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1.

Wprowadzenie

1.1. Podstawa formalno-prawna Prognozy
Niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym
Kiełczynek, na południe od drogi wojewódzkiej nr 436 została sporządzona w oparciu o
zapisy 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.283). Obowiązek sporządzania Prognozy wynika z art.
51 ust. 2 i art. 52 ust 1 i 2 wymienionej ustawy. Zgodnie z treścią przedmiotowej ustawy,
Prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko.
1.2. Cel, przedmiot i zakres Prognozy
Celem Prognozy jest określenie, czy i w jaki sposób projektowane zagospodarowanie
przestrzenne przekształci środowisko oraz naruszy zasady jego prawidłowego
funkcjonowania, a także poszukiwanie i wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych
najkorzystniejszych dla środowiska.
Przedmiotem niniejszej Prognozy jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek, na południe od drogi wojewódzkiej
nr 436.
Zgodnie z art. 51 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, niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko:
 zawiera informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz
jego powiązaniach z innymi dokumentami, informacje o metodach zastosowanych przy
sporządzaniu Prognozy, propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków
realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej
przeprowadzania, informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na
środowisko oraz streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 określa, analizuje i ocenia istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego
stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan środowiska na
obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, istniejące problemy
ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu,
w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, cele ochrony środowiska ustanowione
na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia
projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska
zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, przewidywane znaczące
oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
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krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność
biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz,
klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności
między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy,
 przedstawia rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, biorąc pod uwagę cele
i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod
dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków
techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Szczegółowość i zakres opracowania niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko
został uzgodniony z:
 Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak RDOŚWOO-III.411.44.2018.AK.I z dnia 28 lutego 2018 r.,
 Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Śremie pismem znak ON.NS72-5/18 z dnia 20 lutego 2018 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w swoim piśmie zwraca uwagę
na kwestie, które należy uwzględnić w niniejszej Prognozie.
W Prognozie należy uwzględnić działania naprawcze zawarte w „Programie ochrony
powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P", w
szczególności dotyczące stosowania w indywidualnych systemach grzewczych nośników
niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń, takich jak; olej opałowy, gaz, a także
stosowania do celów grzewczych energii elektrycznej oraz odnawialnych źródeł energii. W
przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych opalanych paliwami stałymi
wskazane jest stosowanie wysokosprawnych kotłów. Ponadto zaleca się budowę i rozbudowę
sieci ciepłowniczych zapewniających podłączenie nowych użytkowników, a także
projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania" terenów ze
szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie oraz zwiększenie powierzchni
terenów zielonych (nasadzenia drzew i krzewów). W prognozie należy określić
przewidywane oddziaływanie istniejących i planowanych szlaków komunikacyjnych (w
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szczególności drogi wojewódzkiej m 436) oraz innych terenów, na których są lub będą
zlokalizowane przedsięwzięcia mogące powodować pogorszenie stanu powietrza na terenach
objętych projektem planu i terenach sąsiednich. W projekcie planu i prognozie należy
zaproponować środki organizacyjne, technologiczne lub techniczne służące ograniczeniu
ewentualnego niekorzystnego oddziaływania powodowanego emisją substancji do powietrza.
W prognozie należy określić, przeanalizować i ocenić wpływ realizacji ustaleń projektu
planu na klimat (w tym mikroklimat). Określając wpływ realizacji ustaleń projektu planu na
klimat wskazane jest uwzględnienie zaleceń zawartych w opracowaniu „Strategiczny plan
adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z
perspektywą do roku 2030”.
W prognozie proszę ponadto określić, przeanalizować i ocenić wpływ realizacji ustaleń
projektu planu na krajobraz, mając na uwadze potrzebę ochrony krajobrazu oraz konieczność
prowadzenia działań na rzecz zachowania i utrzymywania ważnych lub charakterystycznych
cech krajobraz.
W Prognozie należy wskazać tereny, które należą do poszczególnych rodzajów, o
których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
W prognozie należy określić wpływ linii elektroenergetycznych przebiegających przez
obszar opracowania na klimat akustyczny terenów sąsiadujących z tymi liniami, które
podlegają ochronie akustycznej oraz ich wpływ w zakresie emisji pól elektromagnetycznych
na tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsca dostępne dla ludności. W
projekcie planu i prognozie należy wprowadzić odpowiednie ustalenia w zakresie
szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w
tym zakazu zabudowy.
W Prognozie należy opisać warunki hydrogeologiczne oraz przedstawić rozwiązania
mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnego oddziaływania realizacji ustaleń
projektu planu na środowisko gruntowo-wodne. Należy określić zabezpieczenia środowiska
gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.
W prognozie należy wskazać jednolite części wód (JCW), w granicach których
położony jest obszar objęty projektem planu oraz wyznaczone dla nich cele środowiskowe.
Należy również wskazać, czy realizacja projektu planu może spowodować nieosiągnięcie
celów środowiskowych zawartych w „Planie zagospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry”.
Obszar objęty projektem miejscowego planu położony jest poza obszarami chronionymi
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliżej położone
obszary Natura 2000 to obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – obszar ochrony siedlisk –
„Rogalińska Dolina Warty” (PLH300012) i obszar specjalnej ochrony ptaków „Ostoja
Rogalińska” (PLB300017), oddalone ok. 4,5 km.
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W Prognozie należy również ocenić walory przyrodnicze przedmiotowego obszaru, w
szczególności wskazanie, czy w jego granicach występują zwierzęta, rośliny i grzyby objęte
ochroną gatunkową. W Prognozie należy również określić, przeanalizować i ocenić wpływ
realizacji ustaleń projektu planu na zwierzęta, rośliny i grzyby objęte ochrona gatunkową.
Należy także zaproponować rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą ewentualnych negatywnych oddziaływań na zwierzęta, rośliny i
grzyby objęte ochrona gatunkową, mogących być rezultatem realizacji ustaleń projektu planu.
Ponieważ w przepisach nie wskazano na możliwość odstąpienia od wymagań co do
zawartości prognozy oddziaływania na środowisko stwierdzono, że prognoza winna być
sporządzona w pełnym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień, o których mowa
powyżej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie zgłasza następujące uwagi:
– tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową powinny być wznoszone poza
zasięgiem jakiegokolwiek uciążliwego oddziaływania,
– emisje czynników szkodliwych na granicy z zabudową mieszkaniową nie mogą
przekraczać dopuszczalnych norm (w tym również uciążliwość zapachowa),
– należy zapewnić zachowanie odpowiedniej odległości linii wysokiego napięcia od
budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi gwarantującą ochronę
przed szkodliwym promieniowaniem i oddziaływaniem pól elektromagnetycznych,
– działalność gospodarcza nie może powodować uciążliwości dla zabudowy

–
–
–
–

mieszkaniowej, należy przewidzieć zwarte pasy zieleni zimozielonej, izolacyjnej o
określonej szerokości,
należy zapewnić zaopatrzenie w wodę zdatną do picia i potrzeb gospodarczych z
ujęć centralnych,
do celów grzewczych i technologicznych należy stosować paliwa najbardziej
bezpieczne dla środowiska,
należy zapewnić gromadzenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
ścieki sanitarne i deszczowe odprowadzać za pomocą zewnętrznych sieci
kanalizacyjnych do oczyszczalni ścieków. Stosowanie zbiorników bezodpływowych
uważać jako rozwiązania tymczasowe,

– należy zachować odpowiednią odległość zabudowy mieszkaniowej od układu
komunikacyjnego, gwarantującą ochronę przed takimi uciążliwościami jak: hałas,
drgania (wibracje), zanieczyszczenie powietrza, gruntu, wód powierzchniowych i
podziemnych.
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2.

Informacje o zawartości i głównych celach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz jego powiązań z innymi dokumentami

2.1. Zawartość projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zawartość projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z
treści art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zmianami).
W projekcie planu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określono:
 zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
 wymagania wynikające z potrzeb kształtowania zabudowy oraz warunki
zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy i inne,
 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji,
 szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,
 stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art.36.
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.2. Cele i przedmiot miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Celem sporządzania tego planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie
zasad zagospodarowania i zabudowy, z uwzględnieniem koniecznych rozwiązań w zakresie
obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.
Przyjęty sposób zagospodarowania terenu musi uwzględniać zapisy Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp. oraz
aktualnie obowiązujące przepisy.
W uzasadnieniu do uchwały Nr XXXVI/ 260 / 2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
30 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia niniejszego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zapisano: (...) Potrzeba sporządzenia planu
miejscowego dla przedmiotowego obszaru wynika z konieczności zabezpieczenia funkcji
gruntów rolnych i ustalenia zasad zabudowy siedliskowej.
Na terenie objętym projektem planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:
 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem 1MN i 2MN,
 tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM,
6RM, 7RM i 8 RM,
 tereny rolnicze oznaczone symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R i 7R,
 tereny użytków zielonych oznaczone symbolami 1RZ, 2RZ, 3RZ, 4RZ, 5RZ i 6RZ,
 teren lasu oznaczony symbolem ZL,
 tereny wód powierzchniowych oznaczone symbolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS i 5WS,
7
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 teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem KDZ,
 teren drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczone symbolem KDD,
 teren drogi wewnętrznej oznaczony symbolem KDW.
2.3. Powiązania z innymi dokumentami
Przy opracowaniu Prognozy wykorzystano obowiązujące dokumenty strategiczne, ze
szczególnym naciskiem na dokumenty poziomu szczebla lokalnego. W dokumentach tych
ważne miejsce zajmują zagadnienia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Plan
działań na lata 2014-2020
Projekt planu uwzględnia cel nadrzędny tego programu, jakim jest poprawa stanu
różnorodności biologicznej i pełniejsze powiązanie jej ochrony z rozwojem społecznogospodarczym kraju. Ponadto, podczas prac nad projektem planu wzięto pod uwagę cele
strategiczne i operacyjne m.in.:
 wzmocnienie narzędzi planistycznych w działaniach na rzecz ochrony różnorodności
biologicznej w ramach włączenia wybranych sektorów gospodarki w działania na rzecz
różnorodności biologicznej,
 poprawa skuteczności działań na rzecz ochrony gatunkowej w ramach zachowania i
przywracania populacji zagrożonych gatunków i siedlisk,
 poznanie stanu i tendencji zmian różnorodności biologicznej, w celu skutecznego i
efektywnego zarządzania zasobami przyrodniczymi.
Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Wielkopolska 2020
Strategia jest narzędziem polityki regionalnej określającym główne cele i kierunki
rozwoju województwa. W Strategii sformułowano wizję i misję województwa oraz cele
strategiczne, operacyjne i horyzontalne. Generalnym celem jest „Poprawa jakości przestrzeni
województwa, systemu edukacyjnego, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej
skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców”. Realizacja zapisów projektu planu jest
jednym z elementów, które mogą przyczynić się do poprawy rynku pracy i gospodarki, a w
konsekwencji wzrostu poziomu życia mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu stanu
środowiska przyrodniczego.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego
Plan województwa zalicza obszar gminy Książ Wlkp. do strefy wielofunkcyjnego
rozwoju terenów otwartych, w której polityka wspierania rozwoju połączona jest z
minimalizacją zagrożeń zrównoważonego rozwoju.
Głównymi celami, które zostały uwzględnione w projekcie ustaleń miejscowego planu są:
– poprawa ładu przestrzennego, w którym poszczególne elementy przestrzeni tworzą
harmonijną całość poprzez uwzględnienie w uporządkowanych relacjach wszelkich
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uwarunkowań i wymagań funkcjonalnych, społeczno – gospodarczych,
środowiskowych, kulturowych oraz kompozycyjno – estetycznych,
– zrównoważony rozwój, w którym następuje proces integrowania działań gospodarczych
i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych
procesów przyrodniczych,
– minimalizacja napięć i konfliktów,
– ograniczanie zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju.
Program ochrony środowiska dla Gminy Książ Wlkp. na lata 2017 – 2020
z perspektywą na lata 2021-2024
Analizowany dokument wpisuje się ponadto w priorytety ekologiczne określone w
najnowszym Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Książ Wlkp. Program określa
główne problemy środowiskowe Gminy w postaci głównych obszarów interwencji i
przypisanych do nich celów operacyjnych, jakie należy podjąć w zakresie ochrony
środowiska. Cele ekologiczne, a w ich ramach kierunki działań, jakie należy podjąć w
zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy, stanowią podstawę dla realizacji konkretnych
zadań ekologicznych na przestrzeni kilkunastu lat. W Programie Ochrony Środowiska
wyznaczono następujące obszary interwencji:
 ochrona klimatu i jakości powietrza,
 zagrożenia hałasem,
 pola elektromagnetyczne,
 gospodarowanie wodami,
 gospodarka wodno-ściekowa,
 gleby oraz zasoby geologiczne,
 gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 zasoby przyrodnicze,
 zagrożenia poważnymi awariami,
 edukacja ekologiczna.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ
Wlkp.
Studium określa politykę przestrzenna gminy, w tym także lokalne zasady
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza także ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.,
uchwalonego uchwałą Nr XXII/197/2001 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca
2001 r. ze zmianami.

9

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w
obrębie geodezyjnym Kiełczynek, na południe od drogi wojewódzkiej nr 436

Obszar objęty projektem planu znajduje się w strefie intensywnego osadnictwa (A)
wyznaczonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Książ Wlkp. Na obszarze projektu planu występują następujące główne funkcje kierunkowe
terenów oznaczonych w Studium gminy:
 tereny zabudowy jednorodzinnej i siedliskowej z usługami nieuciążliwymi,
 tereny użytków zielonych,
 tereny gruntów ornych o niskich klasach bonitacyjnych,
 tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej bez prawa zabudowy,
 kompleksy leśne.
3. Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy
Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono dla projektu miejscowego planu.
Do jej opracowania zastosowano metody opisowe, charakteryzujące aktualny stan środowiska
przyrodniczego. Ocenie poddano zarówno obecny stan środowiska przyrodniczego, jak
i potencjalny wpływ na środowisko realizacji poszczególnych ustaleń projektu planu. Analizę
i ocenę stanu środowiska przeprowadzono w oparciu o monitoring Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz kierując się syntezą dokumentów
regionalnych i lokalnych odnoszących się bezpośrednio jak i pośrednio do ochrony
środowiska, przyrody oraz zdrowia i życia ludzi. W trakcie prac nad sporządzaniem niniejszej
Prognozy odbyła się wizja terenowa na obszarze objętym projektem planu. W celu dokonania
właściwej oceny zagadnień, będących przedmiotem Prognozy, uwzględniono m.in.
informacje zawarte w następujących dokumentach:
 Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego – WBPP
Poznań 2010 r.,
 Programie ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2016 -2020,
 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Poznaniu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2018 r.,
 Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5
oraz B(a)P z 2017 r.,
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ
Wielkopolski z 2001 r.,
 Programie ochrony środowiska dla gminy Książ Wlkp. na lata 2017 – 2020 z
perspektywą lata 2021 – 2024,
 Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
 Opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym dla gminy Książ Wlkp..
W opracowaniu Prognozy wykorzystano również informacje pozyskane z następujących
materiałów kartograficznych:
 mapy zasadniczej 1: 1 000,
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 mapy ewidencji gruntów i budynków w skali 1:1000,
 mapy glebowo-rolniczej 1: 25 000,
 ortofotomapy,
 mapy topograficznej 1: 10 000 i 1:50 000,
 bazy danych obiektów topograficznych (bdot_10k),
 mapy geologicznej 1: 50 000,
 mapy hydrograficznej 1: 50 000,
 mapy sozologicznej 1: 50 000,
 mapy geomorfologicznej
Krygowskiego 1:300 000.

Niziny

wielkopolsko-kujawskiej

pod

redakcją

B.

 map terenów szczególnego zagrożenia powodzią,
 dokumentacji graficznej dla obszarów Natura 2000.
4. Przyjęte
rozwiązania
przestrzenne
w
projekcie
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego
Do najważniejszych zasad zapisanych w projekcie uchwały miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek,
na południe od drogi wojewódzkiej nr 436 należą:
W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego:
 eksploatacja instalacji związana z prowadzoną działalnością usługową i rolniczą nie
może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych
przepisami odrębnymi na terenach oraz poza terenami, do których inwestor posiada
tytuł prawny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w przepisach odrębnych,
 zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem
inwestycji celu publicznego,
 w zakresie ochrony gruntów i wód:
 zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i do wód
powierzchniowych,
 nakazuje się wykonanie zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i innych
zanieczyszczeń do gruntu i wód dla istniejących i projektowanych dróg, parkingów i
placów zgodnie z przepisami odrębnymi,
 dla terenów 1MN, 2MN i 1MR zakazuje się realizacji przydomowych oczyszczalni
ścieków,
 nakaz docelowego odprowadzania ścieków komunalnych do sieci kanalizacji
sanitarnej,
 zakazuje się magazynowania materiałów mogących powodować zanieczyszczenie
środowiska w miejscach nieizolowanych od powierzchni terenu,
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nakaz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na własnym terenie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

 w zakresie ochrony przed hałasem nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu
określonych w przepisach odrębnych:
 na terenach oznaczonych symbolem MN, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
 na terenach oznaczonych symbolem RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej,
 w zakresie gospodarowania odpadami:
 nakazuje się gromadzenie i zagospodarowanie odpadów zgodnie z regulaminem
utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi,
 dopuszcza się wykorzystanie mas ziemnych, o dopuszczalnej zawartości substancji
powodujących ryzyko w glebie lub ziemi, na terenach ich powstawania do
ukształtowania terenu, w tym dla urządzania zieleni towarzyszącej inwestycjom,
 w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i promieniowania
niejonizującego:
 nakaz zachowania wymaganych przepisami odrębnymi odległości budynków od
skrajnych przewodów elektrycznych,
 nakaz zachowania wytycznych dotyczących sposobu zagospodarowania obszarów
oznaczonych na rysunku planu jako pasy technologiczne od napowietrznych linii
elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi,
 szerokość pasów technologicznych od napowietrznych linii elektroenergetycznych,
zgodnie z rysunkiem planu,
 w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:
 nakazuje się wytwarzanie energii dla celów grzewczych wyłącznie na bazie paliw
charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisji lub odnawialnych źródeł
energii, z zastrzeżeniem lit. b,
 dopuszcza się wykorzystanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych
źródeł energii o mocy nie większej niż 100 kW zgodnie z przepisami odrębnymi,
przy czym urządzenia wytwarzające energię z wiatru nie mogą mieć większej mocy
aniżeli mikroinstalacje,
 źródła szkodliwego oddziaływania, związane z profilem działalności podmiotów
gospodarczych muszą spełniać wymogi ochrony powietrza określone w przepisach
odrębnych.
W zakresie zasad kształtowania krajobrazu ustala się:
 nakazuje się kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami
niniejszej uchwały,
 dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,
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 zakazuje się lokalizacji ogrodzeń pełnych, w tym z prefabrykowanych przęsłowych
ogrodzeń betonowych i żelbetowych, od frontu działki i w granicach bocznych,
pomiędzy linią rozgraniczającą teren drogi a linią zabudowy,
 ustala się maksymalną wysokość ogrodzeń od frontu działki od strony dróg do 1,5m,
 zakazuje
się
lokalizowania
wielkoformatowych,

urządzeń

reklamowych

wolnostojących

i

 zakazuje się umieszczania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów na
ogrodzeniach,
 zakazuje się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na elewacjach
budynków mieszkaniowych jednorodzinnych oraz na budowlach rolniczych i
związanych z nimi urządzeniach budowlanych,
 dopuszcza się umieszczanie na elewacjach budynków szyldów o łącznej powierzchni do
1 m2 na jednym budynku,
 dopuszcza się umieszczanie na budowlach rolniczych i związanych z nimi urządzeniach
budowlanych szyldów o powierzchni do 2 m2 na jednej budowli rolniczej.
W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
 w zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, ustala się strefę
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych – stanowiska zarejestrowane w
zespołach, znajdujących się w wykazie zabytków ujętych w gminnej ewidencji, o
zasięgu zgodnym z rysunkiem planu,
 dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego w granicy strefy ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych – stanowiska zarejestrowane w
zespołach, należy przeprowadzać badania archeologiczne podczas inwestycji
wymagających prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem
przedmiotowego terenu,
 nie określa się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej.
W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:
 obszary oznaczone na rysunku planu jako pasy technologiczne od napowietrznych linii
elektroenergetycznych,
 nakaz zgłaszania do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym stałe lub
tymczasowe obiekty budowlane o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t.
zgodnie z przepisami odrębnymi,
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 przez teren 3R przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN250, dla którego obowiązują
strefy kontrolowane o szerokości zgodnie z
zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi.

rysunkiem

planu

i

sposobie

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej ustala się m.in.:
 w zakresie komunikacji:
 obsługę komunikacyjną terenów objętych planem poprzez układ istniejących dróg
publicznych: drogi klasy zbiorczej KDZ, drogi klasy dojazdowej KDD oraz drogę
wojewódzką nr 436, oznaczoną symbolem KDG i znajdującą się poza planem,
 zakaz lokalizacji nowych bezpośrednich zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 436,
 zachowuje się istniejące bezpośrednie zjazdy z drogi wojewódzkiej nr 436,
oznaczonej symbolem KDG i znajdującej się poza planem,
 dopuszcza się przebudowę istniejących zjazdów wyłącznie na warunkach
uzgodnionych z zarządcą drogi wojewódzkiej nr 436,
 dopuszcza się korzystanie z istniejących zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 436
wyłącznie do obsługi terenów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową i
usługowo-mieszkaniową oraz do obsługi terenów rolnych,
 w zakresie zaopatrzenia w wodę:
 nakaz zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej,
 zachowanie istniejącej sieci wodociągowej, z możliwością jej przebudowy oraz
rozbudowy,
 nakaz zapewnienia wody dla celów gaśniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 w zakresie odprowadzenia ścieków:
 do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania szczelnych,
atestowanych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą wywożone przez
koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków,
 odchody zwierząt z gospodarstw rolnych stanowiące nawóz naturalny należy
zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi,
 dopuszczenie lokalizacji lokalnych przepompowni ścieków,
 w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:
 nakaz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na własnym terenie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
 dopuszczenie lokalizacji lokalnych przepompowni wód opadowych i roztopowych,
 w zakresie zaopatrzenia w gaz – docelowe podłączenie terenów objętych planem do
sieci gazowej,
 w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
 zachowanie istniejącej sieci elektroenergetycznej, z możliwością jej przebudowy
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remontu, utrzymania oraz rozbudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 dopuszczenie
lokalizacji
infrastruktury
technicznej
elektroenergetycznej
dystrybucyjnej liniowej i elementów energetycznych z nią związanych w pasach
drogowych po uzgodnieniu z ich zarządcami,
 dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych z zapewnieniem dostępu do dróg
ustalonych planem.
5. Charakterystyka i ocena stanu środowiska przyrodniczego
5.1. Podstawowe informacje o obszarze objętym projektem miejscowego planu
Obszar objęty projektem planu miejscowego położony jest w centralnej części gminy
Książ Wlkp. i obejmuje grunty wsi Kiełczyn w obrębie geodezyjnym Kiełczynek (ryc. 1).
Granica opracowania biegnie od drogi wojewódzkiej nr 436 na południe częściowo do
nieczynnej linii kolejowej nr 369 relacji Mieszków – Czempiń, a częściowo wzdłuż granicy
obrębu. Od zachodu granica projektu planu wynika z granicy obrębu, a od strony wschodniej
granica wiedzie po drodze powiatowej i granicy działek ewidencyjnych nr 242 i 242.
Obszar objęty projektem planu jest w większości użytkowany rolniczo z zabudową
zagrodową. W zachodniej części występują również tereny użytków zielonych, niewielki
powierzchniowo las, rowy melioracyjne i staw. W części wschodniej zlokalizowane jest
dodatkowo zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Ryc. 1. Obszar objęty projektem planu na tle ortofotomapy
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5.2. Charakterystyka środowiska przyrodniczego
Położenie terenu objętego projektem planu w ponadlokalnym systemie powiązań
przyrodniczych
Powiązania przyrodnicze analizowanego obszaru z otoczeniem odnoszą się głównie do
liniowych i powierzchniowych struktur przyrodniczych (ryc. 2). Najważniejsze z nich to, że:
 znajduje się w strefie wpływu wiatrów z sektora zachodniego,
 znajduje się w granicach jednolitej części wód powierzchniowych Kanał Książ,
 położony jest poza występowaniem złóż kopalin, około 100 m na wschód znajduje się
złoże surowców ilastych, a około 100 m na północ złoże piasku,
 około 4,5 km w kierunku północnym położone są obszary Natura 2000 – obszar
ochrony siedlisk „Rogalińska Dolina Warty” PLH300012 oraz obszar specjalnej
ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017,
 około 0,6 km w kierunku północnym znajdują się granice głównego zbiornika wód
podziemnych (GZWP nr 150 – Pradolina Warszawa – Berlin).
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Ryc. 2. Powiązania przyrodnicze obszaru objętego projektem planu
Położenie
Zgodnie z regionalizacją Polski J. Kondrackiego obszar objęty projektem planu
położony jest na terenie Pojezierza Leszczyńskiego w mezoregionie Wał Żerkowski.
Rzeźba terenu
Teren charakteryzuje się zróżnicowaniem wysokości – do 16 m. Obszar najniżej
położony – 69 m npm – znajduje się w zachodniej części analizowanego obszaru. Teren
najwyżej położony – 87 m npm – znajduje się we wschodniej części obszaru. Wg mapy
geomorfologicznej Krygowskiego obszar projektu planu miejscowego zajmuje wysoczyzna
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falista (wschodnia cześć) oraz terasa środkowa – wydmowa i stopnie terasowe (zachodnia
część).
Warunki geologiczno-gruntowe
Pod względem geologicznym przedmiotowy obszar leży w obrębie monokliny
przedsudeckiej. Osady trzeciorzędowe spoczywają na utworach mezozoicznych kredy i jury.
Są to między innymi margle, wapienie i mułowce. Utwory trzeciorzędowe to osady
oligoceńskie, mioceńskie i plioceńskie o miąższości od 140 do ponad 200 m. Osady
oligoceńskie to piaski drobnoziarniste i gruboziarniste z glaukonitem a także mułki i mułowce
ilaste z paskami o miąższości od 15 do 80 m. Miocen reprezentowany jest przez piaski
różnoziarniste, utwory mułowo-piaszczyste i węgle brunatne oraz seria piaszczysto-pylastoilasta. Wierzchnia warstwa tych osadów znajduje się na głębokości od 0 do – 25 m n.p.m.
Pstre iły poznańskie to osady pochodzące z okresu pliocenu. Na analizowanym obszarze jest
to gruba warstwa o miąższości od 80 do 100 m i przykryta cienką warstwą utworów
czwartorzędowych. Osady czwartorzędowe utworzone zostały w czasie zlodowacenia
środkowopolskiego stadiału Warty oraz w fazie leszczyńskiej zlodowacenia bałtyckiego. Są
to głównie gliny zwałowe, piaski i żwiry o miąższości od 25 do 50 m.
Dominują tu gleby brunatne i bielicowe wytworzone w przewadze z piasków słabo
gliniastych podścielonych gliną. W części wschodniej występują gleby wykształcone na
glinach, o wysokich klasie bonitacyjnej – IIIa i IIIb. Natomiast w części zachodniej, w
obniżeniu, występują gleby torfowe, które tworzą kompleks glebowo-rolniczy 2z. Pozostałe
gleby są zakwalifikowane do IV i V klasy bonitacyjnej.
W trakcie procedury planistycznej zaistniała potrzeba zmiany przeznaczenia gruntów
rolnych klasy RIIIa i RIIIb na cele nierolnicze. Zmiana gruntów dotyczyła obszaru o
powierzchni 1,7218 ha. Potrzeba zmiany przeznaczenia części gruntów rolnych objętych
planem miejscowym na cele nierolnicze wynika z troski władz gminy o ład przestrzenny,
realizowanej przede wszystkim poprzez sporządzanie planów miejscowych, za pomocą
których skutecznie ogranicza się niekontrolowane zainwestowanie. Obszary objęte
wnioskiem należą do terenów już zabudowanych od wielu lat. Istnieje tu funkcja
mieszkaniowa jednorodzinna, siedliskowa oraz usługowa. Zabudowa ta stanowi niewielki
udział w obszarze objętym opracowaniem. Dla terenów przeznaczonych w planie pod
zainwestowanie, w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Książ Wlkp. określono kierunkową funkcję – tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej, z usługami nieuciążliwymi z dopuszczeniem
działalności gospodarczej o charakterze nieuciążliwym – tego typu funkcje na tych terenach
już występują. Plan miejscowy pozwoli na ich usankcjonowanie, jednocześnie ściśle
określając zasięg terenów przeznaczonych pod zainwestowanie oraz zasady ich
zagospodarowania ze szczególnym poszanowaniem ochrony środowiska przyrodniczego i
kulturowego. Wyłączenie wnioskowanych terenów z produkcji rolnej umożliwi mieszkańcom
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rozwój pod warunkiem stosowania zasad określonych planem, a jednocześnie ograniczy
zainwestowanie, które do tej pory miało charakter niekontrolowany.
Na analizowanym terenie nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych
(Bilans złóż kopalin w Polsce – stan 31.12.2018 r.). Około 150 m na północ od drogi
wojewódzkiej (poza granicami projektu planu) znajduje się złoże piasków i żwirów, którego
eksploatacja została zaniechana. Pozostałością po eksploatacji są wyrobiska. Około 100 m na
wschód od granicy opracowania zlokalizowane jest złoże surowców ilastych.
Klimat
Zgodnie z podziałem Polski na regiony klimatyczne opracowanym przez W.
Okołowicza analizowany obszar położony jest w regionie klimatycznym ŚląskoWielkopolskim, odznaczającym się klimatem o przewadze wpływów oceanicznych. Klimat
charakteryzuje się stosunkowo małymi rocznymi amplitudami temperatury powietrza,
wczesną wiosną, długim latem, krótką zimą z mało trwałą pokrywą śnieżną (57 dni).
Temperatura powietrza w styczniu wynosi – 1,5oC, w lipcu 18,0oC, czas trwania zimy wynosi
74 dni, lata 90 dni. Liczba dni pogodnych wynosi 62, pochmurnych 108. Okres wegetacyjny
trwa około 220 dni.
Analizę stosunków opadowych przedstawiono na podstawie dwóch posterunków
wodowskazowych IMGW zlokalizowanych poza granicami gminy Książ Wlkp. – w Klęce
(gm. Nowe Miasto nad Wartą) oraz Śremie (gm. Śrem). Roczna suma opadów
atmosferycznych w roku przeciętnym wynosi od 479 mm w Śremie do 524 mm w Klęce
(wartości średnie w latach 1957-1988) stanowiąc ten region wśród najbardziej deficytowych
obszarów wodnych w Wielkopolsce. Największe opady w roku przeciętnym występują lipcu,
najniższe natomiast w lutym i w marcu.
Zasoby wodne
Analizowany obszar znajduje się w zlewni Kanału Książ (Europejski kod JCWP –
PLRW600017785529), która należy do regionu wodnego Warty i leży w obszarze dorzecza
Odry. Na działce nr 148/2 w zachodniej części terenu znajduje się małopowierzchniowy
zbiornik wodny.
Analizowany obszar położony jest w zasięgu jednolitej części wód podziemnych nr 61
(PLGW600061). Zarządzanie tą częścią wód należy do obowiązków Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Warstwy wodonośne występują na różnych głębokościach i dzielą się na trzy piętra.
Pierwsze z nich – czwartorzędowe znajduje się w piaskach na glinie, piaszczystych
przewarstwieniach w glinie oraz w piaskach nad warstwą utworów zwałowych w obrębie
wysoczyzny. Poziom tego piętra znajduje się na głębokości od 1,5 do 10,0 m pod
powierzchnią terenu. Kolejne piętro – trzeciorzędowe to dwa poziomy: plioceński i
mioceński. Poziom plioceński w piaszczystych przewarstwieniach w iłach plioceńskich
zalega od 11,0 do 20,0 m pod powierzchnią gruntu. Głębiej, bo na poziomie od 120,0 do
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145,0 m pod powierzchnią terenu występuje piętro mioceńskie. Ma ono największą
wydajność i zbudowane jest z piasków mioceńskich. Ostatnim piętrem wodonośnym jest
piętro jurajskie. Piętro to zalega w utworach zbudowanych z piasków na głębokości od 220,0
do 240,0 m.
Rozpatrywany teren położony jest w sąsiedztwie (około 0,6 km) od granic głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP nr 150 – Pradolina Warszawa – Berlin, dlatego
gospodarka wodno-ściekowa musi spełniać wymagane normy prawne oraz nie może stanowić
trwałego zagrożenia dla elementów środowiska, w tym dla wód gruntowych i
powierzchniowych.
Na obszarze objętym projektem miejscowym miejscowego planu nie występuje ujęcie
wód podziemnych.
Świat roślinny i zwierzęcy
Według podziału geobotanicznego Polski dokonanego przez Szafera (1972) całość
analizowanego obszaru leży w obrębie Okręgu Poznańsko-Gnieźnieńskiego (7c), w Krainie
Wielkopolsko-Kujawskiej (7) wchodzącej w skład Poddziału Pasa Wielkich Dolin (A2)
w Dziale Bałtyckim (A). Kraina ta charakteryzuje się wyraźną przejściowością w szacie
roślinnej w miarę przesuwania się z zachodu na wschód zmniejsza się ilość gatunków
atlantyckich na korzyść elementów kontynentalnych.
Szata roślinna na analizowanym obszarze jest zróżnicowana, w zależności od
lokalizacji. Na poniższych terenach (wg rysunku planu) główne gatunki roślin to:
– tereny użytków zielonych – roślinność trawista,
– tereny rolnicze – uprawy zbóż ozimych i kukurydzy,
– tereny lasów – dominują olsy w typie siedliskowym ols jesionowy,
– tereny zabudowy – trawniki i krzewy zimozielone.
Świat zwierzęcy jest typowy dla nizinnych obszarów kraju. Intensywne użytkowanie
rolnicze okolicy i zmiany w krajobrazie spowodowały pewne zubożenie gatunkowe
występujących zwierząt. Mimo to, w okolicznych lasach występują jelenie, daniele, dziki, te
ostatnie coraz częściej pojawiają się też na rolniczych terenach. Sprzyja temu specyfika
struktury zasiewów omawianego terenu, preferująca m.in. rozległe uprawy kukurydzy, w
której dzik znalazł doskonałe warunki bytowania. Na obszarze objętym projektem planu nie
występują gatunki objęte ochroną. Natomiast w sąsiedztwie, na zachód od obszaru
opracowania znajdują się żerowiska dla ptactwa wodno-błotnego. Występują tu takie gatunki
ptaków chronionych jak: bociany, łabędzie i kaczki. Spośród chronionych gatunków
kręgowców występują przedstawiciele gadów (jaszczurka zwinka, padalec i zaskroniec) oraz
płazy, reprezentowane głównie przez żaby i ropuchy.
5.3. Charakterystyka środowiska kulturowego
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Na obszarze objętym opracowaniem znajdują się strefy ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych – stanowiska zarejestrowane w zespołach, znajdujących się w
wykazie zabytków ujętych w gminnej ewidencji.
Na terenie objętym projektem planu nie występują obiekty wpisane do rejestru
zabytków oraz nie zlokalizowano również dóbr kultury współczesnej.
5.4. Ocena istniejącego stanu środowiska przyrodniczego
Jakość wód podziemnych i powierzchniowych
Badania stanu czystości wód prowadzone są w województwie wielkopolskim przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ). Na terenie objętym
projektem planu nie są zlokalizowane punkty monitoringu wód podziemnych i
powierzchniowych.
W 2017 roku Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie przeprowadził badania
jakości wód podziemnych w ramach monitoringu diagnostycznego na terenie gminy Książ
Wielkopolski w miejscowości Książ Wielkopolski (nr Monbada 2609) – punkt najbliżej
położony w stosunku do obszaru objętego projektem planu. Wody podziemne w tym punkcie
mają III klasę, to wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów
fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących
w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności człowiek.
W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U z 2016 r. poz.
1967) JCWPd (Kod PLGW600061) została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu
środowiskowego. Stan chemiczny i stan ilościowy określono jako dobry.
Obszar objęty projektem planu znajduje się w granicach jednolitej części wód
powierzchniowych Kanał Książ. Wg danych WIOŚ za rok 2016 r. jednolita część wód Kanał
Książ badany był w jednym punkcie pomiarowym (Kanał Książ-Łężek), a wyniki tych badań
przedstawiają się następująco: klasa elementów biologicznych – III, klasa elementów
fizykochemicznych – potencjał poniżej dobrego, klasa elementów hydromorfologicznych – II.
Pod względem stanu ekologicznego wody rzeki Kanału Książ w podanym wyżej punkcie
kontrolnym zaliczono do stanu dobrego (WIOŚ 2017)1.
W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” JCW Kanał Książ
został sklasyfikowany jako potok nizinny piaszczysty w utworach staroglacjalnych, silnie
zmieniona część wód, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego (dobrego
potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego) jest zagrożona z derogacją do 2027
r. Zagrożenie związane jest z wysoką presją rolniczą. W programie zaplanowano wszystkie
możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie
wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny

1

Ocena stanu jednolitych części wód za 2016 rok, WIOŚ, Poznań 2017
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dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne
efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.
Zanieczyszczenie gleb i zagrożenie działalnością rolniczą
Znaczną część zanieczyszczeń trafiających do gleb stanowią zanieczyszczenia
obszarowe (głównie związki azotu i fosforu). Źródłem tych zanieczyszczeń jest przede
wszystkim rolnictwo, co wynika ze stosowania nawozów sztucznych i naturalnych oraz
środków ochrony roślin, hodowla zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie i wykorzystanie
obornika i gnojowicy. Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód
powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze
źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł
rolniczych do tych wód należy ograniczyć, określa cały obszar regionu wodnego Warty jako
obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.
Teren projektu planu w całości leży w granicach tego obszaru.
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566, z późn. zm),
zmienia m.in. sposób realizacji Dyrektywy Azotanowej w Polsce. Obecnie nie są już
wyznaczane wody wrażliwe i obszary szczególnie narażone – OSN. Zgodnie z
postanowieniami art. 104 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w celu zmniejszenia zanieczyszczenia
wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu
zanieczyszczeniu, opracowuje się i wdraża na obszarze całego państwa program działań.
Zadanie opracowania Programu działań zostało powierzone ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki wodnej, który realizuje to zadanie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do
spraw rolnictwa. W dniu 12.07.2018 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 5.06.2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz
zapobieganiu dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2018 r., poz. 1339), które weszło w życie
od dnia 27 lipca 2018 r. Program ten określa m.in.:2
 sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych w pobliżu wód, na
terenach o dużym nachyleniu, a także na glebach zamarzniętych, zalanych wodą lub
przykrytych śniegiem,
terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów,
 warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami, a
także sposób obliczania wymaganej powierzchni i pojemności urządzeń do ich
przechowywania,


2

http://oki.rzgw.poznan.pl/programy-dziaa-majcych-na-celu-ograniczenie-odpywu-azotu-ze-rode-rolnicznychdla-obszarow-szczegolnie-zagroonych
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sposób ustalania rocznej dawki nawozów naturalnych zawierającej nie więcej niż 170
kgN/ha,
 zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem.


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
Na podstawie wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadza coroczną ocenę jakości powietrza
atmosferycznego. Rezultatem końcowym rocznej oceny jakości powietrza jest każdorazowo
określenie klas wynikowych dla poszczególnych zanieczyszczeń w danej strefie. Wyniki
rocznej oceny jakości powietrza za rok 2018 dla gminy Książ Wlkp. należącej do strefy
wielkopolskiej według kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia i ochrony roślin
przedstawiają się następująco:
1) Pod kątem ochrony roślin całą strefę wielkopolska:
- dla dwutlenku siarki SO2, tlenków azotu NOx i dla ozonu – do klasy A;
2) Pod kątem ochrony zdrowia strefę wielkopolską:
- ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 – w klasie C,
- ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 – w klasie C,
- ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu – w klasie C,
- dla poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu,
tlenku węgla oraz kadmu, arsenu, niklu – w klasie A,
- dla ozonu – w klasie A
W 2017 r. uchwalono „Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu
PM10, PM2,5 oraz B(a)P3, który jest aktualizacją Programu ochrony powietrza z 2013 r.
opracowany ze względu na przekroczenia stężeń dopuszczalnych pyłu PM10, PM2,5 i
docelowych benzo(a)pirenu. W przypadku pyłów PM10 i PM2,5 wartości stężeń na tych
obszarach również są wysokie natomiast nie przekraczają wartości dopuszczalnych. W
przypadku emisji pochodzącej z wydobycia kopalin stężenia pyłu PM10 w miejscu
powstawania emisji przekraczają wartość dopuszczalną. Stężenia pochodzące ze źródeł
napływowych w przypadku pyłów PM10 i PM2,5 mają znaczący udział jednak nie generują
przekroczeń wartości dopuszczalnych, a stężenia benzo(a)pirenu pochodzące z napływu
stanowią niewielkie przekroczenie normy w jednym punkcie przy granicy województwa.
Pozostałe źródła nie powodują same w sobie przekroczeń, ale suma poszczególnych źródeł
emisji i wysoka wartość tła stężeń substancji przyczynia się do powstawania przekroczeń
stężeń normatywnych.

3

Uchwała Nr XXXIII/853/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017r. (Dz.Urz. Woj.
Wlkp. z 2017r., poz. 5320)
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Na terenie całego województwa wielkopolskiego od 1 maja 2018 r. zaczynają
obowiązywać uchwały antysmogowe, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw
stałych, np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu.
Wprowadzone zostaną także ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np.
kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja br. będą musiały zapewnić możliwość
wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz
dotrzymanie norm emisyjnych.4
Zagrożenia klimatu akustycznego
Stan klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników określających
jakość środowiska bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka. Na klimat akustyczny
środowiska wpływa hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy), przemysłowy
i komunalny. Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku określa Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
Na hałas drogowy składa się przede wszystkim dźwięk generowany w związku z
poruszaniem się pojazdu i hałas powstający na styku opony z nawierzchnią drogową. Przy
prędkościach powyżej 60 km/h, hałas wynikający z tarcia opon o nawierzchnię drogi
przewyższa hałas silnika. Poziom hałasu drogowego jest bezpośrednio związany ze
wskaźnikiem potoku ruchu, szybkością pojazdów oraz proporcją ciężkich pojazdów, które
wraz z motocyklami są około dwa razy głośniejsze niż samochody osobowe. Szczególne
problemy dotyczą obszarów o zmniejszonej płynności ruchu (skrzyżowania, wzniesienia itp.).
Jak już wcześniej wspomniano, obszar objęty projektem planem położony jest przy
drodze wojewódzkiej nr 436. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2015 roku
przeprowadził generalny pomiar ruchu na drogach wojewódzkich województwa
wielkopolskiego. Natężenie ruchu (średni dobowy ruch roczny) na tej drodze, na odcinku
Książ-Klęka kształtował się na poziomie 4032 pojazdów/dobę (dla województwa
wielkopolskiego 4250 pojazdów/dobę), z czego 84% to samochody osobowe i mikrobusy, a
obciążenie ruchem ciężarowym wynosi ok. 6%. Bezpośrednim wpływem akustycznym drogi
wojewódzkiej jest 5 terenów przeznaczonych na stały pobyt ludzi – zaznaczone w projekcie
planu jako 2MN, 3RM, 4RM, 5RM i MN/U przy czym obiekty mieszkalne na terenie 2RM
zlokalizowane są ponad 50 m od przedmiotowej drogi. Jak wynika z Programu ochrony
środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich… opracowany w 2014 r.5, dla wskazanego
odcinka drogi nr 436 w Książu Wielkopolskim nie wykonano mapy terenów zagrożonych
4

Uchwała nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw
5
Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000
pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023. (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. poz. 6116 z 18 listopada 2014 r.)
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hałasem. Spełnienie wymogów rozporządzenia nie gwarantuje mieszkańcom warunków, w
których nie występuje uciążliwe oddziaływanie hałasu. Przyjęte standardy stanowią
kompromis pomiędzy oczekiwaniami i realnymi możliwościami ograniczania hałasów
komunikacyjnych.
Źródłem hałasu mogą być także linie elektroenergetyczne (szumu akustycznego).
Poziom hałasu w otoczeniu linii zależy od warunków atmosferycznych – w złych warunkach,
przy dużej wilgotności powietrza (deszcz, mgła, mżawka) jest wyższy niż w warunkach
dobrych.
Promieniowanie elektromagnetyczne
Ochrona ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego ujęta
jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U z 2003 r. Nr 192, poz. 1883). W zależności
od częstotliwości, promieniowanie elektromagnetyczne wykazuje różne właściwości.
Na obszarze objętym projektem planu znajdują się napowietrzne linie
elektroenergetyczne 15 kV średniego napięcia oraz projektowana 110 kV, dla których
wyznaczono się pasy technologiczne o szerokości:
 dla linii napowietrznych WN-110 kV – 22 m (po 11 m po każdej ze stron od osi linii),
 dla linii napowietrznych SN — 14 m (po 7 m po każdej ze stron od osi linii).
Wszystkie obiekty przewidywane do budowy, przebudowy lub remontu w zbliżeniu lub
na skrzyżowaniu z infrastrukturą techniczną elektroenergetyczną podlegają przepisom
odrębnym. Dopuszcza się budowę nowej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej oraz
przebudowę, remont i utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej.
Planowane kubaturowe stacje elektroenergetyczne (w tym stacje transformatorowe
SN/nn) będące własnością operatora systemu dystrybucyjnego mogą być realizowane jako
obiekty naziemne, wolnostojące. Zapewnia się swobodny dostęp i dojazd do infrastruktury
technicznej
elektroenergetycznej,
w
tym
stacji
elektroenergetycznych,
linii
elektroenergetycznych oraz konstrukcji wsporczych (słupów) w celu przeprowadzania prac
eksploatacyjnych lub usuwania awarii.
Zagrożenia powodziowe
Według map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, przekazanych do
gminy przez Dyrektora RZGW, omawiany obszar projektu planu nie jest zagrożony
wystąpieniem zjawisk powodziowych.
Zagrożenia ruchami masowymi
Obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych wskazuje się zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji
dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. z 2007 r. Nr 121 poz. 840). Rejestry terenów
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potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi prowadzone są przez starostwa
powiatowe. Na podstawie informacji ze starostwa powiatowego w Śremie (http://bip.powiatsrem.pl/wiadomosci/8532/wiadomosc/293585/mapy_w_skali_150000) na terenie gminy
Książ Wielkopolski dotychczas nie odnotowano osuwisk i terenów zagrożonych ruchami
masowymi.
Poważne awarie
W sąsiedztwie terenu objętego przedmiotowym planem nie są zlokalizowane zakłady
przemysłowe dużego i zwiększonego ryzyka (ZDR i ZZR) występowania poważnych awarii
(WIOŚ, 2018).
6. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu planu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy jest istotnym dokumentem
nie tylko ze względu na kształtowanie przestrzeni, ale również na ustalenia dotyczące wielu
aspektów związanych z rozwojem gminy. W przypadku braku realizacji ustaleń niniejszego
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istnieje ryzyko, że nie będą
realizowane kierunki zagospodarowania przestrzennego przyjęte w Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp. Potrzeba sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika przede wszystkim z
konieczności ochrony gruntów rolnych i zabezpieczenia ich pod funkcję produkcji rolnej, a
także z konieczności określenia zasad zabudowy dla terenów o funkcji siedliskowej,
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej. Strefa ta z uwagi na rozwój gminy, wymaga
określenia zasad zdyscyplinowanej polityki przestrzennej.
Przewidywanymi skutkami braku realizacji ustaleń planu miejscowego może być dalsza
zabudowa rozwijająca się w oparciu o wydawane decyzje warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, które wiązać się mogą z umniejszeniem powierzchni biologicznie
czynnej, ze zmianami w krajobrazie i zagrożeniami wynikającymi z niewystarczającej
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Brak kanalizacji sanitarnej może przyczynić się do
zanieczyszczenia wód gruntowych, bowiem stosowanie szamb nie zapewnia skutecznej
ochrony gruntu oraz wód przed zanieczyszczeniami. Innym skutkiem braku realizacji ustaleń
planu miejscowego jest zachowanie status quo i dalsze użytkowanie terenu jako rolniczego.
Negatywnymi skutkami dla środowiska byłaby zwiększenie zanieczyszczenia wód azotanami
pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
7. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia ustaleń projektu
planu
Na terenie objętym projektem planu nie przewiduje się wystąpienia problemów
dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody. Nie występują również cenne wartości florystyczne czy
faunistyczne.
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Przeprowadzona analiza uwarunkowań pozwoliła stwierdzić, że nie występują
problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji ustaleń planu. Na terenie
opracowania występują jednak zagrożenia mające wpływ na jakość środowiska. Wynikają
one głównie z przebiegu drogi wojewódzkiej wzdłuż północnej granicy obszaru, położenia w
obrębie obszaru szczególnie narażonego na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł
rolniczych i przebiegu linii elektroenergetycznych.
8. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego planu oraz
sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas
opracowywania projektu planu
Projekt miejscowego planu uwzględnia cele ochrony środowiska zawarte w
dokumentach opracowanych na poziomach międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym.
Na szczeblu państw członkowskich, wśród dokumentów zawierających ustalenia dotyczące
ochrony środowiska, należy wymienić dyrektywy, a najważniejsze z nich, to m.in.:
 Dyrektywa Ptasia (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30
listopada 2009 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa),
 Dyrektywa Siedliskowa (dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory),
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001
roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko,
 Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na
środowisko naturalne.
Dwie pierwsze dyrektywy związane są z podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000, której
celem jest zachowanie zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
roślin i zwierząt. Obszar objęty projektem planu położony poza systemem obszarów
chronionych Natura 2000. Należy jednak nadmienić, że najbliżej zlokalizowane obszary
Natura 2000 oddalone są o ok. 4,5 km: obszar ochrony siedlisk „Rogalińska Dolina Warty”
PLH300012 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Rogalińska” PLB300017. Celem
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE jest zapewnienie wysokiego
poziomu ochrony środowiska i przyczynienie się do uwzględniania aspektów
środowiskowych w przygotowaniu i przyjmowaniu planów i programów w celu wspierania
stałego rozwoju, poprzez zapewnienie, że zgodnie z niniejszą dyrektywą dokonywana jest
ocena wpływu na środowisko niektórych planów i programów, które potencjalnie mogą
powodować znaczący wpływ na środowisko. Natomiast Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG
dotyczy oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na
środowisko. Zatem, uwzględniając powyższe dokumenty i wynikające z nich główne cele
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ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym, w projekcie planu
wprowadzono m.in. takie zapisy które:
 chronią wody podziemne,
 wprowadzają zasady mające na celu zmniejszenie wprowadzenia zanieczyszczeń do
powietrza,
 wprowadzają zasady dotyczące ochrony przed hałasem i określenia standardów
akustycznych.
Polska jest stroną wielu konwencji oraz umów międzynarodowych w zakresie ochrony
środowiska. Z ratyfikacji konwencji oraz umów wielostronnych lub też przystąpienia do nich
wynikają zobowiązania do podejmowania działań na rzecz realizacji ich postanowień, mające
wpływ na politykę państwa w dziedzinie ochrony środowiska oraz pośrednio na kierunki
rozwoju gospodarczego kraju. Ich wagę podkreśla fakt nadrzędności prawa
międzynarodowego względem aktów prawa wewnętrznego6.
Poziom krajowy
Krajowe dokumenty strategiczne uwzględniają zobowiązania i cele ochrony środowiska
przyjęte w dokumentach Unii Europejskiej i w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską
umowach i konwencjach międzynarodowych. Dla przedmiotowego projektu planu znaczenie
mają:
1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjęty rozporządzeniem
Rady Ministrów w dniu 18 października 2016 r.
Dla wód powierzchniowych na obszarze objętym planem (Kanał Książ) przyjęto
zapisy z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Ryzyko
nieosiągnięcia celów środowiskowych (dobry potencjał ekologiczny i dobry stan
chemiczny wód) jest zagrożone z derogacją do 2027 r. Odstępstwo to zawiązane jest
z czasem czas niezbędnym dla wdrożenia działań naprawczych.
Dla wód podziemnych Ramowa Dyrektywa Wodna przewiduje następujące główne
cele środowiskowe: zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu
zanieczyszczeń do wód podziemnych, zapobieganie pogarszaniu się stanu
wszystkich części wód podziemnych, zapewnienie równowagi między poborem a
zasilaniem wód podziemnych oraz wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia
znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia
powstałego wskutek działalności człowieka.
Dla osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry”, w projekcie planu wprowadzono przede
wszystkim zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i do wód
powierzchniowych.

6

http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/prawo_dokumenty_strategiczne/Konwencje/
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2. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 (przyjęta przez Radę
Ministrów uchwałą z dnia 13.12.2011 r.), określająca zasady prowadzenia polityki
przestrzennej przede wszystkim w oparciu o ustrojową zasadę zrównoważonego
rozwoju i wynikające z niej zasady planowania publicznego takie jak:
 zasadę racjonalności ekonomicznej,
 zasadę preferencji regeneracji (odnowy) nad zajmowaniem nowych obszarów
pod, zabudowę,
 zasadę przezorności ekologicznej,
 zasadę kompensacji ekologicznej,
 zasadę hierarchiczności celów zapewniająca koordynację działalności wszystkich
podmiotów podejmujących decyzję z poszanowaniem subsydiarności organizacji
władz samorządowych,
 zasada dynamicznego strefowania i wyznaczania obszarów planistycznych.
3. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA2020), który określa warunki
stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą ze sobą
zmiany klimatyczne. Największe zagrożenie dla gospodarki i społeczeństwa będą
stanowiły ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak deszcze nawalne, powodzie,
podtopienia, osunięcia ziemi, fale upałów, susze, huragany, osuwiska itp. Zjawiska te
będą występowały prawdopodobnie z coraz większą częstotliwością i natężeniem,
obejmując coraz większe obszary kraju. W projekcie planu pośrednio cele zawarte w
cytowanym dokumencie realizowane są poprzez zapis, w którym nakazuje się
wytwarzanie energii dla celów grzewczych wyłącznie na bazie paliw
charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisji lub odnawialnych źródeł
energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW.
CELE OCHRONY ŚRODOWISKA NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM,
WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM
Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu

Sposób uwzględnienia w mpzp

międzynarodowym
Konwencja

o

ochronie

wędrownych

gatunków
zasad

ochrony

środowiska,

przyrody

dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23

Wprowadzenie

czerwca 1979 r.
Ochrona dzikich zwierząt migrujących, stanowiących

i krajobrazu kulturowego (§6), ustalenie minimalnego
udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w

niezastąpiony element środowiska naturalnego. Dla
ochrony tych gatunków konieczne są wspólne wysiłki

odniesieniu do powierzchni działki ujęte w paragrafach od
10 do 12, które dotyczą parametrów i wskaźników

wszystkich państw posiadających jurysdykcję
obszarami, w których te zwierzęta przebywają.

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

nad
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Konwencja

o

różnorodności

biologicznej,

sporządzona w Rio de Janeiro dnia 09.05.1992 r.
Ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone
użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy
podział korzyści wynikających z wykorzystywania
zasobów genetycznych, w tym przez odpowiedni dostęp
do zasobów genetycznych i odpowiedni transfer
właściwych technologii, z uwzględnieniem wszystkich
praw do tych zasobów
odpowiednie finansowanie
Konwencja

o ochronie

i

technologii,

dzikiej

fauny

a

także

i

flory

europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych,
sporządzona w Bernie dnia 19 września 1996 r.
Zachowanie dzikiej fauny i flory, która odgrywa
pierwszorzędną rolę w utrzymaniu równowagi
biologicznej, która stanowi naturalne dziedzictwo
o wartości przyrodniczej, estetycznej, naukowej,
kulturowej, rekreacyjnej, gospodarczej
Europejska konwencja krajobrazowa sporządzona
we Florencji dnia 20 października 2000 r.
Promowanie ochrony, gospodarki i planowania
krajobrazu oraz organizowanie współpracy europejskiej
w tym zakresie, opartej na wymianie doświadczeń,

Wprowadzenie zasad kształtowania krajobrazu w §7, gdzie
wprowadza się nakazy i zakazy w kształtowaniu zabudowy
i zagospodarowaniu terenu.

specjalistów i tworzeniu dobrej praktyki krajobrazowej
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w
sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym
Jorku dnia 9 maja 1992 r.
ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych
w atmosferze na poziomie, który zapobiegłby
niebezpiecznej, antropogenicznej ingerencji w system

Wprowadzenie zasad w zakresie ochrony powietrza
atmosferycznego (§6 pkt 7).

klimatyczny
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki

 § 6 pkt 3 lit. a – zakazuje się odprowadzania
nieoczyszczonych ścieków do gruntu i do wód
powierzchniowych,

wodnej.
Celem niniejszej dyrektywy jest ustalenie ram dla
działań

Wprowadzanie zasad ochrony środowiska, w tym w
zakresie ochrony gruntów i wód:

na

rzecz

powierzchniowych,

ochrony
wód

śródlądowych
przejściowych,

 § 6 pkt 3 lit. b – nakazuje się wykonanie zabezpieczenia

wód

przed przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do
gruntu i wód dla istniejących i projektowanych dróg,

wód

parkingów i placów zgodnie z przepisami odrębnymi,

przybrzeżnych oraz wód podziemnych.

 § 6 pkt 3 lit. d – nakaz docelowego odprowadzania
ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej
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Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia
1999 r. w sprawie składowania odpadów
Celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie środków,
procedur i zasad postępowania zmierzających do
zapobiegania lub zmniejszenia w jak największym
stopniu,

negatywnych

dla

środowiska

skutków

§ 6 pkt 5 lit.a – nakazuje się gromadzenie i
zagospodarowanie odpadów zgodnie z regulaminem
utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami
odrębnymi

składowania odpadów
§ 6 pkt 7 lit.a – nakazuje się wytwarzanie energii dla celów
Dyrektywa 96/62/EU z dnia 27 września 1996 r. w
sprawie jakości powietrza
Ogólnym celem niniejszej dyrektywy jest zdefiniowanie
podstawowych zasad wspólnej strategii poświęconej
ochrony jakości otaczającego powietrza na terenie
Wspólnoty.

grzewczych wyłącznie na bazie paliw charakteryzujących
się najniższymi wskaźnikami emisji lub odnawialnych
źródeł energii
§ 6 pkt 7 lit.b – dopuszcza się wykorzystanie urządzeń
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o
mocy nie większej niż 100 kW zgodnie z przepisami
odrębnymi, przy czym urządzenia wytwarzające energię z
wiatru nie mogą mieć większej mocy aniżeli
mikroinstalacje

Dyrektywa 96/61/EC z 24 września 1996 r. w sprawie
zintegrowanego

zapobiegania

i

ograniczania
Na terenie objętym przedmiotowym planem nie przewiduje

zanieczyszczeń
Celem

niniejszej

zintegrowanego

dyrektywy
zapobiegania

jest

osiągnięcie

zanieczyszczeniom

się działalności wymienionych w załączniku I do cytowanej
dyrektywy

środowiska naturalnego i ich kontroli, powodowanych
przez rodzaje działalności wymienione w załączniku I.

9. Przewidywane oddziaływanie ustaleń projektu planu na środowisko
Realizacja ustaleń projektu planu może być związana z negatywnym lub pozytywnym
oddziaływaniem na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, które może mieć
charakter:
– bezpośredni – mogą one powstawać bezpośrednio w związku z realizacją oraz
funkcjonowaniem inwestycji,
– pośredni lub wtórny – mogą one występować, jako wpływ innego bezpośredniego
oddziaływania (wpływ drugiego, trzeciego stopnia w zależności od tego jak powstają),
– skumulowany – mogą one przejawiać się jako suma skutków realizacji różnych
rodzajów inwestycji rozpatrywanych łącznie, także sumarycznie z oddziaływaniem
istniejących już wcześniej przedsięwzięć,
– krótkoterminowe i chwilowe – najczęściej oddziaływania te powstają w związku
z momentem realizacji przedsięwzięcia, niekiedy także w krótkim okresie jego
późniejszego funkcjonowania,
– średnioterminowe – wiążą się one zarówno z okresem realizacji inwestycji, jej
rozruchem, jak również z chwilą jej całkowitego wdrożenia,
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– długoterminowe i stałe – których konsekwencje są widoczne lub odczuwalne
bezpośrednio lub pośrednio, trwale i nieprzerwanie, bezustannie po wystąpieniu
oddziaływania.
9.1. Oddziaływanie na obszary prawnie chronione, w tym obszary Natura 2000
Jak już wspomniano we wcześniejszych rozdziałach, w odległości ok. 4,5 km od terenu
opracowania znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Ostoja Rogalińska”
i obszar ochrony siedlisk „Rogalińska Dolina Warty” (ryc.1). Projektowane
zagospodarowanie nie będzie miało wpływu na te obszary.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 poz.55) na obszarze
opracowania, tak jak w całej Polsce, obowiązuje ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i
grzybów.
9.2. Oddziaływanie na różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzętas
Przekształcenie szaty roślinnej będzie stosowne do projektowanego zainwestowania. W
przypadku realizacji ustaleń planu związanych z wprowadzeniem nowych funkcji oraz
niezbędnej infrastruktury, przekształcenie szaty roślinnej będzie bezpośrednie i
krótkoterminowe – w przypadku terenów przeznaczonych do zagospodarowania zielenią,
natomiast bezpośrednie i trwałe – w przypadku realizacji obiektów kubaturowych.
Obszar planowany pod nową zabudowę stanowi kontynuację istniejącego
zainwestowania na terenach MN i RM oraz uwzględnienie obsługi komunikacyjnej.
Z przyrodniczego punktu widzenia teren ten nie jest szczególnie cenny – jest
użytkowany rolniczo (pole uprawne ze zbożem), nie występują tu żadne chronione czy
rzadkie gatunki. Wobec powyższego przewiduje się, że planowane przeznaczenie terenu pod
zabudowę wraz z towarzyszącą infrastrukturą spowoduje relatywnie niskie straty
przyrodnicze. Generalnie oddziaływanie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę na
walory przyrodnicze obszaru będzie miało charakter lokalny (niewielka skala), bezpośredni
(zajęcie terenu pod nowe inwestycje) i pośredni (potencjalne zanieczyszczenia wód i
powietrza), krótkoterminowy (w fazie realizacji) i stały (w fazie eksploatacji), przy czym
zostaną one znacznie ograniczone dzięki wprowadzeniu omówionych ustaleń projektu planu.
Innym ustaleniem projektu planu jest przebieg projektowanej linii elektroenergetycznej
110 kV. W odniesieniu do walorów przyrodniczych terenu objętego projektem planu
realizacja nowej linii elektroenergetycznej spowoduje bezpośrednie oddziaływania na
siedliska przyrodnicze. Największe oddziaływanie będzie miało miejsce na etapie realizacji
inwestycji. W miejscu posadowienia słupów nośnych oraz dróg dojazdowych ulegną
likwidacji lokalne biocenozy. Zmiany te będą ograniczone do terenu posadowienia słupów i
nie dotyczą siedlisk cennych przyrodniczo objętych ochroną przyrody. Niemniej jednak przed
realizacją inwestycji należy przeprowadzić inwentaryzacje, m.in. pod kątem gatunków
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objętych ochroną gatunkową w związku z obowiązującym zakazem niszczenia ich siedlisk i
ostoi. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe, punktowe, bezpośrednie. Budowa linii
elektroenergetycznej stanowić będzie źródło oddziaływań na zwierzęta. Hałas podczas
prowadzenia prac budowlanych z całą pewnością wpłynie odstraszająco na populację ssaków,
jednak po ustąpieniu negatywnego czynnika sytuacja powinna powrócić do stanu sprzed
budowy. Konstrukcja słupów i poziom zawieszenia przewodów mogą stać się przeszkodą dla
ptaków, dlatego konieczne będzie wykonanie odpowiedniego oznakowania. Potencjalne
oddziaływanie tego typu inwestycji jest większe w miejscu koncentracji ptaków i obszarach
wykorzystywanych przez nie w trakcie migracji.
Pozostałe ustalenia niniejszego planu związane są z ochroną terenów rolniczych, łąk,
lasów i wód. Istotnym jest zachowanie dotychczasowego rolniczego użytkowania gruntów
oraz istniejącego systemu melioracyjnego. W § 13 pkt 6 nakazuje się zachowanie zieleni
wysokiej, co pozytywnie wpłynie na zachowanie siedlisk drobnej zwierzyny. Z kolei w § 15
pkt 4 dopuszcza się na terenach wód powierzchniowych wycinkę drzew i krzewów oraz
innych roślin ograniczających swobodny przepływ wody. W § 14 pkt 11 jest mowa o
dopuszczeniu zadrzewień i zakrzewień na terenów nieprzydatnych w gospodarce rolnej, w
tym zadrzewienia wzdłuż dróg i wód powierzchniowych. Największe znaczenie zadrzewień
polega na pełnieniu różnorodnych funkcji ochronnych. Chronią one bowiem zarówno świat
zwierząt jak i roślin przed występowaniem ekstremalnych warunków klimatycznych
(krańcowych stanów temperatur i wilgotności), gleby przed degradacją a zbiorniki wodne
przed zanieczyszczeniem i eutrofizacją.
W projekcie planu przewiduje się ograniczenie powierzchni terenów uszczelnionych na
rzecz powierzchni biologicznie czynnych, obsadzonych zielenią. Aby zachować prawidłowe
funkcjonowanie elementów środowiska przyrodniczego ustala się w projekcie planu
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej.
Realizacja ustaleń miejscowego planu może wpłynąć w sposób bezpośredni na warunki
bytowania drobnej zwierzyny podczas prac inwestycyjnych. Wprowadzenie barier, jaką
stanowić będzie zabudowa wraz z ogrodzeniami, może przerwać istniejące obecnie w
otwartej przestrzeni ciągi migracyjne zwierząt. Biorąc pod uwagę położenie tych terenów w
sąsiedztwie terenów otwartych oddziaływania te nie będą znaczące.
9.3. Oddziaływanie na ludzi i dobra materialne
O jakości życia mieszkańców decyduje szereg czynników. W zakresie zagadnień
przestrzennych o warunkach i jakości życia społeczności lokalnych decydują standardy
zagospodarowania terenu i zaspokojenie potrzeb bytowych.
Wpływ realizacji zapisów projektu planu na ludzi będzie pozytywny, prospołeczny, z
uwagi na realizację celu mieszkaniowego na wyznaczonych terenach i ochronę pozostałych
przed zainwestowaniem. Jedynie podczas prac inwestycyjnych może wystąpić

33

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w
obrębie geodezyjnym Kiełczynek, na południe od drogi wojewódzkiej nr 436

krótkoterminowe, negatywne oddziaływanie na ludzi. Może to dotyczyć przejazdu maszyn
budowlanych i samochodów ciężarowych oraz wykonywania prac budowlanych.
Na obszarze objętym projektem planu nie występują zagrożenia bezpieczeństwa
ludności i jej mienia wynikające z możliwości występowania powodzi lub osuwania się mas
ziemnych. Występują natomiast ograniczenia w użytkowaniu terenów wynikające z
występowania pasa technologicznego od napowietrznych linii elektroenergetycznych.
Problemy dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola
elektromagnetycznego wytwarzanego m.in. przez linie napowietrzne zostały ujęte w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003, Nr 192, poz. 1883). Oddziaływanie
pól elektromagnetycznych na obszarze objętym miejscowym planem ogranicza się obecnie do
oddziaływania linii elektroenergetycznej 15kV oraz linii 110kV po jej realizacji. Zachowane
zostaną dopuszczalne poziomy pól elektroenergetycznych w środowisku w stosunku do
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności.
Wyznaczony w niniejszym planie pas technologiczny ma na celu m.in. umożliwienie
naprawy, czy konserwacji urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej. Ograniczenia
w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów położonych pod liniami elektroenergetycznymi i
w bezpośrednim ich sąsiedztwie wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). W świetle obowiązujących przepisów nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i
urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.
Linie wysokich napięć, projektowane i realizowane zgodnie ze współczesną wiedzą i
ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa i norm technicznych, nie
stwarzają podczas normalnej eksploatacji znacznych zagrożeń dla środowiska i są bezpieczne
dla ludzi. Ze względu jednak na ryzyko awarii lub wypadku, wskazana jest stała kontrola
stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie szczegółowych planów usuwania
skutków awarii.
Przez teren opracowania przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. Sposób
projektowania, budowy i przebudowy sieci gazowej służącej do transportu gazu ziemnego
określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640). Rozporządzenie to definiuje i określa szerokość strefy kontrolowanej dla
gazociągów – w przypadku przedmiotowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 strefa
kontrolowana wynosi 6 m. W cytowanym rozporządzeniu (§ 10) jest mowa o ograniczeniach
w zagospodarowaniu w strefach kontrolnych, m.in. nie należy wznosić obiektów
budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących
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spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. W strefach kontrolowanych
nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m od gazociągów o średnicy do DN
300 włącznie licząc od osi gazociągu do pni drzew. Wszelkie prace w strefach
kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich
wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej.
W prawidłowym funkcjonowaniu istniejących na terenie przedsięwzięć zawsze istnieje
ryzyko wystąpienia poważnych awarii, które jest trudne do określenia i zminimalizowania w
ustaleniach planu (np. wystąpienie pożaru, eksplozja lub wyciek paliwa w trakcie transportu,
awaria sieci kanalizacyjnej lub wodnej, awaria linii elektroenergetycznych i inne).
Zagrożeniem dla środowiska i pośrednio zdrowia ludzi może być niepełne zrealizowanie
ustaleń miejscowego planu (np. w zakresie uzbrojenia terenów, zagospodarowania odpadów)
lub późniejsze zaniedbania w eksploatacji. W konsekwencji realizacja ustaleń planu będzie
miała pozytywne oddziaływania bezpośrednie jak i pośrednie, długookresowe i
skumulowane, a w wielu wypadkach trwałe na ludzi i ich mienie. Zapewni właściwą ochronę
elementów środowiska przyrodniczego, właściwe standardy jakości środowiska, a co za tym
idzie dobre warunki życia i zdrowia mieszkańców.
9.4. Oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe
W warunkach pełnej realizacji ustaleń projektu planu nie należy spodziewać się
znaczących wpływów na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Na analizowanym
terenie nie ma zagrożenia wystąpienia powodzi.
Nowe inwestycje spowodują większe zapotrzebowanie na wodę i wzrost ilości
produkowanych ścieków. Zgodnie z ustaleniami projektu planu zaopatrzenie w wodę
odbywać się będzie z sieci wodociągowej. Dla ochrony wód powierzchniowych i gruntowych
przewiduje się w projekcie planu nakaz docelowego odprowadzenia ścieków komunalnych do
kanalizacji sanitarnej. Jednak do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się
stosowanie szczelnych, atestowanych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą
wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków. Odprowadzanie
ścieków do zbiornika bezodpływowego nie budzi obaw o spowodowanie zagrożenia dla
środowiska gruntowo-wodnego pod warunkiem właściwego, zgodnego z projektem,
wykonania tego zbiornika oraz instalacji doprowadzającej do niego ścieki. Zawsze może
istnieć niebezpieczeństwo pogorszenia jakości wód gruntowych podczas opróżniania
zbiornika. Jednocześnie zakazuje się lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Ustala się też również zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i do
wód powierzchniowych oraz nakaz wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i
innych zanieczyszczeń do gruntu i wód dla istniejących i projektowanych dróg, parkingów i
placów zgodnie z przepisami odrębnymi – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124).
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Na analizowanym terenie występują ścieki związane z hodowlą zwierząt. W planie
ustalono, że odchody zwierząt z gospodarstw rolnych stanowiące nawóz naturalny należy
zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi – ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o
nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 625) oraz Program działań mających na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz
zapobieganiu dalszemu zanieczyszczeniu ((Dz.U. z 2018 r., poz. 1339). Teren objęty
projektem planu ze względu na działalność rolniczą narażony jest również na
zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych poprzez stosowanie uciążliwych dla
środowiska nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Dlatego gospodarka rolna
powinna być zgodna z cytowanymi powyżej przepisami.
W granicach projektu planu nakazuje się do czasu realizacji kanalizacji deszczowej
zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie. Zapis ten w
połączeniu z zachowaniem dużych obszarów zieleni wpłynie na retencjonowanie wód
opadowych i roztopowych na obszarze opracowania. Jest to działanie długoterminowe i
pozytywne dla środowiska, gdyż przyczynia się to do bezpośredniego zasilania wód
gruntowych danej zlewni oraz do racjonalnego gospodarowania zasobami wody poprzez
zużywanie wód opadowych i roztopowych do pielęgnacji terenów zielonych.
W odniesieniu do celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry”, realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje
nieosiągnięcia określonych celów środowiskowych (dobrego potencjału ekologicznego i stanu
chemicznego) ustalonych w w/w dokumencie na obszarze JCWP Kanał Książ, na terenie
której położony jest obszar objęty projektem planu. W zlewni Kanał Książ występuje presja
rolnicza. W programie działań zaplanowano działania mające na celu ograniczenie tej presji
tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu.
Zgodnie z art. 38e ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566) celami
środowiskowymi dla jednolitych części wód podziemnych są:
 zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń
 zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,
 ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między
poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.
Analizując specyfikę ustaleń projektu planu stwierdza się, że w wyniku wprowadzenia
ich w życie nie wystąpią uwolnienia zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego
mogące wpłynąć w sposób istotny na stan jakościowy wód podziemnych. Podsumowując, nie
przewiduje się by realizacja ustaleń niniejszego projektu mogła powodować nieosiągnięcie
celów środowiskowych dla wód podziemnych zawartych w „Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry".
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9.5. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne
Oddziaływanie ustaleń planu na powietrze atmosferyczne będzie uzależnione od
zastosowanych systemów ogrzewania, natężenia ruchu pojazdów na drodze wojewódzkiej
nr 436 i drogach lokalnych.
Ze względu na ochronę powietrza w zakresie ogrzewania w projekcie planu ustala się
nakaz wytwarzania energii dla celów grzewczych wyłącznie na bazie paliw
charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisji lub dopuszczeniem odnawialnych
źródeł energii.
Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oddziałują także szlaki
komunikacyjne. Szkodliwe skutki ruchu samochodowego obejmują emisję do atmosfery
substancji, jak m.in. CO, węglowodory, tlenki azotu, SO2, aldehydy, Pb, pył gumowy ze
ścierania opon samochodowych. Ilość tych związków będzie uzależniona od natężenia ruchu
oraz rodzaju pojazdów dojeżdżających na omawiany obszar. Należy zaznaczyć, że obszar
objęty planem miejscowym położony jest w sąsiedztwie miasta, przez co aktywność
mieszkańców będzie tu wzmożona. Ograniczenie ruchu na terenie zabudowanym i w
większości utwardzone drogi przyczynią się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do
powietrza.
Na etapie realizacji ustaleń miejscowego planu zwiększyć się może lokalnie
zanieczyszczenie powietrza, związane z pracą sprzętu budowlanego oraz pojazdów
napędzanych silnikami spalinowymi. Będą one jednak krótkotrwałe i ograniczone w czasie.
9.6. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi
W przypadku realizacji obiektów kubaturowych, nie należy spodziewać się zmian w
morfologii terenu. Projektowane obiekty kubaturowe będą powodować pewne przekształcenia
powierzchni ziemi o charakterze oddziaływania bezpośrednim i stałym stosownie do
powierzchni obiektów kubaturowych. W obrębie terenów już zainwestowanych skutki
realizacji planu będą najmniejsze.
W czasie budowy obiektów zostanie naruszona i przemieszczona powierzchniowa
warstwa gleb, przekształceniom ulegnie też grunt do głębokości wykopów. Wytworzone
masy ziemne pozyskane w wyniku procesów budowlanych, wg projektu planu, mogą zostać
wykorzystanie do ukształtowania terenu, w tym dla urządzania zieleni towarzyszącej
inwestycjom. W trakcie prac inwestycyjnych wystąpić mogą oddziaływania także na tereny
przyległe, szczególnie w okresie wzmożonych prac ziemnych (fundamentowanie, uzbrojenie
terenu, przebudowa dróg), korzystania ze specjalistycznego sprzętu budowlanego czy
wzmożonego ruchu samochodów dostawczych z materiałami budowlanymi. Przy obecnie
stosowanej technice realizacji infrastruktury technicznej oddziaływanie na środowisko będzie
bezpośrednie i krótkotrwałe.
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Istotnym zjawiskiem będzie także uszczelnienie powierzchni ziemi w obrębie części
terenów w sąsiedztwie powstających obiektów. Trwałe uszczelnienie nastąpi także w
przypadku budowy sieci dróg wewnętrznych.
9.7. Oddziaływanie na krajobraz
Analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zasadniczo
nie wprowadza ustaleń, których realizacja mogłaby w sposób znaczący naruszyć charakter
lokalnego krajobrazu. Jak już wspomniano, w przypadku przeważającej części terenów
utrzymuje ich dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania, umożliwiając
jednocześnie uzupełnienie zabudowy w obrębie niezagospodarowanych dotąd działek
budowlanych.
Na skutek realizacji ustaleń planu krajobraz jednak zostanie przekształcony. W
początkowym etapie wprowadzania zamierzeń inwestycyjnych zmieni się estetyka
krajobrazu, głównie w okresie prowadzenia prac budowlanych. Późniejsze zmiany
uzależnione będą od przyjętej koncepcji architektonicznej, zgodnie z ustaleniami planu,
zwłaszcza w stosunku do obiektów kubaturowych i sposobu zagospodarowania całego terenu.
Staranne zaprojektowanie zabudowy mieszkaniowej, wprowadzenie stosownej do otoczenia
kolorystyki, przyczyni się do zminimalizowania negatywnego wpływu na krajobraz.
Ustalenia projektu planu przewidują wprowadzenie nowej zabudowy na tereny
użytkowane rolniczo, która zmieni lokalny charakter krajobrazu. We wschodniej części
obszaru planowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (1MN i 2MN). Ustalono
maksymalną wysokość budynków – nie więcej niż 9,5 m. Zatem wysokość planowanej
zabudowy będzie nawiązywała do istniejących już budynków, których wysokość nie
przekracza 10 m. Z czasem wprowadzona zieleń przydomowa i urządzona przesłoni
częściowo widok nowej zabudowy. Na terenach RM dopuszcza się lokalizacje budowli
rolniczych oraz urządzeń z nimi związanych o maksymalnej wysokości – nie więcej niż 25 m.
Realizacja budowli rolniczych o wysokości powyżej 10 m spowoduje, że będą to dominanty
przestrzenne w krajobrazie rolniczym, ale ściśle związane z działalnością rolniczą i nie
zaburzą wiejskiego charakteru (krajobrazu) analizowanego terenu.
Walory krajobrazowe zostaną obniżone wskutek wprowadzenia, na podstawie ustaleń
projektu planu, linii elektroenergetycznej 110 kV. Konstrukcje slupów stanowić będą trwałą
dominantę w krajobrazie i w pewnym stopniu wpłyną na niego w sposób degradujący.
Oddziaływanie na krajobraz odnosi się przede wszystkim do potencjalnych zmian walorów
estetycznych i sposobu postrzegania przestrzeni przez jej obserwatora, wynikających z
realizacji przedsięwzięcia. Oddziaływania te należy ocenić jako bezpośrednie,
długoterminowe i stałe. Oznacza to, iż w raz z upływem czasu, elementy konstrukcyjne staną
się stałym elementem krajobrazu. Oddziaływania te należy ocenić jako bezpośrednie,
długoterminowe i stałe
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Pozytywnie na walory krajobrazowe wpłyną zapisy planu w zakresie zasad
kształtowania krajobrazu (§ 7). Wprowadza się m.in. zakaz:
 lokalizacji ogrodzeń pełnych, w tym z prefabrykowanych przęsłowych ogrodzeń
betonowych i żelbetowych, od frontu działki i w granicach bocznych, pomiędzy linią
rozgraniczającą teren drogi a linią zabudowy,
 lokalizowania urządzeń reklamowych wolnostojących i wielkoformatowych,
 umieszczania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów na ogrodzeniach.
Realizacja ustalonych w projekcie planu parametrów i wskaźników kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu w nawiązaniu do istniejącej już zabudowy nie
wpłynie negatywnie na estetykę krajobrazu okolicy.
9.8. Oddziaływanie na klimat (w tym klimat akustyczny)
Na skutek planowanego zainwestowania zmienią się minimalnie warunki klimatu
lokalnego. Mogą one dotyczyć minimalnych i maksymalnych temperatur powietrza,
wilgotności powietrza i prędkości wiatru. Będą to oddziaływania wtórne, długoterminowe i
stałe, ale nie będą one wpływać na warunki klimatu odczuwalnego przez ludzi.
Na kształtowanie lokalnego klimatu ma wpływ przede wszystkim stosowanie paliw w
systemach grzewczych. Zapisy przedmiotowego planu jednoznacznie nakazują wytwarzanie
energii dla celów grzewczych wyłącznie na bazie paliw charakteryzujących się najniższymi
wskaźnikami emisji z dopuszczeniem odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej
100 kW. Egzekwowanie tego zapisu wpłynie w sposób bezpośredni korzystnie na
kształtowanie lokalnego klimatu.
W związku z postępującymi zmianami klimatu w kierunku generalnego ocieplenia
działania dotyczące polityki przestrzennej muszą uwzględniać konsekwencje zmian
klimatycznych i im przeciwdziałać. „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” wskazuje cele i
kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć w najbardziej wrażliwych sektorach i
obszarach w okresie do roku 2020. Ze zmianami klimatycznymi wiążą się niekorzystne
zmiany warunków hydrologicznych, obniżanie się poziomu wód gruntowych. Wraz z tym
będą postępowały również zmiany różnorodności biologicznej. Wkraczać mogą gatunki
ciepłolubne i wymagające mniej wilgoci. Wzrost częstotliwości i intensywności susz w
rolnictwie spowoduje wzrost zapotrzebowania na wodę do nawodnień. Dotyczyć to będzie
szczególnie Wielkopolski. Efektem zmian klimatu będzie zwiększenie częstotliwości
występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof, które będą miały istotny
wpływ szczególnie na obszary wrażliwe. Ulewne deszcze będą niosły ryzyko powodzi i
podtopień oraz osuwisk (m.in. na zboczach dolin rzecznych). Mając powyższe na uwadze w
projekcie planu wprowadzono, cytowany już wcześniej, nakaz wytwarzania energii do celów
grzewczych przy zastosowaniu paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisji
substancji do powietrza, co przyczyni się do ochrony powietrza i w niewielkim stopniu do
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zahamowania istniejących tendencji w zakresie zmian klimatu (ocieplenie), a co za tym idzie
również zmian bioróżnorodności. Ważną sprawą jest zatem pozostawianie i wprowadzanie w
planach zagospodarowania przestrzennego odpowiednio dużych (w stosunku do powierzchni
działki) powierzchni przeznaczonych pod różnorodną zieleń, w tym także w ramach
powierzchni biologicznie czynnych na działkach, co zostało w niniejszym projekcie planu
spełnione. Zieleń bowiem przyczyni się do zmniejszenia spływu powierzchniowego i wzrostu
retencji i infiltracji. Będzie to swoista rekompensata za zajęcie terenu pod zabudowę.
Z kolei stan klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników
określających jakość środowiska, bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka. Wskaźniki
oceny hałasu zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r. ( t.j. Dz. U. z 2014, poz. 112).
Główną przyczyną narażenia ludności, na terenie objętym projektem planu, na hałas jest
komunikacja i stale wzrastająca liczba pojazdów pojawiających się na drogach. Czynnikami
wpływającymi na poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie i płynność ruchu,
procentowy udział pojazdów ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia
pojazdów, położenie drogi oraz rodzaj nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez który
przebiega trasa komunikacyjna, charakter obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą
zabudowy. W ustaleniach projektu planu wprowadza się obowiązek ochrony przed hałasem i
zapewnienie standardu akustycznego. Na obszarze objętym planem znajdą się tereny
podlegające ochronie akustycznej, dla których ustala się obowiązek zachowania określonych
w przepisach odrębnych, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:
 na terenach oznaczonych symbolem MN, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
 na terenach oznaczonych symbolem RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej.
Skutkiem realizacji ustaleń planu będzie pojawienie się nowych źródeł hałasu
związanych z urbanizacją. Zmiana użytkowania związana z wprowadzeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej czy usługowej to pojawienie się całej gamy dodatkowych
hałasów komunalnych związanych z bytowaniem ludzi. Nie są one jednak tak uciążliwe jak
hałasy pochodzące z terenów niektórych usług czy terenów przemysłowych. Hałas ten,
komunalno-bytowy, nie będzie negatywnie oddziaływać na kształtowanie lokalnego klimatu
akustycznego.
Jak już wspomniano wcześniej największym natężeniem ruchu na terenie bezpośrednio
sąsiadującym z objętym projektem planu odznacza się droga wojewódzka nr 436, ale nie
zostały przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu. Pozostałe drogi charakteryzują się
niewielkim natężeniem ruchu i nie powodują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
na terenach podlegających ochronie akustycznej.
Linie elektroenergetyczne przebiegające przez teren opracowania nie będą źródłem
hałasu, ponieważ wprowadza się nakaz uwzględnienia wymagań wynikających z przepisów
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odrębnych i szczególnych dotyczących lokalizacji budynków od skrajnych przewodów
elektrycznych na obszarach oznaczonych na rysunku planu jako pasy technologiczne
napowietrznych linii elektroenergetycznych.
9.9. Oddziaływanie na zasoby naturalne
Na analizowanym terenie nie występują udokumentowane złoża kopalin (Bilans złóż
kopalin w Polsce – stan 31.12.2018 r.). Nie przewiduje się wystąpienia znaczącego
oddziaływania na zasoby naturalne.
9.10. Oddziaływanie na dziedzictwo kulturowe
Realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje negatywnych oddziaływań na
dziedzictwo kulturowe. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego w granicy
strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych – stanowiska zarejestrowane w
zespołach, należy przeprowadzać badania archeologiczne podczas inwestycji wymagających
prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem przedmiotowego terenu.
Nie określa się zasad ochrony obiektów zabytkowych oraz dóbr kultury współczesnej z
uwagi na brak takich obiektów na obszarze objętym planem.
10. Wnioski
10.1. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i
przedmiot ochrony obszarów Natura 2000
Każdorazowa ingerencja antropogeniczna w środowisko przyrodnicze może
powodować negatywne i pozytywne oddziaływania na środowisko przyrodnicze, ale
najczęściej są to oddziaływania o charakterze negatywnym. Realizacja ustaleń projektu planu
nie wywoła negatywnych oddziaływań na obszary objęte ochroną prawną, w tym przedmiot i
cele ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność i spójność z powodu braku form
ochrony przyrody na obszarze objętym planem miejscowym, jak i w jego otoczeniu. Nie
mniej każde ustalenie projektu planu będzie miało wpływ na stan i funkcjonowanie
poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. W projekcie planu wprowadza się
szereg ustaleń zapewniających ochronę elementów środowiska przyrodniczego.
Poniżej przedstawiono najistotniejsze z nich:
W celu ochrony środowiska ustala się:
– oddziaływania związane z prowadzoną działalnością usługową i rolniczą nie mogą
powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych przepisami
odrębnymi na terenach i poza terenami, do których inwestor posiada tytuł prawny, w
wyjątkiem przypadków, o których mowa w przepisach odrębnych,
– zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem
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inwestycji celu publicznego.
W celu ochrony gruntów i wód ustala się:
– zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych,
– nakaz wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń
do gruntu i wód dla istniejących i projektowanych dróg, parkingów i placów zgodnie z
przepisami odrębnymi,
– dla terenów 1MN, 2MN i 1MR zakaz realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
– nakaz docelowego odprowadzania ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej,
– zakaz magazynowania materiałów mogących powodować zanieczyszczenie środowiska
w miejscach nieizolowanych od powierzchni terenu,
– nakaz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na własnym terenie, zgodnie z
obowiązującymi przepisami odrębnymi.
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego ustala się:
– nakaz wytwarzania energii dla celów grzewczych wyłącznie na bazie paliw
charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisji lub odnawialnych źródeł
energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW,
– źródła szkodliwego oddziaływania, związane z profilem działalności podmiotów
gospodarczych muszą spełniać wymogi ochrony powietrza określone w przepisach
odrębnych.
W zakresie ochrony przed hałasem określa się:
 w zakresie ochrony przed hałasem nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu
określonych w przepisach odrębnych, na terenach oznaczonych symbolami: MN jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, RM jak dla terenów zabudowy
zagrodowej.
W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
– zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,
– nakaz zapewnienia wody dla celów przeciwpożarowych.
W zakresie gospodarki odpadami ustala się:
– nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania
porządku i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi,
– nakaz gromadzenia odpadów komunalnych w pojemnikach zamkniętych, w miejscach
gwarantujących dostęp dla ich okresowego opróżniania przez wyspecjalizowane firmy,
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– dopuszczenie wykorzystania mas ziemnych, o dopuszczalnej zawartości substancji
powodujących ryzyko w glebie lub ziemi, na terenach ich powstawania do
ukształtowania terenu, w tym dla urządzania zieleni towarzyszącej inwestycjom.
W zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się:
 strefę ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych – stanowiska
zarejestrowane w zespołach, znajdujących się w wykazie zabytków ujętych w gminnej
ewidencji, o zasięgu zgodnym z rysunkiem planu,
 dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego w granicy strefy ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych – stanowiska zarejestrowane w
zespołach, należy przeprowadzać badania archeologiczne podczas inwestycji
wymagających prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem
przedmiotowego terenu.
W
zakresie
ochrony
przed
oddziaływaniem
i promieniowaniem niejonizującym wprowadza się:

pól

elektromagnetycznych

 nakaz zachowania wymaganych przepisami odrębnymi odległości budynków od
skrajnych przewodów elektrycznych na obszarach oznaczonych na rysunku planu jako
pasy technologiczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych,
 nakaz zachowania wytycznych dotyczących sposobu zagospodarowania obszarów
oznaczonych na rysunku planu jako pasy technologiczne od napowietrznych linii
elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi,
 szerokość pasów technologicznych od napowietrznych linii elektroenergetycznych,
zgodnie z rysunkiem planu.
10.2. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań przyjętych w projekcie planu
Ustalenia projektu planu uwzględniają uwarunkowania określone w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp. Przyjęte
w projekcie planu rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne uwzględniają uwarunkowania
przyrodniczo-krajobrazowe terenu. Również zawarte rozwiązania dotyczące ochrony
środowiska są zgodne z obowiązującym prawem, zapewniające rozwój zrównoważony.
Ze względu na brak oddziaływań na obszary cenne przyrodniczo oraz ze względu na
niewielkie zmiany w strukturze przestrzennej terenu objętego projektem miejscowego planu
nie podaje się rozwiązań alternatywnych.
Ponadto prace przy Prognozie i projekcie planu wykonywane były równolegle, dzięki
czemu najbardziej korzystne z punktu widzenia ochrony i kształtowania środowiska
przyrodniczego rozwiązania zostały wypracowane i zawarte w projekcie planu. W związku z
tym, że w projekcie planu zostały uwzględnione rozwiązania najbardziej optymalne dla
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środowiska przyrodniczego przy założeniu zrównoważonego rozwoju, nie przygotowano
propozycji rozwiązań alternatywnych.
10.3. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji
postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania
Zapisy projektu planu uwzględniają wymogi ochrony środowiska zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Jednakże wprowadzenie ich w życie przyniesie w efekcie
przemiany środowiskowe. Wskazana jest obserwacja zmian zachodzących w jakości
monitorowanych poszczególnych komponentów środowiska (powietrze, wody, gleby, klimat
akustyczny), jednocześnie odnosząc wyniki pomiarów do norm, co pozwoli na ewentualne
podjęcie kroków zaradczych eliminujących potencjalne zagrożenie. Istotne są również
wskaźniki dotyczące postępów w skuteczności działań z zakresu ochrony środowiska m.in.:
zużycie wody na jednego mieszkańca w ciągu roku, ilość odpadów wytworzonych przez 1
mieszkańca w ciągu roku, udział odpadów przekazanych na składowisko w ogólnej masie
odpadów).
Do instytucji, które mogą przyczynić się do monitoringu stanu środowiska
przyrodniczego oraz wyeliminowania ewentualnych niekorzystnych oddziaływań na obszarze
objętym projektem planu, należą m.in.:
– Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, prowadzi monitoring
w zakresie: jakości powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, hałasu, pól
elektromagnetycznych, gospodarki odpadami i gleb,
– Urząd Gminy Książ Wlkp. prowadzi okresowe kontrole przestrzegania prawa
środowiska,
– Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
– Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
– Straż pożarna.
Po zrealizowaniu ustaleń projektu planu wskazany jest monitoring:
– systemów unieszkodliwiania ścieków bytowych (2 razy w roku),
– skuteczności i prawidłowości gospodarki odpadami (2 razy w roku),
– emisji hałasu na granicy terenu lokalizacji przedsięwzięcia (o ile hałas wystąpi),
– jakości wód podziemnych (po 2 latach).
10.4. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko projektu
planu
Gmina Książ Wlkp. nie sąsiaduje bezpośrednio z terytoriami innych państw i nie
przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko w wyniku realizacji ustaleń
projektu planu w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.
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11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym
Kiełczynek, na południe od drogi wojewódzkiej nr 436 została sporządzona w oparciu o
zapisy 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.283). Obowiązek sporządzania Prognozy wynika z art.
51 ust. 2 i art. 52 ust 1 i 2 wymienionej ustawy. Zgodnie z treścią przedmiotowej ustawy,
Prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko.
Celem Prognozy jest określenie, czy i w jaki sposób projektowane zagospodarowanie
przestrzenne przekształci środowisko oraz naruszy zasady jego prawidłowego
funkcjonowania, a także poszukiwanie i wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych
najkorzystniejszych dla stanu środowiska.
Celem sporządzania tego planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie
zasad zagospodarowania i zabudowy, z uwzględnieniem koniecznych rozwiązań w zakresie
obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.
W projekcie planu ustalono następujące przeznaczenie terenów:
 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem 1MN i 2MN,
 tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM,
6RM, 7RM i 8RM,
 tereny rolnicze oznaczone symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R i 6R,
 tereny użytków zielonych oznaczone symbolami 1RZ, 2RZ, 3RZ, 4RZ, 5RZ i 6RZ,
 teren lasu oznaczony symbolem ZL,
 tereny wód powierzchniowych oznaczone symbolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS i 5WS,
 teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem KDZ,
 teren drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczony symbolem KDD,
 teren drogi wewnętrznej oznaczony symbolem KDW.
Pełen zakres niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko oraz szczegółowość
zostały uzgodnione z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Śremie oraz
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Prognoza składa się z dwóch zasadniczych części: ogólnej (rozdziały 1-3) i
szczegółowej (rozdziały 4-11).
We wprowadzeniu omówiono podstawy formalno-prawne, zasadność sporządzenia,
a także cel i zakres merytoryczny Prognozy. Wskazano, iż Prognoza oddziaływania na
środowisko stanowi podstawowy dokument, niezbędny do przeprowadzenia postępowania
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu.
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Następnie, w rozdziale 2 przedstawiono informacje o zawartości i głównych celach
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jego powiązań z innymi
dokumentami. Wśród dokumentów, które poddano analizie znalazły się m.in. Plan
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, Program ochrony
środowiska dla Gminy Książ Wlkp. na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021-2024,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
W rozdziale 3 zawarto informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu
Prognozy. Wykorzystano przede wszystkim metodę opisową, która polega na charakterystyce
istniejących zasobów środowiska oraz ocenie potencjalnych skutków, które mogą wystąpić
w środowisku w wyniku realizacji ustaleń projektu planu.
Rozdział 4 zawiera najważniejsze rozwiązania przestrzenne w projekcie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rozbiciu na podstawowe zakresy: ochronę
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochronę dziedzictwa kulturowego i
zabytków, warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, zasady
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
W rozdziale 5 dokonano charakterystyki środowiska przyrodniczego – obszar objęty
projektem planu charakteryzuje się następującymi uwarunkowaniami:
 położony jest w centralnej części gminy Książ Wlkp. i obejmuje grunty wsi Kiełczyn w
obrębie geodezyjnym Kiełczynek,
 rzeźba – obszar objęty planem położony jest na terenie Pojezierza Leszczyńskiego, w
mezoregionie Wał Żerkowski (wg J. Kondrackiego) oraz charakteryzuje się
zróżnicowaniem wysokości – do 16 m. Pod względem geomorfologicznym obejmuje
wysoczyznę falistą (wschodnia cześć) oraz terasa środkowa – wydmowa i stopnie
terasowe (zachodnia część),
 warunki geologiczno-gruntowe


głównie gliny zwałowe, piaski i żwiry o miąższości od 25 do 50 m,



gleby – w części wschodniej występują gleby wykształcone na glinach, o
wysokich klasie bonitacyjnej – IIIa i IIIb. Natomiast w części zachodniej, w
obniżeniu, występują gleby torfowe, które tworzą kompleks glebowo-rolniczy 2z.
Pozostałe gleby są zakwalifikowane do IV i V klasy bonitacyjnej,



około 150 m na północ od drogi wojewódzkiej znajduje się złoże piasków i
żwirów, a około 100 m na wschód od granicy opracowania zlokalizowane jest
złoże surowców ilastych (Bilans złóż kopalin w Polsce – stan 31.12.2018 r.).
 zasoby wodne
 znajduje się w zlewni Kanału Książ,
 położony jest w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 61,
 położony jest w sąsiedztwie (około 0,6 km) od granic głównego zbiornika wód
podziemnych (GZWP 150 Pradolina Warszawsko-Berlińska),
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 szata roślinna
 tereny użytków zielonych – roślinność trawista,
 tereny rolnicze – uprawy zbóż ozimych i kukurydzy.
 tereny lasów – dominują olsy w typie siedliskowym ols jesionowy
 tereny zabudowy – trawniki i krzewy zimozielone,
 środowisko kulturowe – znajdują się strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych – stanowiska zarejestrowane w zespołach, znajdujących się w
wykazie zabytków ujętych w gminnej ewidencji.
W rozdziale 5 dokonano również oceny istniejącego stanu środowiska przyrodniczego
i stwierdzono, że na obszarze miejscowego planu nie występują istotne zagrożenia
środowiska. W Prognozie zwrócono uwagę, że analizowany teren znajduje się w granicach
obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych.
Również pewnym zagrożeniem dla środowiska – klimatu akustycznego – jest droga
wojewódzka nr 436.
Ocena poszczególnych komponentów środowiska przedstawia się następująco:
 jakość wód podziemnych to III klasa, a stan chemiczny i ilościowy jest określony jako
dobry,
 jakość wód powierzchownych – Kanału Książ – stan ekologiczny wód dobry,
 ustalenia projektu przedmiotowego planu nie będą miały wpływu na jednolitą część
wód powierzchniowych Kanał Książ i jednolitą części wód podziemnych nr 61 oraz na
osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry”,
 występują napowietrzne linie elektroenergetyczne 15 kV średniego napięcia, dla
których wyznaczono się pasy techniczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych
 brak zagrożeń w zakresie powodzi i poważnych awarii.
W rozdziale 6 omówiono potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku
realizacji projektu planu. Przewidywanymi skutkami braku realizacji ustaleń planu
miejscowego może być dalsza zabudowa rozwijająca się w oparciu o wydawane decyzje o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które mogą być niezgodne ze Studium
gminy Książ Wlkp., a także które wiązać się mogą z umniejszeniem powierzchni biologicznie
czynnej, ze zmianami w krajobrazie i zagrożeniami wynikającymi z niewystarczającej
infrastruktury. Innym skutkiem braku realizacji ustaleń planu miejscowego jest zachowanie
status quo i dalsze użytkowanie terenu jako rolniczego. Negatywny wpływ dla środowiska
miałoby zwiększenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
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Z kolei w rozdziale 7 ustosunkowano się do istniejących problemów ochrony
środowiska istotne z punktu widzenia ustaleń projektu planu. Przeprowadzona analiza
uwarunkowań pozwoliła zidentyfikować problemy ochrony środowiska, istotne z punktu
widzenia realizacji ustaleń planu. Wynikają one głównie z przebiegu drogi wojewódzkiej,
położenia w obrębie obszaru szczególnie narażonego na zanieczyszczenia związkami azotu ze
źródeł rolniczych (OSN) i przebiegu linii elektroenergetycznych.
W kolejnym 8 rozdziale przedstawiono podstawowe cele ochrony środowiska,
formułowane na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym –m.in. w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju i dyrektywach unijnych. Cele ochrony środowiska zostały
uwzględnione zarówno podczas oceny stanu środowiska, wpływu przewidywanego
oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko jak i formułowaniu rozwiązań
eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko. W toku prac
nad Prognozą przeprowadzono analizy dotyczące problematyki ochrony środowiska z
uwzględnieniem szczególnie: ochrony przyrody, powietrza atmosferycznego, ochrony jakości
wód powierzchniowych i podziemnych, ochrony przed hałasem, które mogą mieć związek z
terenem objętym projektem planu.
Rozdział 9 przedstawia przewidywane skutki ustaleń projektu planu na środowisko, w
tym na: obszary Natura 2000, różnorodność biologiczną, wody powierzchniowe i podziemne,
powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi łącznie z glebą, krajobraz, klimat (w tym
klimat akustyczny), ludzi, zabytki i dobra materialne.
W pierwszej kolejności oceniono wpływ proponowanych rozwiązań na obszary cenne
przyrodniczo objęte ochroną prawną. Z przeprowadzonej analizy wynika, że realizacja funkcji
przewidzianych w projekcie planu nie wpłynie negatywnie na obszary chronione na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Z punktu widzenia projektowanego dokumentu oddziaływanie na środowisko odbywać
się będzie na etapie inwestycyjnym, jak i eksploatacyjnym na następujące komponenty
środowiska:
 Różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta
Przekształcenie szaty roślinnej będzie stosowne do projektowanego zainwestowania. W
przypadku realizacji ustaleń planu związanych z wprowadzeniem nowych funkcji oraz
niezbędnej infrastruktury, przekształcenie szaty roślinnej będzie bezpośrednie i
krótkoterminowe – w przypadku terenów przeznaczonych do zagospodarowania
zielenią, natomiast bezpośrednie i trwałe – w przypadku realizacji obiektów
kubaturowych. Zgodnie z ustaleniami planu nie należy spodziewać się znaczących i
niekorzystnych przekształceń szaty roślinnej.
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Podobnie jak w przypadku szaty roślinnej, nie przewiduje się wystąpienia znaczących,
negatywnych oddziaływań na przedstawicieli lokalnej fauny, wynikających z realizacji
ustaleń przedmiotowego planu. Niemniej jednak realizacja części ustaleń projektu
planu, może wpłynąć w sposób bezpośredni na warunki bytowania drobnej zwierzyny,
ale tylko podczas prac inwestycyjnych. Wprowadzenie barier, jaką stanowić będzie
zabudowa wraz z ogrodzeniami, może przerwać istniejące obecnie w otwartej
przestrzeni ciągi migracyjne zwierząt.
 Ludzie i dobra materialne
Realizacja ustaleń projektu planu miejscowego przyczyni się głównie do rozwoju
terenów mieszkaniowych i ochrony pozostałych przed zainwestowaniem. Występują
natomiast ograniczenia w użytkowaniu terenów wynikające z występowania pasa
technicznego od napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia i strefy
kontrolowanej od gazociągu. Niekorzystny wpływ na ludzi związany będzie ze
zjawiskami występującymi przede wszystkim na etapie realizacji poszczególnych –
przewidzianych zgodnie z ustaleniami projektu planu – inwestycji, obejmującymi m.in.
czasowy i lokalny wzrost zapylenia oraz wzrost hałasu.
 Wody
Przy respektowaniu ustaleń projektu planu nie powinno nastąpić pogorszenie jakości
wód podziemnych. Projekt planu wprowadza nakaz docelowego odprowadzenia
ścieków do kanalizacji sanitarnej i zakazuje odprowadzania nieoczyszczonych ścieków
do gruntu i do wód powierzchniowych.
 Powietrze atmosferyczne
Ze względu na ochronę powietrza w zakresie ogrzewania w projekcie planu ustala się
nakaz wytwarzania energii dla celów grzewczych wyłącznie na bazie paliw
charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisji, z dopuszczeniem
odnawialnych źródeł energii. Takie rozwiązania sprzyjać będą ochronie powietrza
atmosferycznego, gdyż nie będą powodować nadmiernej emisji zanieczyszczeń.
 Powierzchnia ziemi
W przypadku realizacji ustaleń planu, nie należy spodziewać się istotnych zmian w
morfologii terenu. Projektowane obiekty kubaturowe będą powodować przekształcenia
powierzchni ziemi o charakterze oddziaływania bezpośrednim i stałym stosownie do
powierzchni obiektów kubaturowych, dróg i parkingów. W obrębie terenów już
zainwestowanych skutki realizacji planu będą najmniejsze.
 Krajobraz
Na skutek realizacji ustaleń planu krajobraz zostanie przekształcony. W początkowym
etapie wprowadzania zamierzeń inwestycyjnych zmieni się estetyka krajobrazu,
głównie w okresie prowadzenia prac budowlanych. Późniejsze zmiany uzależnione
będą od przyjętej koncepcji architektonicznej, zgodnie z ustaleniami planu, zwłaszcza w
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stosunku do obiektów kubaturowych i sposobu zagospodarowania całego terenu.
Staranne zaprojektowanie zabudowy mieszkaniowej i wprowadzenie stosownej do
otoczenia kolorystyki, przyczyni się do zminimalizowania negatywnego wpływu na
krajobraz. Istotnym dla ochrony i kształtowania krajobrazu jest wprowadzenie w
projekcie planu nakazów związanych z ekspozycją krajobrazu.
 Klimat (w tym klimat akustyczny)
Na kształtowanie lokalnego klimatu ma wpływ przede wszystkim stosowanie paliw w
systemach grzewczych. Zapisy przedmiotowego planu jednoznacznie nakazują
wytwarzanie energii dla celów grzewczych wyłącznie na bazie paliw
charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisji z dopuszczeniem odnawialnych
źródeł energii. Egzekwowanie tego zapisu wpłynie w sposób bezpośredni korzystnie na
kształtowanie lokalnego klimatu. Skutkiem realizacji ustaleń planu będzie pojawienie
się nowych źródeł hałasu związanych z urbanizacją. Zmiana użytkowania związana z
wprowadzeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej czy usługowej to pojawienie
się całej gamy dodatkowych hałasów komunalnych związanych z bytowaniem ludzi.
Hałas ten, komunalno-bytowy, nie będzie negatywnie oddziaływać na kształtowanie
lokalnego klimatu akustycznego.
 Zasoby naturalne
Zagospodarowanie obszaru objętego planem nie wpłynie na zasoby naturalne.
 Dziedzictwo kulturowe
Zakres i charakter wprowadzonych zapisów dotyczących elementów dziedzictwa
kulturowego, pozwoli, przy ich realizacji na zachowanie i właściwą ochronę
archeologicznego dziedzictwa kulturowego.
W rozdziale 10 przedstawiono rozwiązania eliminujące lub ograniczające negatywne
oddziaływania na środowisko zapisane w ustaleniach projektu planu. Dotyczą one:
– ochrony środowiska
– ochrony gruntów i wód,
– ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,
– ochrony przed hałasem,
– zaopatrzenia w wodę,
– gospodarki odpadami,
– ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
– ochrony dziedzictwa kulturowego.
Prognoza nie przewiduje rozwiązań alternatywnych w stosunku do projektu planu oraz
nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu.
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