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1. Wprowadzenie
Przedmiotem

niniejszego

opracowania

jest

prognoza

oddziaływania

na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Skórzewo, rejon ulicy Poznańskiej, gmina Dopiewo.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego opracowywany jest
na podstawie uchwały nr IX/74/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 czerwca 2011
roku.
1.1. Podstawy formalno-prawne
Podstawę prawną sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
projektu wspomnianego planu stanowi ustawa z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 z późn. zm.). Jest to stosunkowo młody instrument ochrony środowiska,
przetransportowany do prawa polskiego w ramach jego dostosowywania do prawa
unijnego.
Na obowiązek sporządzenia prognozy wskazuje również art. 17 pkt 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 ze zm). Stosownie do ww. ustawy projekt
planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przedkłada się
instytucjom i organom właściwym do zaopiniowania i uzgodnienia. Poprzez etap
wyłożenia do publicznego wglądu oba dokumenty są przedmiotem społecznej oceny,
a ustalenia prognozy mogą mieć wpływ na decyzję rady gminy w sprawie uchwalenia
projektu planu.
1.2. Cel i zakres merytoryczny opracowania
Celem

wykonania

prognozy

jest

wskazanie

przewidywanego wpływu

na środowisko, jaki może mieć miejsce w skutek realizacji ustaleń zawartych
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze nim
objętym. W związku z tym, w prognozie zawarto ocenę relacji pomiędzy ustaleniami
planistycznymi a uwarunkowaniami środowiska przyrodniczego oraz aspektami
gospodarczymi i społecznym. Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi przy
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tym

podstawowy

środek

zapewnienia

utrzymania

równowagi

przyrodniczej

i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.
Zakres merytoryczny prognozy określa art. 51 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
Odpowiednio do wymogu art. 53 ww. ustawy zakres i stopień szczegółowości
informacji zawartych w prognozie został uzgodniony z właściwymi organami –
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo znak: WOOIII.411.592.2011.PW z dnia 2 stycznia 2012 roku) i Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu (pismo znak: NS-72/1-1(1)/12 z dnia 4 stycznia
2011 roku).
1.3. Wykorzystane materiały i metody pracy
Niniejsze opracowanie zostało wykonane w oparciu o istniejącą literaturą
naukową, dostępne materiały tematyczne Urzędu Gminy Dopiewo, akty prawne oraz
wizję lokalną. Na podstawie zebranych informacji oceniono potencjalne zagrożenie
środowiska związane z realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wskazano ewentualne negatywne i niepożądane konsekwencje
z tego wynikające oraz zaproponowano sposoby i metody ich minimalizowania.
Podczas sporządzania prognozy wykorzystano wiele pozycji literatury
naukowej. Do najważniejszych z nich zalicza się:
•

Fizjografia urbanistyczna, A. Szponar, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2003,

•

Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2003,

•

Klimat Niziny Wielkopolskiej, A. Woś, Wydawnictwo Naukowe UAM,
Poznań 1994,

•

Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce, R. Gumiński,
Przegląd Meteorologiczny i Hydrologiczny, 1, s. 7-20,

•

Raport: Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych
zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu wg danych z monitoringu
operacyjnego w 2009 r., Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2010,
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•

Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok
2012, WIOŚ, Poznań 2013,

Aby

w

pełni

stwierdzić

czy

oceniany

dokument

zawiera

elementy

zapewniające ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju,
przy opracowywaniu prognozy wykorzystano szereg dokumentów strategicznych,
szczebla regionalnego i krajowego, odnoszących się bezpośrednio, jak i pośrednio
do ochrony środowiska, przyrody oraz zdrowia i życia ludzi. Posłużono się również
materiałami, które są zawarte opracowaniu ekofizjograficznym. Były to m.in.:
•

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Dopiewo,

•

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dopiewo na lata 2007-2016,

•

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dopiewo,

•

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata
2007 – 2013 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,

•

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,

•

Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata
2012-2015,

•

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata
2012-2017,

•

Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013,

•

Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku
2016.

Wykorzystano również następujące akty prawne:
•

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
z 2008 r., Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

•

ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);

•

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);

•

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 647 z późn. zm.);
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•

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
2013, poz. 627.);

•

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm);

•

ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity z 2011 roku, Dz. U.
Nr. 12, poz. 59);

•

ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst
jednolity z 2004 r.,. Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.);

•

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2012 r., Dz. U.,
poz. 145)

•

ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
2011 r., Nr 212, poz. 1263);

•

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391.);

•

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 123,
poz. 858 z późn. zm.);

•

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397);

•

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826);

•

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz. U. z 2012 roku, poz. 1109);

•

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012,
poz. 1031);

•

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192,
poz. 1883);
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•

rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z późn. zm.).
Posłużono się także mapą topograficzną (1:10 000), sozologiczną (1:50 000)

oraz hydrograficzną (1:50 000) gminy Dopiewo, a także mapą geomorfologiczną
Wielkopolski (1:300 000, Krygowski 2007) oraz ortofotomapą obszaru planowanej
inwestycji. Ponadto korzystano z bazy danych hydrogeologicznych.
Przy sporządzaniu prognozy zastosowano metodę indukcyjno-dedukcyjną,
polegająca na analizie poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego
i łączeniu w całość posiadanych informacji o mechanizmach funkcjonowania
środowiska przyrodniczego. Przy określaniu potencjalnych skutków realizacji
zapisów projektu planu miejscowego wykorzystano wiedzę o funkcjonowaniu
środowiska. Szczególnie przydatna była wówczas metoda porównawcza.
Autorka
standardów

prognozy

jakości

przez

pojęcie

środowiska

uciążliwość

przyrodniczego

definiuje

określonych

przekroczenie
w

przepisach

odrębnych.
1.4. Położenie obszaru objętego prognozą i jego użytkowanie
Obszar

objęty

projektem

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego, dla którego sporządza się niniejszą prognozę, znajduje się
w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Dopiewo. Teren
od północy graniczy z drogą powiatową nr 2401P. Obszar będący przedmiotem
planu miejscowego, jest już częściowo zainwestowany (znajduje się na nim
zabudowa usługowa), a w jego drugiej części nie występuję jeszcze zainwestowanie.
Po stronie zachodniej w bliskim sąsiedztwie terenu objętego projektem planu
znajduje się zabudowa blokowa. Otoczenie analizowanego terenu stanowi również
zabudowa halowa.
Zgodnie

ze

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy Dopiewo analizowany obszar przeznaczony został pod obszar
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw.
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Ryc. 1. Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Dopiewo

Źródło: Źródło: opracowanie własne na podstawie Geoportalu (www.geoportal.gov.pl)

1.5. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
jego cele oraz powiązania z innymi dokumentami
Projekt
miejscowości

miejscowego
Skórzewo,

planu

rejon

ulicy

zagospodarowania
Poznańskiej,

przestrzennego

gmina

Dopiewo,

w

ustala

przeznaczenie tego obszaru jako teren zabudowy usługowej – tereny rozmieszczenia
obiektow handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw, oznaczone na
rysunku

planu kolejno

UC1

i

UC2.

Ustalenia

projektowanego

dokumentu

dopuszczają na przedmiotowym obszarze lokalizację zabudowy usługowej, w tym
8

handlowej, biurowej, oświaty, edukacji, rekreacji. Dopuszczono również lokalizację
obiektów małej architektury, dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów,
parkingów podziemnych, infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych,
przepompowni ścieków.
Powierzchnia

całkowita

zabudowy

wynosić

może

maksymalnie

65%

powierzchni działki, lecz nie mniej niż 0,1% powierzchni działki. Udział powierzchni
terenu biologicznie czynnej ustalony został na minimum 25% działki. Maksymalna
wysokość zabudowy wynosić może 18 m i 5 kondygnacji nadziemnych, z
dopuszczeniem lokalizacji kondygnacji podziemnych. Przy czym dla istniejącego
budynku na działkach nr ewid.: 294/2, 293/1, 293/9 i 293/6 dopuszczono
przebudowę, rozbudowę, odbudowę, rozbiórkę, remont oraz zmiany sposobu
użytkowania zabudowy bez prawa nadbudowy. Zapisy projektu planu szczegółowych
wygląd dachów. Możliwe jest dopuszczenie dachów płaskich, jedno spadowych lub
wielospadowych, a kąt nachylenia połaci dachowych wynosić może do 20°. Dla
obiektów infrastruktury technicznej dopuszcza się wszelkie rodzaje dachów. Zapis
projektu planu nakazują urządzenie pasa zieleni izolacyjnej o szerokości nie
mniejszej niż 3,0m zgodnie z rysunkiem planu, za wyjątkiem zjazdów.
Podstawowym celem projektu planu jest ustalenie zasad zagospodarowania i
zabudowy omawianego obszaru, mające na celu dostosowanie zapisów planu do
aktualnych potrzeb inwestorów ma przedmiotowym terenie. Projekt planu nie
narusza

zapisów

zawartych

w

Studium

Uwarunkowań

i

Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dopiewo zarówno w zakresie polityki
przestrzennej, jak i ochrony zasobów środowiska przyrodniczego. Przedmiotowy
teren

określony

w zmianie

Studium

jako

obszar

rozmieszczenia

obiektów

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw.
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Ryc. 2. Położenie przedmiotowego obszaru i jego przeznaczenie

Źródło: Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Dopiewo
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2.

Ocena stanu i funkcjonowania środowiska na obszarze

objętym projektem planu oraz potencjalne jego zmiany w przypadku
braku realizacji projektu
2.1.

Położenie fizyczno-geograficzne
Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski J. Kondrackiego (Geografia

regionalna Polski, 2003) obszar będący przedmiotem ustaleń projektu miejscowego
planu

zagospodarowania

przestrzennego

należy

do

prowincji

Niżu

Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie (315) oraz
makroregionu

Pojezierze

Wielkopolskie

(315.5)

i

mezoregionu

Pojezierze

Poznańskie (315.51). Pojezierze Wielkopolskie znajduje się pomiędzy pradolinami
Wisły, Noteci i Warty na północy oraz Warty i Obry na południu.
Ryc. 2. Podział fizyczno-geograficzny pojezierzy i pradolin wielkopolskich
wg. J. Kondrackiego

Źródło: Kondracki. J., Geografia regionalna Polski, 2003 r. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
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2.2.

Budowa geologiczna i warunki glebowe
Obszar znajduje się na pograniczu monokliny przedsudeckiej i synklinorium

szczecińsko-łódzko-miechowskiego.

Przebieg

granicy

denudacyjnego

zasięgu

utworów kredy w strefie poznańskiej związany jest z istnieniem elewacyjnej struktury
tektonicznej nazywanej antykliną Szamotuł, której jądro zbudowane jest z utworów
jury. W osi struktury Szamotuł powstał w trzeciorzędzie rów tektoniczny, który w
dalszym swoim biegu przez monoklinę przedsudecką nazywany jest rowem
Poznania. Nagromadzenie w ciągu ery kenozoicznej osady czwartorzędowe i
trzeciorzędowe w rejonie Poznania. Trzeciorzęd rejonu Poznania to zespół
różnorodnych osadów od górnego eocenu do pliocenu włącznie, na które skalają się
piaski, żwiry, mułki, iły i węgle brunatne. Czwartorzęd natomiast to głównie kompleks
sadów plejstoscenskich związanych z kolejnymi zlodowaceniami (gliny zwałowe,
utwory wodnolodowcowe) i interglacjalami (utwory rzeczne, zastoiskowe, w tym
organogeniczne). Miąższość utworów czwartorzędowych jest bardzo zmienna i
wynosi od kilku do kilkudziesięciu metrów, co jest związane ze współczesną rzeźbą
powierzchni terenu. Zgeneralizowany profil czwartorzędu w rejonie Poznania
przedstawia się następująco: na iłach poznańskich zalegają nieciągle piaski i żwiry
serii podmorenowej, przykryte gliną zwałową o miąższości od kilkunastu do
kilkudziesięciu metrów (zlodowacenie środkowopolskie). Na niej spoczywają utwory
wodno-lodowcowe o miąższości od 15 do 20 m, przykryte gliną zwałową
zlodowacenia bałtyckiego o miąższości na ogół mniejszej od 10 m, a warstwy
powierzchniowe budują piaski sandrów bądź kemów, utwory zastoiskowe, lub piaski
terasowe (w dolinie Warty).
Obszar objęty projektem planu budują grunty antropogeniczne o zwartej
zabudowie, o zróżnicowanej przepuszczalności.
2.3.

Surowce mineralne
Na obszarze gminy Dopiewo występują złoża następujących surowców:

piasków i żwirów, kredy oraz surowców ilastych ceramiki budowlanej. Łączna ilość
udokumentowanych złóż na obszarze gminy wynosi 15, z czego 13 to złoża piasków
i żwirów. Największe złoże tego surowca znajduje się w Kowanówku, jednak
z powodu swojego położenia w lasach wodochronnych jest ono nieeksploatowane.
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Na obszarze będącym przedmiotem ustaleń projektu planu nie stwierdzono
występowania złóż surowców mineralnych.
2.4.

Wody powierzchniowe i podziemne
Zgodnie z hydrologicznym podziałem kraju, teren gminy Dopiewo znajduje się

w makroregionie zachodnim Niżu Polskiego – regionie wielkopolskim. Występowanie
poziomów nośnych związane jest ściśle z budową geologiczną regionu ze skał
umożliwiających gromadzenie się wody. Rejon gminy posiada ponadto trzy użytkowe
poziomy wodonośne czwartorzędowe z których jeden – poziom wód kopalnej doliny
w rejonie

Dąbrówka-Wysogotowo

znajduje

się

w

pobliżu

terenu

będącego

przedmiotem ustaleń planu.
Sieć wód powierzchniowych na terenie całej gminy jest umiarkowanie
rozwinięta. Do głównych cieków wodnych zalicza się tu rzekę Samicę Stęszewską
oraz rzekę Wirynkę uchodzącą jako lewobrzeżny dopływ rzeki Warty i będącą
głównym źródłem odwadniającym dla obszarów położonych m.in. w granicach
analizowanego terenu. Stanowi ona także zlewnie dla dość licznie występujących
cieków i rowów melioracyjnych łagodnie rysujących się w krajobrazie. Obszar będący
przedmiotem ustaleń projektu planu nie ma jednak bezpośredniego kontaktu z
wodami powierzchniowymi. Najbliższy okresowy ciek wodny rozciąga się wzdłuż
wschodniej granicy przedmiotowego terenu.
Układ przebiegu cieków wodnych w obrębie terenu objętego prognozą
przedstawia załączona do niniejszego opracowania mapa hydrograficzna w skali
1:50 000.
Gmina Dopiewo położona jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych
(JCWPd) nr 62 obejmującej obszar zlewni cząstkowej Warty o powierzchni 3 219,41
km 2. Jest to zlewnia odcinka przełomowego doliny Warty, między pradolinami
warszawsko-berlińska na południu i toruńsko-eberswaldzką na północy. Wodny pitne
występują tu w utworach czwartorzędowych i neogeńsko-paleogeńskich, w
strukturach hydrogeologicznych o zróżnicowanej genezie na głębokości 200-270 m.
Zgodnie z informacjami Wojewódzkiego Instytutu Ochrony Środowiska, w
granicach gminy Dopiewo w 2012 roku nie zostały zlokalizowane punkty pomiarowe
monitoringu wód podziemnych. Najbliżej położony punkt pomiarowo-kontrolny
zlokalizowany został w gminie Buk w miejscowości Kalwy (Nr MONBADA 1278).
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Zgodnie z wynikami „Oceny jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych sieci
krajowej w ramach monitoringu diagnostycznego w 2012” w wyżej wymienionym
punkcie pomiarowo-kontrolnym wody odznaczały się III klasa jakości.
Na analizowanym obszarze nie są zlokalizowane żadne zbiorniki wodne czy
cieki wodne. W jego sąsiedztwie, po stronie wschodniej od obszaru objętego
projektem planu znajduje się ciek wodny.
2.5.

Warunki klimatyczne
Warunki klimatyczne panujące na terenie gminy należą do umiarkowanych i w

dużej mierze uwarunkowane są wpływami mas powietrza morskiego oraz
kontynentalnego. Masy powietrza morskiego pochodzą głównie znad oceanu
Atlantyckiego. Powietrze kontynentalne pochodzi przede wszystkim znad Europy
Wschodniej oraz z nad Azji.
Zgodnie z podziałem rolniczo-klimatycznym Polski R. Gumińskiego, badany
obszar położony jest w Dzielnicy Środkowej, w jej cieplejszej części. Teren ten
charakteryzuje się najniższym w Polsce opadzie rocznym i największej w ciągu roku
ilości dni słonecznych. Okres wegetacji trwa 180 dni. Na przedmiotowym terenie
występują głównie wiatry północno-zachodnie, zachodnie i północne.
Lokalne warunki klimatyczne uzależnione są od rzeźby terenu, szaty roślinnej
oraz powierzchni wodnych. Duży wpływ na warunki klimatyczne w gminie ma także
bliskość wielkiego miasta jakim jest Poznań które powoduje dopływ do atmosfery
sztucznie wytworzonego ciepła.
Najkorzystniejsze warunki klimatyczne w gminie panują na terenach
sandrowych porośniętych lasami w kierunku północnym od przedmiotowego terenu.
Obszary te charakteryzują się gorszymi warunkami solarnymi ale za to bogatym
składem fizyko-chemicznym powietrza.
2.6. Roślinność i świat zwierzęcy
Flora i fauna analizowanego obszaru charakterystyczna jest dla nizinnych
obszarów centralnej części Polski. Pod względem geobotanicznym obszar gminy
należy do okręgu poznańsko-gnieźnieńskiego charakteryzującego się małą ilością
opadów oraz obniżonym poziomem wód gruntowych spowodowanym licznymi
wylesieniami i melioracjami na terenach rolnych.
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Na terenie będącym przedmiotem ustaleń projektu planu występuje głównie
roślinność śródpolna, szczególnie w postaci zadrzewień śródpolnych o charakterze
pasowym

spełniająca

na

analizowanym

obszarze

funkcję

ekologiczną

zabezpieczającą przed procesami erozyjnymi. Kompleksy zadrzewień w których
przeważają takie gatunki drzew jak grusza, topole, wierzby, kasztanowce, jesiony
oraz olsze czarne zlokalizowane są głównie wzdłuż dróg, cieków wodnych i rowów.
Poza typową dla terenów rolnych szatą roślinną, w zachodniej części
analizowanego obszaru występują fitocenozy, które bezpośrednio podlegają
przekształceniom antropogenicznym. Zalicza się do nich przede wszystkim tereny
zieleni projektowanej oraz skupiska roślin, które samoistnie tworzą układy zastępcze,
tzw. roślinność ruderalna.
Aktualnie na terenie będącym przedmiotem ustaleń projektu planu i na terenie
bezpośrednio otaczającym obszar analizowany nie występują gatunki cenne pod
względem przyrodniczym.
Szata roślinna obszaru objętego projektem planu miejscowego jest uboga. W
kilku miejscach znajdują się trawniki, w większości zadeptane, oraz pojedyncze
drzewa i zakrzewiania.
Na obszarze objętym ustaleniami projektu planu występują gatunki zwierząt,
które

przystosowały

się

do

życia

w

sąsiedztwie

terenów

zabudowanych.

Jednocześnie brak jest gatunków roślin i zwierząt cennych przyrodniczo.

2.7. Stan jakości powietrza i klimatu akustycznego
Jakość życia w znacznym stopniu uwarunkowana jest stanem czystości
powietrza. Wynika to z faktu, że powietrze jest nie tylko źródłem tlenu, ale również
ma decydujący wpływ na zdrowie człowieka. Wprowadzenie do powietrza
atmosferycznego substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą
ujemnie wpływać na zdrowie ludzi, klimat, przyrodę, glebę, wodę lub spowodować
inne szkody w środowisku określane są jako zanieczyszczenia powietrza.
Przy ocenie jakości powietrza atmosferycznego na obszarze objętym
projektem planu wykorzystano raport WIOŚ w Poznaniu pt. Roczna ocena jakości
powietrza w województwie wielkopolskim

za rok 2012. Prezentowaną ocenę

wykonano w odniesieniu do nowego układu stref i zmienionych poziomów substancji,
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w oparciu o ustawę - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U.
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca
2008 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U. Nr 47, poz. 281). Nowy podział stref zgodny jest z zapisami założeń
do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych
innych ustaw, stanowiących transpozycję Dyrektywy 2008/50/WE do prawa
polskiego.

Według nowego

podziału

strefy

stanowi:

aglomeracja

o liczbie

mieszkańców powyżej 250 tysięcy, miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100
tysięcy, pozostały obszar. Zgodnie z tym raportem obszar objęty projektem planu
położony w gminie Dopiewo zaliczono do strefy wielkopolskiej (tzw. pozostały
obszar).
Pod kątem ochrony zdrowia ludzkiego w 2012 roku w strefie wielkopolskiej nie
stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych stężeń NO2,
SO2, CO, C 6H6, As, pyłu PM2,5, Cd, Ni i Pb (klasa A). Strefę wielkopolską zaliczono
do klasy C (stężenie zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne, poziomy
docelowe powiększone o margines tolerancji) pod względem stężenia pyłu PM10,
BaP i O3.
Pod względem kryteriów określonych w celu ochrony roślin strefę wielkopolską
ze względu na ozon (O3) zaliczono do klasy C, a ze względu na dwutlenek siarki
(SO2) i tlenki azotu (NOx) zaliczono do klasy A.
Spośród wielu rodzajów hałasu, wpływ na klimat akustyczny obszaru objętego
projektem planu wywiera hałas komunikacyjny związany z ruchem kołowym na
sąsiednich drogach oraz hałas generowany przez zabudowę zlokalizowaną w tej
części miasta (usługowa, mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna.

2.8. Obiekty i obszary chronione
2.8.1. Środowisko przyrodnicze
Obszar

objęty

projektem

planu

położony

jest

poza

granicami

powierzchniowych form ochrony przyrody ustanowionych ustawą z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 627.).
2.8.2. Środowisko kulturowe
Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) ochronie i opiece podlegają:
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•

zabytki nieruchome, w szczególności: krajobrazy kulturowe, układy
urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane, dzieła architektury
i budownictwa,

dzieła

budownictwa

obronnego,

obiekty

techniki,

cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni, miejsca
upamiętniające wydarzenia

historyczne

bądź działalność wybitnych

osobistości lub instytucji,
•

zabytki ruchome, w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła
artystycznego i sztuki użytkowej, kolekcje, numizmaty oraz pamiątki
historyczne,

wytwory

techniki,

materiały

biblioteczne,

instrumenty

muzyczne, wytwory sztuki ludowej i rękodzieła oraz inne obiekty
etnograficzne, przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne bądź
działalność wybitnych osobistości lub instytucji,
•

zabytki

archeologiczne,

w

szczególności:

pozostałości

terenowe

pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarze, kurhany, relikty
działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.
Zgodnie z informacjami Powiatowego Konserwatora Zabytków, na terenie
objętym projektem planu miejscowego nie występują obiekty podlegające ochronie
konserwatorekiej.
2.9.

Potencjalne zmiany w środowisku w przypadku braku realizacji projektu
planu
Aktualne zagospodarowanie terenu oraz stan poszczególnych elementów

środowiska charakteryzuje się znacznym przekształceniem. Jest to teren częściowo
zagospodarowany. Występuje na nim zabudowa usługowa, a cały teren wymaga
uporządkowania.
Po dokładnej analizie i ocenie aktualnego stanu środowiska przyrodniczego
na analizowanym obszarze stwierdzono, iż zmiana przeznaczenia omawianego
terenu nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.
W przypadku braku realizacji projektu planu powstanie nawet możliwość regresu i
pogorszenia się stanu poszczególnych komponentów środowiska, która wynikać
będzie z wciąż postępującej degradacji tkanki urbanistycznej omawianego terenu.
Dodatkowo brak realizacji ustaleń projektu planu miejscowego może przyczynić
się do powstania konfliktów pomiędzy potrzebami ochrony środowiska a potrzebami
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rozwoju gospodarczego. Ponadto brak planu miejscowego spowoduje, że lokalizacja
nowej zabudowy prowadzona będzie w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy
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3. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu
widzenia realizacji projektowanego dokumentu oraz określenie
i ocena skutków dla środowiska wynikających z projektowanego
przeznaczenia terenu oraz realizacji ustaleń projektu planu
Z punku widzenia realizacji ustaleń projektu planu potencjalny problem
ochrony środowiska może stanowić hałas komunikacyjny z sąsiadujących dróg
W zakresie przewidywanego oddziaływania skutków realizacji projektu planu
na

poszczególne

komponenty

środowiska

przyrodniczego

stwierdza

się,

że projektowane przeznaczenie obszaru nie będzie negatywnie wpływać na aktualny
stan środowiska. Nowi inwestorzy uporządkują omawiany obszar i wprowadzą na
nim ład. Warunkiem takiego stanu rzeczy jest jednak stosowanie się do ustaleń
projektu planu dotyczących przede wszystkim środowiska przyrodniczego oraz
kształtowania ładu przestrzennego.
3.1.

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne
O stanie powietrza atmosferycznego decyduje przede wszystkim wielkość

i przestrzenny rozkład emisji pochodzących z różnych źródeł. Na obszarze objętym
prognozą na stopień czystości powietrza wpływ ma obecnie emisja niska związana
z zabudowaniami zlokalizowanymi w tej części miasta oraz ruch kołowy na
sąsiednich drogach, gdzie w związku z ruchem pojazdów do atmosfery emitowane
są węglowodory aromatyczne i alifatyczne (benzen, toluen i ksylen), SO2, NOx, CO
oraz pyły zawieszone.
Realizacja inwestycji wiązać się będzie z emisją niekorzystnych substancji
do powietrza,

których

poziom

będzie

odmienny

na

etapie

jej

realizacji,

jak i eksploatacji. Na etapie realizacji inwestycji źródłem emisji zanieczyszczeń
powietrza będą silniki pojazdów i maszyn budowlanych oraz prace ziemne.
Uciążliwość placu budowy, rozumiana w tym przypadku jako przekroczenie
standardów jakości środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń, ograniczy się tylko
do tych odcinków, które przesuwać się będą w miarę postępowania prac
budowlanych. Ponadto emisja do atmosfery powstająca w trakcie realizacji ustaleń
projektu planu będzie czasowa, ze skutkiem odwracalnym, a przy zachowaniu
odpowiednich norm pracy może być znacznie zminimalizowana.
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Podczas fazy eksploatacji stałym źródłem zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego będzie zabudowa usługowa oraz pojazdy silnikowe, którymi
przyjeżdżać będą klienci.
Nie przewiduje się, żeby projektowana zabudowa usługowa negatywnie
oddziaływała na powietrze atmosferyczne w tej części miasta. Projekt planu nakazuje
przy

pozyskiwaniu

ciepła

do

celów

grzewczych

i

technologicznych

paliw

charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji z wykorzystaniem urządzeń
niskoemisyjnych nie powodujących przekroczenia dopuszczalnej wielkości emisji
substancji do powietrza, zgodnie z przepisami odrębnymi. Niedopuszczalne jest
stosowanie jako źródeł energii paliw i urządzeń do ich spalania, które nie spełniają
wymogów i przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska.
Ruch kołowy odbywać się będzie istniejącymi w sąsiedztwie drogami, dlatego
możliwy jest niewielki wzrost zanieczyszczeń powietrza w tej części miasta.
Prognozuje

że oddziaływanie

się,

w zakresie

emisji

zanieczyszczeń

będzie

niewielkie.
Dla poprawy jakości powietrza atmosferycznego zaleca się, aby na wszystkich
nieutwardzonych częściach omawianego obszaru wprowadzać zieleń, zwłaszcza
wysoką. W celu uzyskania odpowiedniego ulistnienia i powierzchni absorbujących
zanieczyszczenia proponuje się zastosować różne gatunki roślin, przy czym nie
należy bezkrytycznie korzystać z tzw. gatunków odpornych na zanieczyszczenia
powietrza.
W związku z powyższym na obszarze objętym projektem planu nie przewiduje
się

przekroczenia

wprowadza

się

dopuszczalnych

innych

środków

poziomów

stężeń

organizacyjnych

i

zanieczyszczeń
technicznych

i

nie

służących

ograniczeniu ich ewentualnego niekorzystnego oddziaływania.
W zakresie wpływu ustaleń projektu planu na klimat nie przewiduje się
znaczących oddziaływań. Projektowane przeznaczenie terenu nie spowoduje zmiany
warunków klimatycznych w rejonie. Lokalnie wystąpić może nieznaczne ocieplenie
mikroklimatu poprzez zastosowanie rozwiązań grzewczych w projektowanych
budynkach czy ograniczenie wilgotności poprzez wprowadzenie powierzchni
utwardzonych, co jednak nie będzie generowało niekorzystnych oddziaływań w tym
zakresie.
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3.2.

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne

Zgodnie z obowiązującymi wymogami, określone w projekcie planu założenia
rozwoju przestrzennego opierać się będą na rzeczywistym rozpoznaniu stanu
zasobów wodnych. Założenia te gwarantować będą ochronę tych zasobów poprzez
uwzględnienie określonych warunków i ograniczeń w ich wykorzystaniu.
Projekt planu miejscowego dopuszcza odprowadzanie wód opadowych i
roztopowych pochodzących do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej,
zgodnie z przepisami odrębnymi. Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej lub
ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
zgodnie z przepisami odrębnymi.
Ponadto ustalenia zawarte w projekcie planu zakazują zrzutu ścieków
komunalnych do gruntu. Ścieki komunalne muszą być odprowadzane do sieci
kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez gestora sieci po uprzednim
ich podczyszczeniu i doprowadzeniu do składu ścieków bytowych.
Projekt planu reguluje zasady gospodarki wodno-ściekowej, w związku z czym
realizacja jego ustaleń gwarantuje ochronę zasobów wodnych w trakcie eksploatacji
inwestycji. Zaznaczyć należy, że projekt planu miejscowego dopuszcza niwelacje
terenu względem istniejącego poziomu terenu, przy czym nie można naruszyć
istniejących stosunków wodnych.
W celu ochrony cieku wodnego, znajdującego się za zachodnią granicą
obszaru objętego projektem planu, wprowadzono pas zieleni izolacyjnej (przebieg
zgodny z rysunkiem projektu planu).

3.3.

Oddziaływanie na powierzchnię terenu i gleby

Ze względu na dotychczasowe zainwestowanie na obszarze objętym
projektem planu, przekształcenia terenu i gleby nie będą znaczące.
Realizacja planowanej zabudowy spowoduje trwałe wyłączenie i uszczelnienie
nowych fragmentów powierzchni ziemi. Konieczne będzie prowadzenie wykopów
i wykonanie fundamentów pod konstrukcje budowlane. Spowoduje to nie tylko
powstanie nadmiaru mas ziemnych, które trzeba będzie zagospodarować, ale także
spowoduje

zmiany

w

profilu

glebowym

(nadmierne

zagęszczenie,

zmiana

przepuszczalności podłoża). Są to zmiany nieuniknione i związane z realizacją
każdego typu inwestycji budowlanych. Zaznaczyć należy, że projekt planu nakazuje
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przetransportować powierzchniową warstwę gleby zdjętą podczas prac budowlanych
w miejsce wskazane przez właściwe służby gminne lub wykorzystać do nowego
ukształtowania terenu w granicach własnej działki, bez naruszenia interesu osób
trzecich, zgodnie z przepisami odrębnymi.
Przy prowadzeniu prac ziemnych, a przede wszystkich wykopów, należy
zachować szczególną ostrożność, gdyż wybranie utworów powierzchniowych,
w tym gleby stanowiącej naturalny kompleks sorpcyjny, spowoduje skrócenie drogi,
a więc i czasu migracji ewentualnych zanieczyszczeń w głąb gruntu i dalej do wód
podziemnych.

Niedopuszczalne

jest

też

używanie

do

prac

budowlanych

niesprawnych czy uszkodzonych maszyn i urządzeń.
Wprowadzenie zapisów określających maksymalną intensywność zabudowy:
0,65 oraz powierzchnię terenu biologicznie czynnego (minimum 25% powierzchni
działki)

pozwala

zachować

odpowiednie

właściwości

podłoża,

w

tym

przepuszczalności.
Zmiany ukształtowania terenu i właściwości gruntów mogą wystąpić także
w skutek dopuszczonych w projekcie planu robót w zakresie budowy, przebudowy
i rozbudowy

infrastruktury

technicznej

w

obrębie

omawianego

obszaru.

Przekształcenia powierzchni terenu będą miały jednak charakter lokalny i czasowy.
Trwałe oddziaływanie na właściwości gruntów wystąpi jedynie poprzez umieszczenie
pod powierzchnią terenu poszczególnych elementów infrastruktury technicznej.
Ze względu na niewielką skalę działania, nie wpłynie to jednak na zmianę
ukształtowania powierzchni terenu i warunki gruntowe.
Wprowadzenie nowej zabudowy na analizowanym obszarze nie spowoduje
znaczącego wzrost ilości wytwarzanych odpadów. Zapisy projektu planu ustalają
sposób postępowania z odpadami, który musi być zgodny z przepisami odrębnymi.
Ponadto w przypadku odpadów komunalnych wprowadzono nakaz ich segregacji
w przystosowanych do tego celu pojemnikach usytuowanych w wyznaczonych
miejscach na terenie posesji oraz zagospodarowane zgodnie z regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Sugeruje się zapobiegać
powstawaniu odpadów u źródła, wykorzystywać technologie odzysku i recyklingu
odpadów, co wpłynie na usprawnienie systemu gospodarowania odpadami
na terenie całej gminy.
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3.4. Oddziaływanie na krajobraz
Realizacja

ustaleń

projektu

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego spowoduje trwałą zmianę krajobrazu nim objętego. Największy
wpływ będzie miało powstanie nowej zabudowy, uporządkowanie omawianego
terenu oraz wprowadzenie zieleni towarzyszącej zabudowie (poprzez ustalenie
minimalnych powierzchni biologicznie czynnych) oraz zieleni izolacyjnej.
Zmiany w środowisku będą pozytywne – wprowadzenie zieleni towarzyszącej
zabudowie oraz zieleni izolacyjnej, a także uporządkowanie przedmiotowego
obszaru

podniesie

walory

estetyczne

omawianego

obszaru.

Jednocześnie

projektowana zabudowa będzie w dużym stopniu nawiązywać do istniejącej w
sąsiedztwie. Pozwalają na to odpowiednie zapisy projektu planu, m.in. dopuszczenie
maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych. Projektowane zagospodarowanie tworzyć
będzie harmonijną całość. Warunkiem takiego stanu rzeczy jest jednak stosowanie
się do zapisów zawartych w projekcie planu odpowiednio do możliwości środowiska.
Korzystne

jest

wprowadzenie

do

projektu

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego zapisów regulujących lokalizację reklam, szyldów
i tablic informacyjnych. Zgodnie z nimi, reklamy, szyldy i tablice informacyjne nie
mogą być ustawione w miejscach i w sposób utrudniający czytelności informacji
drogowskazowej, a przy w przypadku ich umieszczeniu na ogrodzeniach,
niedopuszczalna jest sytuacja, w której będą one przewyższały to ogrodzenie.
Ponadto dopuszczenie lokalizacji wyłącznie ażurowych ogrodzeń, w których część
ażurowa jest nie mniejsza niż 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia, od strony dróg
publicznych oraz zakaz lokalizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów
betonowych od strony dróg publicznych znacząco podniesie walory estetyczne
analizowanego obszaru.
Prognozuje się iż ustalenia zawarte w projekcie planu nie tylko zagwarantują
właściwą ochronę komponentów środowiska przyrodniczego, ale też lokalnie
przyczynią

się

do

jego

poprawy.

Realizacja

projektu

planu

wprowadzi

na analizowanym terenie ład przestrzenny, pozytywnie wpływając na walory
estetyczne i krajobrazowe.
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3.5. Oddziaływanie

na

klimat

akustyczny

oraz

promieniowanie

pół

elektromagnetycznych
Ochrona przed hałasem zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
polega na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej
na tym poziomie. W przypadku, gdy nie jest to możliwe należy zastosować techniki
pozwalające na obniżeniu hałasu do poziomu dopuszczalnego. Podstawą określenia
dopuszczalnej wartości poziomu równoważnego hałasu jest przyporządkowanie
danego terenu do określonej kategorii, o wyborze której decyduje sposób
zagospodarowania. Dopuszczalne poziomu hałasu dla poszczególnych rodzajów
terenów ustalone zostały w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120,
poz. 826) (tab. 1). Niniejszy projekt planu miejscowego ustala ochronę akustyczną
jedynie dla części terenu zabudowy usługowej – tereny rozmieszczenia obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw (UC). W przypadku
lokalizacji na terenach UC lokalizacji obiektów zamieszkania zbiorowego, w tym
hoteli, pensjonatów, zapisy projektu planu nakazują zapewnienie właściwego klimatu
akustycznego, zgodnie z przepisami odrębnymi (jak dla terenu zabudowy
zamieszkania zbiorowego), a w przypadku lokalizacji obiektów związanych ze stałym
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży również, zapisy projektu planu nakazują
zapewnienie właściwego klimatu akustycznego, zgodnie z przepisami odrębnymi (jak
dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i
młodzieży)..
Tab. 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez
poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty,
lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone
wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli
warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby
Lp.

Rodzaj terenu

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe1)

Pozostałe

obiekty

i

działalność

będąca źródłem hałasu
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LAeq D
przedział
odniesienia

LAeq N

LAeq D

LAeq N

czasu przedział czasu przedział

czasu przedział

odniesienia
16 równy

równy
godzinom

odniesienia

odniesienia równy

8 równy 8 najmniej 1

godzinom

korzystnym
godzinom

czasu

najmniej

korzystnej
dnia godzinie nocy

kolejno po sobie
następującym

1

a) Strefa ochronna "A"
uzdrowiska

50

45

45

40

61

56

50

40

65

56

55

45

68

60

55

45

b) Tereny szpitali poza
miastem

2

a)

Tereny

zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej
b)

Tereny

zabudowy

związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci
2)

i młodzieży

c) Tereny domów opieki
społecznej
d)

Tereny

szpitali

w

miastach

3

a)

Tereny

zabudowy

mieszkaniowej
wielorodzinnej

i

zamieszkania zbiorowego
b)

Tereny

zabudowy

zagrodowej
c)

Tereny

rekreacyjno-

wypoczynkowe2)
d) Tereny mieszkaniowousługowe

4

Tereny

w

miast

śródmiejskiej
powyżej

strefie

100

tys.
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mieszkańców3)

Objaśnienia:
1)

Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza
pasem drogowym i kolei linowych.
2)
W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy,
nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
3)
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy
mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku
miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych
dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową
z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Obecnie na klimat akustyczny obszaru objętego projektem planu miejscowego
wpływ ma głównie hałas komunikacyjny związany z ruchem drogowym na sąsiednich
drogach oraz hałas generowany przez zabudowę zlokalizowaną w tej części miasta.
Nie

przewiduje

się

negatywnego

wpływu

przedmiotowych

ciągów

komunikacyjnych na teren zabudowy objętej ochroną akustyczną. Podczas pobytu
na omawianym obszarze nie stwierdzono jakichkolwiek uciążliwości akustycznych.
Nie przewiduje się, żeby projektowana na omawianym obszarze inwestycja
stanowiła zagrożenie dla klimatu akustycznego położonych w sąsiedztwie terenów
objętych ochroną akustyczną. Podkreślić należy, że wzdłuż zachodniej granicy
omawianego obszaru projekt planu miejscowego nakazuje urządzenie pasa zieleni
izolacyjnej, który poprzez odpowiednie ukształtowanie (odpowiednia szerokość
i dobór gatunków), niwelować może ewentualne niekorzystne oddziaływanie na
sąsiednie tereny zabudowane.
W związku z powyższym w projekcie planu nie wprowadza się ustaleń
nakazujących stosowania technik pozwalających na obniżenie hałasu do poziomu
dopuszczalnego.
Przez

obszar

objęty

opracowaniem

nie

przebiega

żadna

linia

elektroenergetyczna średniego, wysokiego i najwyższego napięcia, dlatego też nie
przewiduje

się

negatywnego

oddziaływania

w

zakresie

oddziaływania

pól

elektromagnetycznych.

3.6. Oddziaływanie na ukształtowania terenu, świat roślinny i zwierzęcy;
różnorodność biologiczną, obszary chronione, w tym obszary Natura 2000
Wprowadzenie zmian w sposobie zagospodarowania obszaru objętego
projektem planu spowoduje zmianę charakteru występującej na nich roślinności.
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Dotychczas uboga szata roślinna zostanie zastąpiona zielenią urządzoną. Stanowić
ją będzie zieleń towarzysząca zabudowie zrealizowana w ramach terenu biologicznie
czynnego, określonego w ustaleniach projektu planu miejscowego na 25%
powierzchni działki, oraz pasa zieleni izolacyjnej. Odpowiednio ukształtowana
i pielęgnowana zieleń pozwoli zniwelować negatywny wpływ planowanych obiektów
kubaturowych.
Biorąc pod uwagę istniejącą roślinność występującą na omawianym obszarze,
stwierdzić można, że jakiekolwiek wprowadzenie zieleni na przedmiotowy obszar
będzie miało pozytywne oddziaływanie. Podkreślić warto, że zieleń przyczyni się
do poprawy panującego na analizowanym obszarze mikroklimatu, a także wpłynie
dodatnio na skład powietrza poprzez produkcję tlenu i absorbcję dwutlenku węgla.
Wprowadzenie nowego sposobu zagospodarowania, obejmującego m.in.
wprowadzenie nowej zabudowy, nie spowoduje zmiany żyjącej tu fauny. Ustalenia
projektu planu nie spowodują zniszczenie siedlisk występujących tu gatunków
zwierząt, a zapisy projektu planu pozwalają na zachowanie odpowiednich areałów
powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto biorąc pod uwagę niewielką różnorodność
gatunkową przedstawicieli rodzimej fauny oraz ich niewielkie wymagania życiowe nie
przewiduje się niekorzystnego wpływu ustaleń projektu planu na populację zwierząt.
Podkreślić

należy,

że

na przedmiotowym

obszarze

brak

jest

jakichkolwiek

chronionych i zagrożonych gatunków, w związku z czym nie wprowadza się żadnych
zapisów w tym zakresie.
Obszar objęty projektem planu położony jest poza obszarami chronionymi
ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 627.);dlatego też ustalenia planu nie będą
negatywnie wpływać na tereny prawnie chronione.
W celu ograniczenia możliwego negatywnego wpływu działalności człowieka
(antropopresji), na obszarze objętym projektem planu wprowadzono zakaz lokalizacji
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Zapisy
projektu planu dopuszczają lokalizacje przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, przy czy zapisy projektu planu zakazują
prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na odzysku i unieszkodliwianiu
odpadów, w tym ich składowaniu, przeładunku oraz na zbieraniu odpadów oraz
zakazano lokalizacji baz transportowych związanych z wywozem odpadów
komunalnych.
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3.7.

Oddziaływanie na zdrowie ludzi i dziedzictwo kulturowe
Nie

przewiduje

zagospodarowania

się,

aby

przestrzennego

prawidłowo
obszaru

zrealizowany

będącego

projekt

planu

przedmiotem

oceny

negatywnie wpłynął na zdrowie ludzi. Jednak dla prawidłowej jego ochrony, należy
przestrzegać ustaleń planu, zwłaszcza w zakresie sanitacji terenu, gospodarki
odpadami,

wykorzystania

rozwiązań

grzewczych

minimalizujących

emisję

zanieczyszczeń do atmosfery oraz zachować istniejącą i projektowaną powierzchnię
biologicznie czynną. Ze względu na emisję substancji gazowych i pyłowych, a także
substancji zawartych w spalinach, które odpowiedzialne są za powstawanie wielu
schorzeń, należy przestrzegać dopuszczalnych norm w tym zakresie. Istotne dla
zdrowia ludzi jest także stosowanie się do przepisów odrębnych w zakresie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Na obszarze objętym projektem planu nie zlokalizowano żadnych obiektów
zabytkowych i zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, w związku z tym
w projekcie planu miejscowego wprowadzono jedynie jeden zapis dotyczący ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Jest to nakaz
wstrzymania wszelkich prac oraz powiadomienia odpowiedniej służby ochrony
zabytków w przypadku, gdy podczas prowadzenia prac budowlanych odkryty
zostanie przedmiot, do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem.
3.8. Oddziaływanie na dobra materialne
Podczas realizacji ustaleń projektu planu, nie przewiduje się negatywnego
wpływu na dobra materialne należące do osób trzecich. Wszelkie prace związane
z realizacją postanowień inwestycji nie powinny przy tym wykraczać poza granice
działek, do których inwestor posiada tytuł prawny.
3.9.

Ryzyko występowania poważnych awarii, bezpieczeństwo mienia
Przeznaczenie analizowanego obszaru generalnie nie wiąże się z ryzykiem

wystąpienia

poważnych

awarii.

Przyjęte

rozwiązania

projektowe

dotyczące

warunków zagospodarowania przestrzennego analizowanego obszaru gwarantują
bezpieczeństwo mieszkańcom i ochronę ich mienia.
Zgodnie z ustaleniami projektu planu miejscowego w zagospodarowaniu
i zabudowie

działek

uwzględnione

muszę

zostać

ograniczenia

wynikające

z odległości technicznych od sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami
odrębnymi. Ustalenie to dotyczy wszystkich sieci infrastruktury technicznych, a przez
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przepisy odrębne należy rozumieć przede wszystkim ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku
– Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623 z późn zm) oraz
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690). Przy zagospodarowaniu i zabudowie działek należy
uwzględniać również Polskie Normy.
Analizowany

obszar

położony

jest

również

poza

granicami

obszaru

bezpośredniego zagrożenia powodzią, w związku z czym rozpatrywanie ustaleń
projektu planu w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego uznaje się za
bezpodstawne.
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4.

Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i pozostałych

ustaleń projektu planu
4.1. Zgodność projektu z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazuje
rozwiązania zagospodarowania obszaru, które oparte są na uwarunkowaniach
środowiska przyrodniczego analizowanego obszaru. Realizacja ustaleń projektu
planu miejscowego jest zgodna z cechami i stanem poszczególnych komponentów
środowiska

naturalnego.

Realizacja

planowanej

inwestycji

zgodna

będzie

z przepisami ochrony środowiska i zagwarantuje prawidłową ochronę zdrowia
i mienia ludzi.
4.2.

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz cele ochrony

środowiska ustanowione na szczeblu regionalnym, krajowym, wspólnotowym
i międzynarodowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego należy zapewnić warunki utrzymania równowagi
przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska m.in. poprzez
uwzględnienie

konieczności

ochrony

wód,

gleb,

ziemi,

ochronę

walorów

krajobrazowych środowiska, ochronę powietrza, ochronę przed hałasem, wibracjami
i polami elektromagnetycznymi. Projekt planu, dla którego sporządzana jest niniejsza
prognoza, spełnia te warunki.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz. U. 2013, poz. 627.) w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego muszą być uwzględnione cele ochrony przyrody m.in. zachowanie
różnorodności biologicznej, utrzymanie stabilności ekosystemów, zapewnienie
ciągłości istnienia gatunków flory i fauny wraz z ich siedliskami, ochrona zieleni.
Projekt planu, dla którego sporządzana jest niniejsza prognoza, spełnia te warunki.
Ustalenia projektu planu respektują również szereg innych przepisów prawa
w zakresie ochrony środowiska gwarantując tym samym jego zrównoważony rozwój
i ład przestrzenny.
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Przy opracowaniu projektu planu uwzględniono cele ochrony środowiska
ustanowione

na

wspólnotowym

i

szczeblu

gminnym,

międzynarodowym.

powiatowym,
Zawarte

one

wojewódzkim,

krajowym,

zostały

w

m.in.

takich

dokumentach jak:
•

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Dopiewo,

•

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dopiewo na lata 2007-2016,

•

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dopiewo,

•

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata
2007 – 2013 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,

•

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,

•

Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata
2012-2015,

•

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata
2012-2017

•

Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013,

•

Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku
2016.

Do najważniejszych celów ochrony środowiska zalicza się:
o ochronę powietrza atmosferycznego,
o utrzymanie

i

ochronę

walorów

krajobrazowych,

przyrodniczych

i kulturowych,
o ochrona wód, gleby i różnorodności biologicznej,
o ochrona zdrowia ludzi przed hałasem.
Po przeanalizowaniu i ocenie ww. celów ochrony środowiska ustanowionych
na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym stwierdzono, iż projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizuję je w zakresie:
•

ochrony powietrza atmosferycznego przed szkodliwymi emisjami, poprzez
m.in. zapis projektu planu nakazujący stosowania do celów grzewczych
i technologicznych

paliw

nie

powodujących

przekroczenia

dopuszczalnej

wielkości emisji substancji do powietrza, zgodnie z przepisami odrębnymi, oraz
dopuszczenie stosowania odnawialnych źródeł energii,
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•

utrzymania i ochrony walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych,
poprzez m.in. ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, określenie
parametrów

i wskaźników

zabudowy

gwarantujących

zachowanie

ładu

przestrzennego, zapisy odnoszące się do zachowania powierzchni biologicznie
czynnej,
•

ochrony wód, gleby oraz różnorodności biologicznej, poprzez m.in. zapisy
dotyczące gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki odpadami,

•

ochrony zdrowia ludzi przed hałasem, poprzez zapis ustalający ochronę
akustyczną.
Opracowany projekt planu, uwzględnia, przy założeniu realizacji uwag

zawartych w niniejszej prognozie, ograniczenie ujemnego wpływu zagospodarowania
przestrzennego

na

środowisko

przyrodnicze,

a

także

ustala

zasady tego

zagospodarowania zgodnie z zasadami ochrony środowiska i polityką przestrzenną
gminy.
4.3.

Ochrona różnorodności biologicznej oraz zapobieganie zagrożeniom
środowiska, w tym zdrowia ludzi i zwierząt

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bierze pod uwagę
różnorodność

biologiczną

terenu

oraz

określa

zasady

zagospodarowania

występujących zasobów środowiska. Realizacja ustaleń projektu planu nie będzie
stanowić istotnego zagrożenia dla środowiska przyrodniczego pod warunkiem
stosowania się do zawartych w uchwale i prognozie ustaleń oraz respektowania
przepisów odrębnych w tym zakresie.
Ochrona bioróżnorodności została zapewniona przede wszystkim poprzez
wskaźniki i zasady kształtowania powierzchni biologicznie czynnej na obszarze
objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także
ustalenia odnoszące się do ochrony poszczególnych komponentów środowiska
przyrodniczego.
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5. Informacje końcowe
5.1.

Możliwość wprowadzenia rozwiązań alternatywnych, eliminujących
lub ograniczających

negatywne

oddziaływanie

na

środowisko,

które mogą wynikać z ustaleń projektu planu
Projektowane

przeznaczenie

omawianego

obszaru

jest

zgodne

z obowiązującym przeznaczeniami w zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dopiewo.
Ze względu na charakter planowanego przeznaczenia terenów, pomimo iż
zagospodarowanie obszaru będzie zgodne z polityką przestrzenną gminy nastąpi
ingerencja w środowisko przyrodnicze, gdzie poszczególne jego komponenty,
w tym przede wszystkim krajobraz ulegną przekształceniom. Na krajobraz wpływ
będzie miała głównie forma powstającej zabudowy. Stopień zmian w środowisku nie
będzie jednak negatywny, a projektowane przeznaczenie terenu będzie tworzyło
harmonijną całość. Warunkiem takiego stanu rzeczy będzie stosowanie się
do zapisów zawartych w projekcie planu odpowiednio do możliwości środowiska.
Prognozuje się iż ustalenia zawarte w projekcie planu nie tylko zagwarantują
właściwą ochronę komponentów środowiska przyrodniczego, ale też lokalnie
przyczynią się do jego poprawy.
W związku z powyższym, w prognozie nie wskazuje się dodatkowych zaleceń
dotyczących

konieczności

wprowadzenia

rozwiązań

alternatywnych

bądź

eliminujących i ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko realizacji
ustaleń projektu planu.
5.2. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji
postanowień

projektowanego

dokumentu

oraz

częstotliwości

jej

przeprowadzania.
Skutki realizacji postanowień projektu planu podlegać będą systematycznym
pomiarom,

ocenom

i

analizom

wpływu

na

środowisko

wielu

czynników,

które prowadzone będą w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez
zobligowane do tego instytucje (m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Poznaniu). Monitoringowi podlegać będą poszczególne komponenty środowiska
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przyrodniczego, w tym jakość powietrza, wód, gleb, ziemi, a także poziom hałasu
i pól elektromagnetycznych.
Z punktu widzenia projektowanego dokumentu szczególnie ważne jest
regularne

przeprowadzanie

badań

poziomów

hałasu,

w

tym

wykrywanie

i ewidencjonowanie obszarów ewentualnie zagrożonych nadmiernym hałasem czy
obserwowanie stanu i trendu zmian w tym zakresie. Ponadto proponuje się regularne
sprawdzanie stanu sieci infrastruktury technicznej, kontrolowanie gospodarki
odpadami oraz prowadzenie wnikliwych obserwacji ewentualnych niekorzystnych
zmian w środowisku. Szczególnie ważna jest także postawa mieszkańców gminy,
którzy powinni reagować natychmiastową interwencją w przypadku stwierdzenia
wystąpienia jakichkolwiek uciążliwości
5.3.

Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Zarówno analizowany obszar, jak i cała gmina Dopiewo nie sąsiadują

bezpośrednio z terytoriami państw ościennych, a odległości granic gminy do granic
państwa na wszystkich kierunkach przekraczają wartość co najmniej 100 km. Skutki
realizacji

projektu

planu

nie

będą więc mieć

znaczenia

transgranicznego

w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227
z późn. zm.)
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6.

Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Niniejsza

prognoza

oddziaływania

na

środowisko

dotyczy

projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo,
rejon ulicy Poznańskiej, gmina Dopiewo. Dla niniejszego obszaru określony został
stan środowiska przyrodniczego oraz jego problemy istotne z punktu widzenia
realizacji ustaleń projektu planu.
Część pierwsza opracowania przedstawia podstawy formalno-prawne, cel
i zakres merytoryczny opracowania, wykorzystane materiały i metody pracy,
położenie obszaru objętego prognozą oraz ustalenia projektu planu, jego cele oraz
powiązania z innymi dokumentami.
Celem projektu planu jest ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy
omawianego obszaru, mające na celu dostosowanie zapisów planu do aktualnych
potrzeb inwestorów ma przedmiotowym terenie. Projekt planu nie narusza zapisów
zawartych w zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Dopiewo zarówno w zakresie polityki przestrzennej, jak i
ochrony zasobów środowiska przyrodniczego. Przedmiotowy teren określony
w zmianie Studium jako obszar rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 mkw. Projekt planu miejscowego ustala przeznaczenie tego
obszaru jako teren zabudowy usługowej – tereny rozmieszczenia obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw (UC).
W rozdziale drugim scharakteryzowano, przeanalizowano oraz oceniono
istniejący stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. Znalazły się tu
informacje dotyczące położenia fizyczno-geograficznego, budowy geologicznej
i warunków glebowe, surowców mineralnych, wód powierzchniowych i podziemnych,
warunków klimatycznych, roślinności i świata zwierzęcego, jakości powietrza
i klimatu akustycznego oraz obiektów i obszarów chronionych. Na samym końcu tego
rozdziału określono potencjalne zmiany w środowisku w przypadku braku realizacji
projektu planu.
Obszar objęty projektem planu znajduje się w miejscowości Skórzewo, w
rejonie ul. Poznańskiej. Jest to obszar częściowo zainwestowany, ale cały teren
wymaga uporządkowania. Szata roślinna omawianego obszaru jest uboga, natomiast
faunę stanowią gatunki zwierząt, które przystosowały się do życia w sąsiedztwie
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terenów

zabudowanych.

Omawiany

obszar

położony

jest

poza

zasięgiem

powierzchniowych form ochrony przyrody.
W następnej części opisane zostały istniejące problemy ochrony środowiska
istotne z punktu widzenia realizacji projektu planu miejscowego oraz określono
i oceniono skutki dla środowiska wynikające z projektowanego przeznaczenia terenu
oraz realizacji jego ustaleń.
Z punku widzenia realizacji ustaleń projektu planu potencjalny problem
ochrony środowiska może stanowić hałas komunikacyjny z sąsiadujących dróg W
zakresie przewidywanego oddziaływania skutków realizacji projektu planu na
poszczególne

komponenty

środowiska

przyrodniczego

stwierdza

się,

że projektowane przeznaczenie obszaru nie będzie negatywnie wpływać na aktualny
stan środowiska. Nowi inwestorzy uporządkują omawiany obszar i wprowadzą na
nim ład. Warunkiem takiego stanu rzeczy jest jednak stosowanie się do ustaleń
projektu planu dotyczących przede wszystkim środowiska przyrodniczego oraz
kształtowania ładu przestrzennego. Projektowana zabudowa usługowa tworzyć
będzie harmonijną całość, a jednocześnie znacząco podniesie walory estetyczne i
krajobrazowe omawianego obszaru.
W rozdziale czwartym znajduje się ocena rozwiązań zawartych w projekcie
planu

miejscowego,

która

przeprowadzona

została

pod

kątem

zgodności

z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, obowiązującymi przepisami prawa oraz
uwarunkowaniami
ustanowionych

wynikającymi
na

szczeblu

z

realizacji
regionalnym,

celów

ochrony

krajowym,

środowiska

wspólnotowym

i międzynarodowym. Opisano tu także rozwiązania mające na celu ochronę
bioróżnorodności oraz zapobiegające zagrożeniom środowiska.
Prognozę wykonano zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami
zapisanymi w ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz
innymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska.
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SPIS RYCIN
Ryc.

1.

Obszar

objęty

projektem

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego gminy Dopiewo
Ryc. 2. Położenie przedmiotowego obszaru i jego przeznaczenie
Ryc.

3.

Podział

fizycznogeograficzny

pojezierzy

i

pradolin

wielkopolskich

wg J. Kondrackiego

SPIS TABEL
Tab.

1.

Dopuszczalne

poziomy

hałasu

w

środowisku

powodowanego

przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego
przez

starty,

lądowania

i

przeloty

statków

powietrznych

oraz

linie

elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki
mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska,
w odniesieniu do jednej doby

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
1. MAPA SOZOLOGICZNA
2. MAPA HYDROGRAFICZNA
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