niskoemisyjne, ograniczenie maksymalnej obsady zwierząt w 
gospodarstwach o profilu hodowlanym, zachowanie terenów zieleni nieurządzonej, urządzonej i lasu, 
zakaz lokalizowania wszelkich inwestycji dotyczących recyklingu, składowania lub przetwarzania 
odpadów, ustalenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, ustalenie zasad ochrony 
obiektów zabytkowych. Ponadto w prognozie zalecono szereg działań ograniczających i 
rekompensujących wpływ, m.in.: adaptowanie projektowanych budynków do tendencji zmian klimatu 
i stosowanie materiałów wysokiej jakości uwzględniające ekstremalne obciążenie wiatrem, obciążenie 



str. 32 

 

śniegiem, różnice temperatury oraz wahania poziomu wód gruntowych, unikanie grodzenia 
nieruchomości lub stosowanie ogrodzeń ażurowych z prześwitem, tworzenie zieleni o charakterze 
izolacyjnym, zachowanie  i uzupełnianie zieleni śródpolnej i urządzonej w postaci ogrodów 
przydomowych o różnicowanym składzie gatunkowym zgodnym z istniejącym siedliskiem, zachowanie 
i uzupełnianie roślinności nadwodnej w postaci bufora dla rowu melioracyjnego, stosowanie substancji 
i materiałów o zmniejszonej uciążliwości zapachowej,  utylizowanie odpadów niebezpiecznych i 
technologicznych, nawiązanie  nowej zabudowy charakterem i detalem do istniejących zabudowań. 

 Charakter wprowadzanych zmian nie spowoduje lub spowoduje w minimalnym stopniu 
negatywne oddziaływanie na analizowane elementy środowiska. Proponuje się prowadzenie analizy 
skutków realizacji postanowień, łącznie z wpływem na środowisko, równolegle do analizy zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z częstotliwością raz na 8 lat. 
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Oświadczenie autora prognozy oddziaływania na środowisko 

 
 
 

Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do sporządzania prognoz oddziaływania na 

środowisko, raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportów o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 na podstawie art. 74a ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn.zm.) o udostępnianiu 

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

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 
 
 
 
 

Joanna Dokurno 

Biuro Urbanistyki i 

Architektury 

w Toruniu 
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