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1. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI
Przedmiotem oceny zawartej w niniejszej prognozie są ustalenia projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulic
Leśnej i Borówkowej, gmina Dopiewo którego zakres został określony w Uchwale
Nr XLIII/596/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 czerwca 2018 r., w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu
w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulic Leśnej i Borówkowej, gmina Dopiewo. Omawiany
projekt planu zawiera ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).
Obszar objęty planem obejmuje powierzchnię około 4,0 ha.
Na terenie objętym projektem planu nie obowiązują obecnie żadne miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy obszar graniczy od południa
z miejscowym planem zagospodarowaniem przestrzennego, uchwalonym Uchwałą
Nr IX/99/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 maja 2003 roku oraz od zachodu z miejscowym
planem zagospodarowaniem przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/316/II/16 Rady
Gminy Dopiewo z dnia 24 października 2016 roku.
Ryc. 1

Obszar objęty miejscowym planem na tle obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Źródło: dopiewo.e-mapa.net

granica obszaru objętego miejscowym planem

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko przebiegała równocześnie
z opracowywaniem projektu miejscowego planu. Wpierw dokonano wizji terenowej oraz
analizy istniejących materiałów charakteryzujących obszar opracowania jak również jego
stan środowiska.
Celem regulacji zawartych w ustaleniach przedmiotowego projektu planu jest przede
wszystkim określenie przeznaczenia terenów zlokalizowanych w granicy opracowania pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz tereny komunikacji.
Proponowane rozwiązania zgodne są z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dopiewo. Planowane zagospodarowanie
uwzględnia istniejące zagospodarowanie terenu.
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Przedmiotem ustaleń planu są:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1MN, 2MN, 3MN;
tereny komunikacji:
o 1KDL, 2KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej,
o 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW – tereny dróg wewnętrznych,
o KDLp – teren przeznaczony pod poszerzenie drogi publicznej klasy lokalnej
położonej poza obszarem objętym planem.

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz kształtowania
krajobrazu projekt planu ustala:
 nakaz sytuowania budynków z uwzględnieniem wyznaczonych na rysunku planu
nieprzekraczalnych linii zabudowy, z dopuszczeniem wysunięcia poza te linie pochylni
i spoczników oraz, na odległość nie większą niż 1,5 m, okapów, gzymsów, balkonów
i schodów zewnętrznych;
 dla istniejącej zabudowy dopuszczenie rozbiórki, remontu, przebudowy oraz
z zachowaniem parametrów określonych w planie, rozbudowy i nadbudowy
z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;
 dla istniejącej zabudowy dopuszczenie zachowania geometrii dachów, wysokości
budynków, liczby kondygnacji, kolorystyki i użytych materiałów elewacji i dachów,
w przypadku remontu, przebudowy i rozbudowy;
 dla istniejących budynków lub ich części zlokalizowanych poza liniami zabudowy,
dopuszczenie rozbudowy i nadbudowy z zachowaniem tej samej odległości od linii
rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania i z zachowaniem pozostałych ustaleń planu;
 dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 minimalne powierzchnie działek budowlanych, ustalone w planie, nie dotyczą
wydzielania działek pod dojścia, dojazdy, pod obiekty infrastruktury technicznej i w celu
regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami;
 dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych;
 kolorystykę elewacji budynków: biel, odcienie szarości i beżu oraz zastosowanych
materiałów budowlanych w kolorach dla nich naturalnych;
 materiał elewacji budynków: cegła klinkierowa, licowa, kamień naturalny, okładziny
ceramiczne, drewniane, tynki, płyty elewacyjne;
 zasady stosowania kolorystyki i materiałów elewacji budynków, określone w pkt 8, 9
dotyczą 80% powierzchni każdej ze ścian budynków;
 zakaz stosowania blachy falistej i trapezowej jako materiału elewacji zewnętrznej
budynków i garaży.
W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu projekt planu ustala:
zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z dopuszczeniem
inwestycji celu publicznego;
 w zakresie ochrony przed hałasem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN – kwalifikowane są jako
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
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W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
 nakaz zapewnienia wymaganych stanowisk postojowych na działce budowlanej,
w liczbie nie mniejszej niż dwa stanowiska postojowe na jeden lokal mieszkalny,
wliczając w to stanowiska postojowe w garażach oraz budynkach garażowogospodarczych;
 nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 dla terenów dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami
1KDL, 2KDL:
o szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
o zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych
lub kolidujących z funkcją terenu,
o zakaz lokalizacji stanowisk postojowych,
o nakaz zachowania istniejącego na terenie 2KDL rowu, wskazanego na rysunku planu
z dopuszczeniem jego skanalizowania lub zmiany przebiegu z zachowaniem ciągłości
i przepustowości oraz z zachowaniem przepisów odrębnych;
 dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW,
2KDW, 3KDW, 4KDW:
o szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
o zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych
lub kolidujących z funkcją terenu,
o zakaz lokalizacji stanowisk postojowych;
 dla terenu przeznaczonego pod poszerzenie drogi publicznej klasy lokalnej położonej
poza obszarem objętym planem, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDLp:
o szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,
o przeznaczenie pod poszerzenie istniejącej drogi publicznej klasy lokalnej
zlokalizowanej poza obszarem objętym planem,
o zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych
lub kolidujących z funkcją terenu,
o zakaz lokalizacji stanowisk postojowych.
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
ustala się:
 dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, remontu oraz rozbiórki sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 w zakresie odprowadzania ścieków bytowych:
o odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
o dopuszczenie, do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzania
ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z wyłączeniem terenu
ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej Dąbrówka-Wysogotowo, zgodnie
z przepisami odrębnymi;
 w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
o odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
o dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w granicach własnej
działki bez naruszania interesu osób trzecich, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 zasilanie z sieci gazowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
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w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
o podłączenie do sieci elektroenergetycznej,
o dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych;
w zakresie zaopatrzenia w ciepło nakaz stosowania do celów grzewczych paliw
charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi, energii elektrycznej lub
odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami odrębnymi;
nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Zgodnie z ustawą 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 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) prognoza oddziaływania
na środowisko:
1) zawiera:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym,
f) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów –
kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań,
g) datę sporządzenia prognozy, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy
wykonawcą prognozy jest zespół autorów - imię, nazwisko i podpis kierującego tym
zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów;
2) określa, analizuje i ocenia:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) 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,
d) 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,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie,
wtórne, skumulowane, 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;
3) przedstawia:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji
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projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
b) 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.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powiązany jest
z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Dopiewo - nie narusza on jego ustaleń. Ponadto w prognozie oddziaływania
na środowisko uwzględnia się także informacje zawarte w prognozach oddziaływania
na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już dokumentów powiązanych
z projektem planu.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Dopiewo obszar objęty projektem planu przeznaczony został jako tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej (o minimalnej powierzchni działki 700 m2), oznaczone symbolem
M1 (Ryc. 2).
Ryc. 2

Granice obszaru objętego planem na tle Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego

granica terenu objętego projektem miejscowego planu

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo
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W projekcie planu uwzględnia się również cele przedstawione m.in. w poniższych
dokumentach:
a) Strategia Rozwoju Województwa Wielopolskiego za jeden z celów obiera utrzymanie
obecnego stanu środowiska na poziomie gwarantującym następnym pokoleniom
korzystanie z niego w stopniu równym, w jakim korzysta pokolenie obecne, zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju. Szczególnego znaczenia nabiera z jednej strony
korzystanie z zasobów w sposób racjonalny, a z drugiej, korzystanie przyczyniające się
do rozwoju. Realizacja tego celu powinna odbywać się przy minimalizowaniu
negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko.
 Zapisy planu są zgodne z zapisami tych dokumentów w kwestiach ochrony przyrody
oraz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego poprzez
uwzględnienie wyników monitoringu środowiska, ustaleń dotyczących ochrony
powietrza i środowiska przed hałasem i przyjętych zasad dotyczących kształtowania
ładu przestrzennego. Ponadto dla terenów, dla których dopuszczona jest realizacja
zabudowy możliwe jest wykorzystanie, w celu zaopatrzenia w ciepło, paliw
charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi, energii elektrycznej lub
odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami odrębnymi.
b) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego określa, że
do najważniejszych kwestii związanych z ochroną przyrody należą:
 ochrona przyrody i przywracanie walorów środowiskowych:
Ustalenia w zakresie ograniczenia lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze
i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagania dotyczące
przyłączenia do odpowiednich sieci infrastruktury technicznej oraz w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych,
stosowanie ograniczeń lub zakazów zgodnie z przepisami odrębnymi – ograniczenie
antropopresji;
 zachowanie,
wzbogacanie
lub
odtwarzanie
różnorodności
biologicznej
i krajobrazowej:
Określenie udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku
do powierzchni działki budowlanej na terenach 1MN, 2MN oraz 3MN – 50%,
 racjonalne wykorzystanie złóż kopalin
Nie dotyczy.
 zagospodarowanie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
Nie dotyczy.
Prognoza została wykonana także w powiązaniu z Aktualizacją Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Dopiewo na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2016-2019 oraz Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dopiewo.
2. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZENIU
PROGNOZY
Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przebiegała równolegle
do toku tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będącego
przedmiotem opracowania. Pierwszym etapem planistycznym była inwentaryzacja
urbanistyczna terenu objętego projektem planu. Dokonano wizji terenu oraz analizy
materiałów przedstawiających stan istniejący obszaru (np. zdjęcia satelitarne, lotnicze,
mapy), aby jak najbardziej szczegółowo scharakteryzować dany obszar oraz jego stan
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środowiska. Następnie zapoznano się z dokumentami strategicznymi przedstawiającymi
uwarunkowania danego obszaru (także środowiskowe) oraz zalecany kierunek rozwoju
przestrzennego.
W celu scharakteryzowania i oceny stanu środowiska posłużono się także innymi
opracowaniami, raportami o stanie środowiska a także danymi odnoszącymi się
bezpośrednio lub, w przypadku ich braku, pośrednio do danego terenu. Dzięki opisom
środowiska wykraczającym poza granice opracowania można było uzyskać informacje
o powiązaniach badanego obszaru z regionalnym i krajowym systemem środowiska
przyrodniczego, co było pomocne w określeniu ponadlokalnego znaczenia danych
elementów środowiska.
W przedstawionej prognozie wykorzystano między innymi następujące źródła oraz akty
prawne:
 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r.
poz. 247 z późn. zm.);
 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
 Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098);
 Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.);
 Ustawa Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 z późn. zm.);
 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2028);
 Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497);
 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu
niektórych planów i programów na środowisko;
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 z późn. zm.);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowiska (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z późn. zm.);
 Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2020;
 Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach monitoringu
operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w roku 2020 /wg badań PIG/;
 Ocena stanu jednolitych części wód za lata 2014-2019;
 Strategia rozwoju gminy Dopiewo na lata 2016 – 2025;
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dopiewo na lata 2012-2015
z perspektywą na lata 2016-2019;
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dopiewo;
 Stan Środowiska w Wielkopolsce raport 2017, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Poznaniu;
 http://www.gios.gov.pl/pl - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;
 http://www.poznan.wios.gov.pl – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Poznaniu;
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http://geoserwis.gdos.gov.pl – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
http://www.psh.gov.pl/ – Państwowa Służba Hydrogeologiczna;
http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS
–
Państwowy
Instytut
Geologiczny – MIDAS;
http://btsearch.pl/ – wyszukiwarka stacji bazowych telefonii komórkowej GSM
i UMTS;
http://www.geoportal.gov.pl – Geoportal;
https://dopiewo.e-mapa.net/ - gminny portal mapowy;
Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych;
Kondracki J., 1994: Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa;
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na klimat do roku 2020
z perspektywą do roku 2030” (www.mos.gov.pl)
Gumiński R., 1948, Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce,
Przegląd Meteorologiczny i Hydrologiczny;
Ewidencja gruntów i budynków Dopiewo.

3. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW
REALIZACJI
POSTANOWIEŃ
PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU
ORAZ
CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA
Według art. 10 ust. 2 Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko państwa
członkowskie Unii Europejskiej (w tym Polska) monitorują znaczący wpływ na środowisko,
wynikający z realizacji planów i programów, aby między innymi, określić na wczesnym etapie
nieprzewidziany niepożądany wpływ oraz aby mieć możliwość podjęcia odpowiedniego
działania naprawczego.
Analiza skutków realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, uwzględniać będzie w szczególności metody, wskaźniki i częstotliwość
pomiarów przyjęte dla działań wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska. Organem realizującym jego zadania jest Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska. Wyniki uzyskiwane w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska
wykorzystane będą do określenia wpływu ustaleń projektu planu, który jest przedmiotem
opracowania, na środowisko przyrodnicze, w odniesieniu do występujących długofalowych
zmian jakości elementów przyrodniczych (stanu wód, stanu czystości powietrza
atmosferycznego, klimatu akustycznego) i przyczyn tych zmian. Uzupełnieniem będą
przyjęte w gminnych programach wskaźniki ilościowe i jakościowe monitorowania
efektywności działań. Dokonując analizy i oceny stanu poszczególnych komponentów
środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu
środowiska lub innych dostępnych źródeł należy pamiętać, że muszą się one odnosić do
obszaru objętego projektem planu.
Analizę skutków realizacji postanowień projektu planu zaleca się prowadzić w cyklu
4-letnim – w odniesieniu do materiałów opracowywanych na potrzeby Gminnego Programu
Ochrony Środowiska. Najistotniejsza z punktu widzenia projektowanego dokumentu jest
kontrola stanu powietrza atmosferycznego oraz kontrola stanu jakościowego wód
podziemnych.
Ustawa Prawo ochrony środowiska wskazuje, że badania monitoringowe prowadzi się
z równoczesnym wykorzystaniem i rejestracją danych przestrzennych, dlatego ocena zmian
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zachodzących w środowisku omawianego obszaru może być oparta również
na okresowym przeglądzie i rejestracji zmian w zagospodarowaniu przestrzennym tych
terenów prowadzonych przez Gminę Dopiewo.
Po okresowym zebraniu danych, należy poddać je wnikliwej analizie i w przypadku
stwierdzenia przejawów ewentualnych, niekorzystnych zmian środowiska przedsięwziąć
stosowne działania zapobiegające, lub kompensujące niekorzystne tendencje.
4. INFORMACJE
O
MOŻLIWYM
TRANSGRANICZNYM
ODDZIAŁYWANIU
NA ŚRODOWISKO
Obszar objęty planem położony jest w zachodniej części powiatu poznańskiego.
(w odległości ok. 160 km od najbliższej granicy państwa), nie ma podstaw do prognozowania
dalekosiężnych, transgranicznych
oddziaływań. Nie projektuje się tu też funkcji
zmieniających warunki siedliskowe i gruntowo-wodne na tak dużą skalę. Wobec powyższego
nie zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia transgranicznego oddziaływania na
środowisko.
5. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY DOPIEWO
5.1.
Położenie geograficzne i struktura społeczno-gospodarcza
Gmina Dopiewo zajmuje obszar 108,08 km2 i jest położona około 6 km na południowy
zachód od Poznania, w środkowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego.
Administracyjnie gmina należy do powiatu poznańskiego i graniczy z następującymi
gminami:
 od wschodu z miastem Poznań,
 od zachodu z gminą Buk,
 od północy z gminą Tarnowo Podgórne,
 od południa z gminą Stęszew,
 od południowego wschodu z gminą Komorniki.
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Ryc. 3

Lokalizacja gminy na tle powiatu

Źródło: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dopiewo na lata 2012-2015 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2016-2019

Gminę Dopiewo tworzy 11 sołectw: Dopiewiec, Dopiewo (obejmuje miejscowości
Dopiewo i osadę Podłoziny), Dąbrowa, Dąbrówka, Gołuski, Konarzewo (obejmuje
miejscowości Konarzewo i Glinki), Palędzie, Skórzewo, Trzcielin (obejmuje miejscowości
Trzcielin, Lisówki i Joankę), Więckowice (obejmuje miejscowości Więckowice, Zborowo,
Fiałkowo i Drwęsę) oraz Zakrzewo.
Ryc. 4 Podział Gminy Dopiewo na sołectwa

Źródło: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dopiewo na lata 2012-2015
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
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Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2017 liczba ludności w gminie
Dopiewo wynosiła 25 692 osób. W porównaniu do roku 2007 liczba ta zwiększyła się 10 434
osoby. Ze względu na położenie gminy w bliskiej odległości miasta Poznania gmina staje się
docelowo miejscem zamieszkania dla wielu osób spoza terenu gminy.
Ryc. 5

Zmiany liczby ludności w gminie Dopiewo

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – BDL

Warunki rozwoju Gminy determinuje sąsiedztwo miasta Poznania oraz układ
komunikacyjny. Włączenie w zasięg aglomeracji poznańskiej wyzwala znaczny ruch
budowlany – gmina Dopiewo staje się docelowo miejscem zamieszkania dla wielu osób
spoza terenu gminy. Przebieg przez teren gminy drogi wojewódzkiej nr 307, autostrady A2
oraz drogi ekspresowej S11 wzmaga zainteresowanie obszarami przyległymi.
5.2.
Charakterystyka środowiska przyrodniczego
Rzeźba terenu, geomorfologia
Gmina Dopiewo zajmuje mało urozmaiconą powierzchnię wysoczyzn morenowych:
płaskiej i falistej, obejmujących głównie centralną oraz wschodnią część areału gminy.
W północnej części rozciąga się równina sandrowa w znacznym stopniu zalesiona. Rzeźba
terenu gminy, w przewadze płaska, wznosi się w kierunku północno-zachodnim oraz
południowo-zachodnim na Pagórkach Stęszewskich (Oz Bukowsko-Mosiński), gdzie pagórki
ozowe osiągają wysokość 90 - 96 m n.p.m., podczas gdy dna dolin położone są poniżej
78 - 80 m n.p.m. Pagórki ozowe zbudowane są z piasków różnoziarnistych i żwirów.
Według podziału na jednostki fizycznogeograficzne J. Kondrackiego obszar gminy
Dopiewo należy do mezoregionu Pojezierze Poznańskie (315.51), znajdującego się
w makroregionie Pojezierze Wielkopolskie. Powierzchnia przedmiotowego obszaru
charakteryzuje
się
rozległą
wysoczyzną
morenową
płaską,
zbudowaną
w przypowierzchniowej warstwie z glin morenowych lub piasków lodowcowych na glinach
zwałowych. Tylko na południu gminy wysoczyzna morenowa ma charakter falisty. Głównymi
utworami litologicznymi na terenie gminy są gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry
lodowcowe. W części północnej gminy (w okolicach miedzy Więckowicami a Zakrzewem,
w okolicach miejscowości Skórzewo), a także na wschód od Jeziora Niepruszewskiego
(mniejszy obszar) występują równiny sandrowe zbudowane głównie z piasków i żwirów
wodnolodowcowych – ryc. 6. Wzdłuż zachodniej granicy gminy, południkowo przebiega
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rynna glacjalna Jeziora Niepruszewskiego. W rynnach glacjalnych, miejscowo mogą też
występować torfy.
Ryc. 6

Fragment mapy geomorfologicznej dla obszaru gminy Dopiewo

Źródło: Krygowski B., 1961, mapa geomorfologiczna niziny Wielkopolsko-Kujawskiej
poglądowa lokalizacja gminy

Gleby
Rozmieszczenie kompleksów rolniczej przydatności gleb układa się zgodnie z formami
terenu oraz ich litologią. 72% gruntów ornych stanowią gleby, zaliczane do gleb dobrych. Są
to gleby zbudowane z glin lekkich, piasków gliniastych mocnych i pisaków gliniastych lekkich
podścielonych gliną. Gleby te pokrywają przede wszystkim środkową i południową część
Gminy. Natomiast na powierzchni sandrowej Gminy, w rejonie Zakrzewa, Dąbrowy, Palędzia
i Pokrzywnicy, występują gleby słabe, brunatne, wyługowane i kwaśne, na podłożu piasków
słabogliniastych i piasków luźnych. Cechuje je duża przepuszczalność oraz stały niedobór
wilgoci. Posiadają niską produkcyjność i przydatne są dla roślin o małych wymaganiach
glebowych lub pod zalesienie. Enklawy słabych gleb spotyka się na terenie całej Gminy. Dna
dolin zajęte są przez gleby hydromorficzne, tworzone w warunkach nadmiernego
uwilgotnienia przy wysokim stanie wody gruntowej.
Gmina posiada przeciętne warunki do gospodarowania. Nie posiada ona
najżyźniejszych gleb klas I i II, ale gleby klas III i IV stanowią prawie 72% jej powierzchni.
Klimat
Położenie w obszarze przejściowym ścierania się wpływów klimatu morskiego
i kontynentalnego powoduje wielką zmienność i krótkotrwałość jednego typu pogody.
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Wiatry, najczęściej z kierunków zachodnich, wieją z bardzo dużą prędkością. Duży jest
także udział wiatrów wschodnich i południowo-wschodnich. Najrzadziej natomiast
z kierunków północnego i północno-wschodniego. W ciągu roku występowanie wiatrów
o maksymalnych prędkościach zaznacza się głównie zimą, a także dość często wiosną
i jesienią.
Temperatura – maksimum temperatury występuje w lipcu, a minimum w styczniu.
Największe różnice w średnich temperaturach miesięcznych zaznaczają się w okresie
wiosny i jesieni. Dni przymrozkowe notuje się już we wrześniu, przy stopniowym, powolnym
wzroście ich liczby do grudnia.
Według podziału rolniczo-klimatycznego Polski R. Gumińskiego, badany obszar leży
w Dzielnicy Środkowej, w jej cieplejszej części. Jest to obszar o najniższym w Polsce
opadzie rocznym o minimum 441 mm, średnio 553 mm. Ponadto występuje tu największa
liczba dni słonecznych ponad 50 oraz najmniejsza liczba dni pochmurnych poniżej 130.
Liczba dni z przymrozkami wynosi od 100 do 110, dni mroźnych od 30 do 50, a przeciętny
czas trwania pokrywy śnieżnej wynosi od 50 do 80 dni. Przeważają wiatry typu
polarnomorskiego. Klimat Gminy Dopiewo znajduje się pod przeważającym wpływem mas
powietrza polarno-morskiego, napływającego znad Atlantyku.
Warunki klimatyczne na terenie Gminy kształtowane są przez fronty atmosferyczne,
lokalne warunki topoklimatyczne oraz oddziaływanie „wyspy ciepła” miasta Poznań (co jest
najbardziej odczuwalne w miejscowości Skórzewo). Warunki klimatu lokalnego są
zróżnicowane przez zmienność urzeźbienia, sąsiedztwo zbiorników i cieków wodnych,
pokrycie szatą roślinną.
Wody podziemne i powierzchniowe
Głównym celem zintegrowanych działań w ramach Ramowej Dyrektywy Wodnej jest
ochrona przed dalszym pogarszaniem i zapewnienie poprawy stanu środowiska wodnego.
Szczególną rolę w Dyrektywie odgrywa monitoring stanu wód jako narzędzie w określaniu
kierunków działań na obszarze dorzecza i gospodarowania zasobami wodnymi. Badania
monitoringowe prowadzone są w jednolitych częściach wód powierzchniowych
i podziemnych, tj. wydzielonych w systemie hydrograficznym jednostkach, dla których
opracowywane będą programy wodno-środowiskowe.
Ramowa Dyrektywa Wodna ze szczególną uwagą traktuje wody podziemne
wykorzystywane do spożycia przez ludność. Jednolite części wód podziemnych
dostarczające wodę w ilości powyżej 100 m3/dobę podlegają monitoringowi stanu
ilościowego i chemicznego. Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczanie
informacji o stanie chemicznym tych wód, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń
w skali kraju. Aby nie dochodziło do pogarszania się jakości wody i aby został zredukowany
zakres niezbędnego uzdatniania wody podziemnej pobieranej do spożycia, Ramowa
Dyrektywa Wodna w szczególnych przypadkach wskazuje na celowość ustanawiania stref
ochronnych dla JCWPd.
W roku 2016 na terenie Polski wyznaczono 172 jednolite części wód podziemnych
obejmujących wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości
i przepuszczalności, umożliwiających pobór wód znaczący w zaopatrywaniu ludności w wodę
lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód
powierzchniowych i ekosystemów lądowych. Jednolita Część Wód Podziemnych oznacza
określoną ilość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu
warstw wodonośnych. Zgodnie z art. 59 ustawy Prawo wodne celem środowiskowym dla
jednolitych części wód podziemnych jest:
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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.

Realizując powyższe cele podejmuje się w szczególności działania określone
w programie wodno-środowiskowym kraju, polegające na stopniowym redukowaniu
zanieczyszczenia wód podziemnych przez odwracanie znaczących i utrzymujących się
tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstałego w wyniku działalności człowieka.
Gmina Dopiewo położona jest w granicach JCWPd nr 60. Na stronie internetowej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu zamieszczono wyniki badań
wód podziemnych prowadzonych w sieci krajowej w ramach monitoringu operacyjnego
w 2020 r. /wg badań PIG/. Zgodnie z tą oceną na obszarze JCWPd nr 60 zlokalizowano 28
punktów kontrolnych, z których dla 10 określono klasę jakości wód jako II (dobra), dla 16 jako
III (zadowalająca), dla 2 jako IV (niezadowalająca). Wód o bardzo dobrej jakości (I klasy)
oraz o złej jakości (V klasa) nie wykazano w żadnym punkcie kontrolnym na obszarze
JCWPd nr 60. Na terenie gminy Dopiewo nie znajdował się żaden punkt kontrolny.
W najbliżej położonych punktach monitoringu stwierdzone następujące klasy końcowe
czystości wód: Kalwy – III i Buk – III. Klasa III wody to zadowalającej jakości, w których
wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów
zachodzących w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności człowieka.
Ryc. 7

Lokalizacja gminy Dopiewo na tle jednolitych części wód podziemnych

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowa Służba Hydrogeologiczna
poglądowa lokalizacja gminy

Stan ilościowy i chemiczny jednolitej części wód podziemnych nr 60 określony został
jako dobry. Zbiornik ten nie jest zagrożony ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.
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Niewielki fragment gminy (w południowej części) położony jest w zasięgu Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska. Obszar opracowania
planu położony post poza zasięgiem GZWP.
Jest to duży zbiornik wód podziemnych przecinający równoleżnikowo cały teren
Wielkopolski. Utwory wodonośne występują w obrębie kopalnej doliny szerokości kilku
kilometrów, która wcięta jest w podłoże zbudowane z iłów trzeciorzędowych (tzw. pstre iły
poznańskie). Miąższość tego poziomu wynosi 60 m, a przykrycie warstwą glin zwałowych jest
miąższości 30-65 m. Lokalnie, w dolinie rzeki Warty, gliny nadkładu są rozmyte i występują
bezpośrednie kontakty z wodami poziomu gruntowego.
Ryc. 8

Źródło: epsh.pgi.gov.pl

Lokalizacja gminy Dopiewo na tle GZWP

poglądowa lokalizacja gminy

Gmina położona jest w zlewni Wirynki i Samicy Stęszewskiej. Obszar położony
na zachodzie gminy, od pasa wododziałowego na linii Konarzewo - Dopiewo - Więckowice
odwadniany jest przez rzekę Samicę Stęszewską, która bierze początek
z Jez. Niepruszewskiego i wykorzystuje głęboko wciętą rynnę polodowcową rozpoczynającą
się od miejscowości Kalwy na północy, przez wały ozowe w rejonie Lisówek, po atrakcyjne
tereny na południu gminy.
Na południe i południowy-wschód od równiny sandrowej, w rejonie Pokrzywnicy,
Zakrzewa, Dąbrówki i Dopiewca, gmina odwadniana jest przez rz. Wirynkę (źródło w lasach
koło Zakrzewa) uchodzącą jako lewobrzeżny dopływ rzeki Warty.
Do dwóch głównych rzek gminy: Samicy i Wirynki dopływają dość liczne cieki i rowy
melioracyjne w systemie drobnych dolin, które łagodnie rysują się w krajobrazie. Przepływy
rzek są niewielkie i obserwuje się stałe ich obniżanie.
W gminie znajduje się kilka jezior. W krajobrazie najwyraźniej zarysowuje się rynna
Jez. Niepruszewskiego o powierzchni 242 ha, położonego na granicy z gminą Buk.
Otoczenie jeziora stanowi zbocze o deniwelacjach ok. 15 m z niewielkimi powierzchniami
zalesionymi. Jezioro jest płytkie, jego średnia głębokość wynosi 3,1 m, a maksymalna 5,2 m.
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Jezioro Konarzewskie, otoczone polami uprawnymi, jest niewielkie, położone w rynnie,
w której znajdują się jeszcze 4 inne jeziora (poza gminą). Wzdłuż brzegów występują łąki
i oczerety. Wody jeziora są wzbogacane nadmiernym odpływem powierzchniowym z pól
zawierającym związki „chemii rolniczej”, które powodują zanieczyszczenie i zarastanie
jeziora.
Jezioro Trzcielińskie, położone jest w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Jego powierzchnia wynosi 6,5 ha. Ochroną objęto teren, na którym występują lęgowiska
ptaków wodnych i błotnych. Rezerwat stanowi biotop stwarzający bardzo dobre warunki
ekologiczne do gnieżdżenia się wielu gatunków ptaków i zachowania rzadko występujących
gatunków roślin.
Gmina Dopiewo znajduje się w obszarze dorzecza Odry. Zgodnie z zapisami Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry została przeprowadzona analiza, której
celem była identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych na wody ocena wpływu
działalności człowieka na środowisko wodne. Wykorzystano do tego celu m.in. dane
gromadzone w jednostkach administracyjnych w zakresie użytkowania wód, w tym pobory
wody, zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych, wielkość nawożenia, hodowlę zwierząt.
Ponadto zostały wzięte pod uwagę dane z monitoringu wód w zakresie poszczególnych
wskaźników fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych.
Wśród zaobserwowanych rodzajów presji na obszarze dorzecza Odry można wskazać:
 punktowe źródła zanieczyszczeń:
o zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych,
o działalność górniczą,
o składowiska odpadów,
o przypadkowe skażenia środowiska gruntowo-wodnego (zidentyfikowane zagrożenia
nadzwyczajne – wg raportów o stanie środowiska WIOŚ),
 zanieczyszczenia obszarowe:
o działalność rolnicza, zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych,
o zrzuty ścieków komunalnych z terenów nieobjętych kanalizacją,
 oddziaływania wywierane na ilościowy stan wód – pobory wód powierzchniowych
i podziemnych.
Uzyskane
informacje
dotyczące
identyfikacji
znaczących
oddziaływań
antropogenicznych, oceny stanu wód wraz z prognozą rozwoju pomocne były przy ocenie
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Gmina Dopiewo leży w zasięgu sześciu Jednolitych Części Wód. Jednolite części wód
(JCW) zostały wyznaczone, zgodnie z Ramową Dyrektywną Wodną, która definiuje je jako
oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień,
rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód
przybrzeżnych. W tabeli 1 zostało przedstawione zestawienie jednolitych części wód
na terenie gminy Dopiewo.
Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych
jako sztuczne lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu, tak aby
osiągnąć dobry stan tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu. Celem
środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód
powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu
chemicznego, tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód
powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz
stanu chemicznego. Cele te realizuje się przez podejmowanie działań wskazanych dla
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poszczególnych części wód.
Tabela 1. Zestawienie jednolitych części wód na terenie gminy Dopiewo
Nazwa jednolitej
część wód
[europejski kod
JCW]

Niepruszewskie
LW10134

Samica Stęszewska
RW6000161856969

Aktualny
stan
JCW

zły

zły

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowych

Czynniki
determinujące
zagrożenie

Działania

zagrożona

rolnictwo
z zabudową
rozproszoną,
turystyką
i rekreacją

 objęcie nadzorem sanitarnym wody
w kąpielisku i wykonanie oceny jakości
wody,
 kontrola rolniczego gospodarowania przez
użytkowników
prywatnych
i przedsiębiorstwa z częstotliwością raz w
roku;

zagrożona

Wirynka
RW600017185729

zły

zagrożona

Potok Junikowski
RW60001718576

zły

zagrożona

Warta od Pyszącej
do Kopli
RW60002118573

zły

zagrożona

Sama od Kan.
Lubosińskiego
RW600025187249

zły

zagrożona

 budowa
sieci
nierozpoznana
w aglomeracji Stęszew,
presja
 budowa
sieci
w aglomeracji Dopiewo;

kanalizacyjnej
kanalizacyjnej

 budowa
sieci
kanalizacyjnej
w aglomeracji Komorniki,
 regularny wywóz nieczystości płynnych,
 budowa
indywidualnych
systemów
oczyszczania ścieków,
 budowa
nowych
zbiorników
bezodpływowych oraz remont istniejących,
presja
 kontrola
postępowania
w
zakresie
komunalna
oczyszczalnia
ścieków
przez
przedsiębiorstwa z częstotliwością co
najmniej raz na 3 lata,
 kontrola
postępowania
w
zakresie
gromadzenia ścieków przez użytkowników
prywatnych
i przedsiębiorców oraz oczyszczania
ścieków przez użytkowników;
 modernizacja
sieci
kanalizacji
w aglomeracji Komorniki,
 regularny wywóz nieczystości płynnych,
nierozpoznana
 budowa
indywidualnych
systemów
presja
oczyszczania ścieków,
 budowa
nowych
zbiorników
bezodpływowych oraz remont istniejących;
 modernizacja
oczyszczalni
ścieków
Łęczyca,
 modernizacja oczyszczalni ścieków Śrem,
 regularny wywóz nieczystości płynnych,
 budowa
indywidualnych
systemów
nierozpoznana
oczyszczania ścieków,
presja
 budowa
nowych
zbiorników
bezodpływowych oraz remont istniejących,
 opracowanie
oceny
jakości
wody
wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia,
 przegląd pozwoleń wodno prawnych;
 budowa nowej oczyszczalni ścieków
Stajkowo,
 regularny wywóz nieczystości płynnych,
 kontrola
postępowania
w
zakresie
presja
oczyszczania
ścieków
przez
komunalna
przedsiębiorstwa z częstotliwością co
najmniej raz na 3 lata,
 kontrola
postępowania
w
zakresie
gromadzenia ścieków przez użytkowników
prywatnych i przedsiębiorców oraz
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Nazwa jednolitej
część wód
[europejski kod
JCW]

Aktualny
stan
JCW

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowych

Czynniki
determinujące
zagrożenie

Działania

oczyszczania
ścieków
użytkowników;
Źródło: Aktualizacja planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 2016 r.

przez

W roku 2017, wykonano ocenę stanu JCWP za rok 2016 uwzględniając zasadę
dziedziczenia ocen z lat 2011–2015. Dziedziczenie oceny jest przeniesieniem wyników
oceny JCWP (elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych
i chemicznych) na kolejny rok, w przypadku gdy JCWP nie była objęta monitoringiem.
Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zamieszczone są
wyniki badań, klasyfikacja wskaźników i oceny jakości wód płynących w województwie
wielkopolskim. W 2017 r. według punktu pomiarowego na rzece Samica Stęszewska
w miejscowości Krosinko określono klasę elementów chemicznych jako stan poniżej
dobrego. W 2018 r. wody w tym punkcie nie były objęte badaniem.
Tabela 2. Wyniki i klasyfikacja wskaźników jakości wód powierzchniowych
dla JCW w gminie Dopiewo

Niepruszewskie

Samica
Steszęwska

Wirynka

Potok
Junikowski

Warta od
Pyszącej do
Kopli

Sama do Kan.
Lubosińskiego

klasa elementów
biologicznych

-

IV

III

IV

IV

II

klasa elementów
hydromorfologicznych

-

I

I

II

II

II

klasa elementów
fizykochemicznych

-

II

PSD

II

II

PPD

umiarkowany

słaby

umiarkowany

słaby

słaby

umiarkowany

-

poniżej
dobrego

poniżej dobrego

dobry

poniżej dobrego

poniżej dobrego

zły

zły

zły

zły

zły

zły

Nazwa jednolitej
część wód

stan/
potencjał
ekologiczny
stan chemiczny
aktualny stan JCW

Źródło: ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych – rok 2016

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych
jako sztuczne lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu, tak aby
osiągnąć dobry stan tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu. Celem
środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód
powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu
chemicznego, tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód
powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz
stanu chemicznego. Cele te realizuje się przez podejmowanie działań zawartych
w programie wodno-środowiskowym kraju, w szczególności działań polegających na:
 stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe
oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone
w przepisach,
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zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych
substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego, określonych w przepisach.
Zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r.
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 28 lutego 2017 r. poz 1638) 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
JCW „Potok Junikowski”, „Wirynka”, „Sama do Kan. Lubosińskiego”, „Samica Stęszewska”
i „Warta od Pyszącej do Kopli” zaliczone zostały do wrażliwych na zanieczyszczenie
związkami azotu ze źródeł rolniczych. Cały region wodny Warty określony został jako obszar
szczególnie narażony na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych.
Obszary szczególnego zagrożenia powodzią
Na terenie gminy Dopiewo nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią.
Powietrze i hałas
Odnośnie oceny jakości powietrza atmosferycznego, zgodnie ze zmianami
wprowadzonymi do ustawy Prawo ochrony środowiska obszar gminy Dopiewo przydzielono
do strefy wielkopolskiej, obejmującej całe województwo poza aglomeracją poznańską
i miastem Kalisz. Pełna ocena stanu czystości powietrza obejmuje następujące
zanieczyszczenia: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, benzen, ołów, arsen, nikiel, kadm,
benzo(a)piren, pył PM 10, pył PM 2,5, ozon i tlenek węgla.
Wynikiem oceny jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas:
 klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają
odpowiednio poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych;
 klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych
o margines tolerancji;
 klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne lub poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji,
a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne lub
poziomy docelowe;
 klasa D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu
długoterminowego;
 klasa D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego.
W rocznej ocenie za rok 2020 dla poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego
PM10, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla oraz poziomu
docelowego ozonu, kadmu, arsenu, niklu wszystkie strefy zaliczono do klasy A. Dokonując
oceny stref dla pyłu zawieszonego PM2,5 dla poziomu dopuszczalnego II fazy – wartości
obowiązującej dla roku 2020 – strefy: Aglomeracja Poznańska i miasto Kalisz uzyskały klasę
A1, natomiast strefa wielkopolska uzyskała klasę C1. W roku 2020 w strefach: Aglomeracja
Poznańska, miasto Kalisz oraz w strefie wielkopolskiej stwierdzono przekroczenia poziomu
docelowego dla bezno(a)pirenu - strefy zaliczono do klasy C.
Dokonując klasyfikacji dodatkowej:
 w przypadku ozonu odnosząc otrzymane wyniki do poziomu celu długoterminowego
wszystkie strefy zaliczono do klasy D2;
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 w przypadku pyłu PM2,5 dla poziomu dopuszczalnego I fazy – wszystkie strefy uzyskały
klasę A.
Klasa strefy jest określana na podstawie stężeń występujących w rejonach
potencjalnie najbardziej zanieczyszczonych daną substancją. W rezultacie, nawet niezbyt
rozległy obszar przekroczeń wartości normatywnych będzie miał wpływ na wynik klasyfikacji
całej strefy o dużym obszarze. Z tego względu ważne jest podkreślenie faktu, że zaliczenie
strefy do klasy C pod względem niektórych substancji nie oznacza złej jakości powietrza
na całym jej terenie, a jest jedynie sygnałem, że w granicach strefy istnieją obszary
wymagające podjęcia i prowadzenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza.
Oprócz oceny pod kątem ochrony zdrowia badano również jakość powietrza
z uwzględnieniem kryteriów dla ochrony roślin. Badania wykonano wyłącznie dla strefy
wielkopolskiej, określając stężenie zanieczyszczeń: ozonem, dwutlenkiem siarki i tlenkami
azotu. W przypadku zanieczyszczeń dwutlenkiem siarki, tlenków azotu oraz ozonu strefę
wielkopolską zakwalifikowano do klasy A. W klasyfikacji dodatkowej dla ozonu z powodu
przekroczenia poziomu celu długoterminowego, strefę wielkopolską zaliczono do klasy D2.
Z uwagi na rozległy obszar i uogólnienie wyników dla strefy wielkopolskiej, stan jakości
powietrza atmosferycznego w gminie Dopiewo może być lepszy od przydzielonych klas.
Obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych, obszary górnicze.
Gmina posiada wstępne rozpoznanie występowania torfu, które zakwalifikowano jako
złoża o zasobach szacunkowych. Złoża te nie są eksploatowane. Ich eksploatacja
spowodowałaby - prócz przekształcenia geokompleksu doliny - zanikanie naturalnej
zdolności samoczyszczenia się i retencji wód przez pokłady torfu. Tym samym zwiększony
byłby odpływ wody z doliny a przez nią z całej zlewni.
Na terenie Gminy Dopiewo nie występują obszary narażone na osuwanie się mas
ziemnych.
Znaczna część gminy Dopiewo znajduje się w granicach złoża wód termalnych
„Tarnowo Podgórne GT-1”.
Gmina posiada udokumentowane złoża kruszywa naturalnego, m.in. „Dąbrowa”,
”Dąbrowa - Zachód”, „Zakrzewo I - Zachód”, „Zakrzewo I”, „Zakrzewo II” i „Zakrzewo III”. Są
to złoża czwartorzędowe, piaskowe, pokładowe, częściowo zawodnione. Wszystkie
zlokalizowane są na terenie sandru lusowskiego. Na terenie gminy były prowadzone prace
geologiczno-poszukiwawcze złóż kruszywa naturalnego w rejonie Sierosławia i Lisówek,
jednak nie stwierdzono występowania surowców. W tabeli poniżej zestawione zostały
udokumentowane złoża występujące na terenie gminy Dopiewo.
Tabela 3. Udokumentowane złoża występujące na terenie gminy Dopiewo
Zasoby [tys. t]
Wydobycie
Nazwa złoża
Stan złoża*
[tys. t]
geologiczne
przemysłowe
Dąbrowa
Z
1 497
Dąbrowa MD-2
T
334
334
Dąbrowa WD I
Z
225
Dąbrowa WD II
T
146
86
Dąbrowa ZS
Z
Dąbrowa R
82
75
Wschód
Joanka SM
E
348
215
218
Zakrzewo AC
Z
208
-
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Zakrzewo I
Zakrzewo I
(zarej.)
Zakrzewo III
Dąbrowa MD
Dąbrowa Zachód
Kalwy Cieśle
Zakrzewo
Zakrzewo I
Zachód
Zakrzewo II

Z

1 417

-

-

R
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-

-

eksploatacja
zakończona

złoże skreślone z bilansu zasobów

*E – złoże eksploatowane, R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo, T – złoże zagospodarowane,
eksploatowane okresowo, Z – złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane
Źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 2016r.

Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów szczególnych
Na terenie gminy Dopiewo znajduje się około 2,9 km2 obszarów objętych ochroną
prawną, co stanowi 2,7% powierzchni gminy.
Na terenie gminy znajdują się następujące obszary chronione:
A.

Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) Ostoja Wielkopolska PLH300010
Na terenie gminy znajduje się tylko część obszaru, z łącznej powierzchni 10 048,4ha.
Ostoja zajmuje faliste i pagórkowate tereny na lewym brzegu Warty. Teren ten
charakteryzuje się typowym krajobrazem polodowcowym. Znajduje się tu część najdłuższego
w Polsce ozu Bukowo-Mosińskiego o długości 374 km oraz wydmy, rynny, liczne głazy
narzutowe i 12 jezior polodowcowych (m.in. Budzyńskie, Góreckie, Skrzynka, Kociołek).
Prawie wszystkie jeziora w ostoi są bogatymi w substancje mineralne jeziorami
eutroficznymi. Jedynym jeziorem dystroficznym jest jez. Skrzynka.
Na terenie ostoi znajdują się także łąki, z których do najpiękniejszych należą łąki
trzęślicowe i pełnikowe. W północno-zachodniej części obszaru, w okolicy
Jez. Wielkomiejskiego znajduje się cenny kompleks łąkowo-torfowiskowy na kredzie jeziornej
z roślinnością kalcyfilną. Większą część obszaru porastają lasy. Przeważają drzewostany
sosnowe (70%) z domieszką dębu, świerka, brzozy, grabu i lipy. Obszar cechuje duża
różnorodność biologiczna; występuje tu 17 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG i 20 gatunków z Załącznika II tej Dyrektywy, w tym szczególnie liczne są
bezkręgowce (8), m.in. jelonek rogacz, kozioróg dębosz, pływak szerokobrzegi. Bogata jest
flora roślin naczyniowych, obejmująca 1100 gatunków, a także roślin niższych i grzybów (200
gatunków mchów, 150 gatunków porostów, 364 gatunki grzybów wyższych). Na terenie ostoi
znajdują się stanowiska rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych. Stwierdzono
tu ponad 50 gatunków roślin prawnie chronionych oraz około 180 gatunków figurujących na
regionalnej czerwonej liście roślin zagrożonych. Na podkreślenie zasługują bogate populacje
Cladium mariscus (Kłoć wiechowata) i Trollius euro- paeus (Pełnik europejski ), roślin
zagrożonych w Wielkopolsce.
Obszar specjalnej ochrony ptaków OSO Ostoja Rogalińska PLB300017
Na terenie gminy znajduje się tylko część obszaru z łącznej powierzchni 21 763,1 ha.
Obszar leży na południe od Poznania. W części północnej zajmuje powierzchnię
Wielkopolskiego Parku Narodowego, w krajobrazie polodowcowym, o bardzo zróżnicowanej
rzeźbie terenu, na lewym brzegu Warty. Znajduje się tutaj 12 jezior głównie eutroficznych
B.
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(m.in. Jezioro Łódzkie, Dymaczewskie, Witobelskie, Góreckie, Rosnowskie), a najwyższym
wzniesieniem moreny czołowej (132 m n.p.m.) jest Osowa Góra. Występuje tu część
najdłuższego w Polsce ozu Bukowo-Mosińskiego oraz wydmy, rynny i głazy narzutowe. Są
tu też łąki trzęślicowe i pełnikowe. Większą część powierzchni ostoi pokrywają drzewostany
sosnowe (70%) z domieszką dębu, świerka, brzozy, grabu i lipy. W pobliżu jezior i rzek, na
terenach wilgotnych, występują łęgi wiązowo- jesionowe; tereny bagienne zajmują lasy
z olszą czarną, a zarośla łozowe tworzy wierzba i kruszyna. W okolicy Jez. Wielkomiejskiego
znajduje się cenny kompleks łąkowo- torfowiskowy na kredzie jeziornej z roślinnością
kalcyfilną. Część południowa obszaru leży w granicach Rogalińskiego Parku
Krajobrazowego, na obu brzegach Warty, na terenie Kotliny śremskiej. Obszar zajmuje tu
fragment doliny Warty, gdzie rzeka meandrując utworzyła na terasie zalewowej liczne
starorzecza. Otaczają je łąki i bagna. W dolinie zachowały się płaty lasów łęgowych (w tym
zagrożonych w skali kraju łęgów wierzbowych i topolowych), a na wyższych terasach
kompleksy grądów. Osobliwością jest grupa ponad 1000 dębów o obwodach od 2 do 9,5 m;
najstarsze kilkusetletnie (w tym 3 okazy liczące ponad 500 lat każdy - w parku w Rogalinie);
44 drzewa są martwe; występująca tu populacja kozioroga dobosza, który żerując na dębach
niszczy je. Większą część obszaru pokrywają lasy, duży jest też udział gruntów ornych.
W granicach obszaru występuje co najmniej 26 gatunków ptaków z Załącznika
I Dyrektywy Ptasiej 7gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).W okresie lęgowym
obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C6) kani czarnej (PCK) i kani rudej,
(PCK); nieregularnie gnieździ się batalion (PCK). Gęś zbożowa zimuje w liczbie
przekraczającej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C3), osiągając liczebność do 8000
osobników. Ostoja Rogalińska jest jedną z najważniejszych w Polsce ostoi rybitwy czarnej
i dzięcioła średniego.
C.

Wielkopolski Park Narodowy
W granicach gminy Dopiewo znajduje się północno-zachodni fragment Wielkopolskiego
Parku Narodowego.
Wielkopolski Park Narodowy utworzony został na mocy rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 16 kwietnia 1957 roku, a jego granice objęły powierzchnię 9600 ha. W 1996 roku
nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie WPN zmieniło jego powierzchnię na
7619,82 ha oraz utworzona została wokół Parku strefa ochronna tzw. otulina, której
powierzchnia razem wynosi 15.003 ha. W Parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej
o łącznej powierzchni 260 ha, z czego jeden – Trzcielińskie Bagno znajduje się na terenie
gminy Dopiewo. Jest to obszar o powierzchni 38, 29 ha chroniony z uwagi na lęgowiska
wielu gatunków ptactwa wodnego i błotnego w obrębie silnie zarastającego jeziora.
Regularnie odbywają tu lęgi bąk i żuraw (gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej). Teren
jest ostoją czajki, czapli siwej, błotniaka stawowego i myszołowa zwyczajnego. Lustro wody
występuje tylko w środkowej części bagna. Tutaj stwierdzono roślinność wodną – zespoły
rogatka sztywnego Ceratophylletum demersi, zespół żabiścieku i osoki aleosowatej
Hydrocharitetum morsus-ranae, grążela żółtego i grzybieni białych Nupharo-Nymphaeetum
albae oraz jezierzy morskiej i zamętnicy błotnej Parvopotamo- Zannichellietum.
Większość terenu porastają szuwary trzciny pospolitej, pałki wąskolistnej i turzycy
błotnej. Obrzeża bagna zajmuje pas olsów i zarośli wierzbowych. Przez Park biegnie pięć
znakowanych szlaków turystyki pieszej o łącznej długości 85 km.
D.

Obszar chronionego krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego
Na terenie gminy Dopiewo znajduje się obszar chronionego krajobrazu Jeziora
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Niepruszewskiego - Uchwała Nr XLI/342/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora
Niepruszewskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 108, poz. 2078) poprzedzona uchwałą
Nr XXXIII/287/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie utworzenia
Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 20,
poz. 280). Obszar ten obejmuje tereny wyróżniające się krajobrazowo o wyjątkowo cennych
wartościach przyrodniczych, kulturowych i naukowo-dydaktycznych położone wzdłuż linii
brzegowej Jeziora Niepruszewskeigo.
Na rycinie nr 9 przedstawione zostały formy ochrony przyrody na terenie gminy Dopiewo.
Ryc. 9

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Dopiewo

żródło: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dopiewo na lata 2012-2015
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019

Lasy
Lasy występujące na obszarze gminy należą do Nadleśnictwa Konstantynowo.
Większość z nich zaliczona została do lasów ochronnych: wodochronnych i chroniących
środowisko przyrodnicze. Ze struktury użytkowania gruntów wynika, iż w gminie tereny leśne
zajmują jedynie 15,5% (stan na 2017 r.).
Zwarte tereny leśne położone są w dwóch rejonach:
 pierwszy kompleks występuje w północnej części gminy (rejon Zakrzewa, Dopiewca,
Więckowic, Palędzia i Sierosławia) - gdzie dominują siedliska boru mieszanego świeżego
z przewagą wielogatunkowego drzewostanu o wieku przekraczającym 40 lat, z dominacją
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sosny oraz siedlisko lasu mieszanego z drzewostanem o przewadze sosny z domieszką
modrzewia, dębu, grabu i robinii akacjowej.
 drugi kompleks znajduje się w południowo - zachodniej części gminy między Dopiewem
a Trzcielinem. W kompleksie tym przeważają siedliska lasu mieszanego, lasu świeżego
i boru mieszanego świeżego.
Lasy te charakteryzują się korzystnymi warunkami dla rekreacji, przy czym wskazana jest
penetracja turystyczna tylko wzdłuż wyznaczonych szlaków.
Poza wymienionymi kompleksami na terenie gminy występują niewielkie powierzchnie
leśne - szczególnie w dolinie Samicy Stęszewskiej (w tym lasy należące do Wielkopolskiego
Parku Narodowego).
Część lasów na terenie gminy Dopiewo stanowi własność prywatną. Zajmują one
powierzchnię 121,7 ha.
Na terenach podmokłych gminy dominują zbiorowiska leśne olsu i olsu jesionowego
z udziałem dębu i domieszką olchy, jesionu oraz wierzby. Lasy te pełnią przed wszystkim
rolę wodochronną.
Ważną rolę w systemie ekologicznym gminy pełnią zadrzewienia śródpolne i przydrożne.
Chronią one gleby przed procesami erozyjnymi - często obserwowanymi na obszarach
użytkowanych rolniczo. Najistotniejsze kompleksy zadrzewień występują wzdłuż większości
dróg, a także w rejonie oczek wodnych, cieków i rowów. Najczęściej występującymi
gatunkami drzew są grusze, topole, wierzby, kasztanowce, jesiony oraz olsze czarne.
Prawie cały największy kompleks lasów w północnej części gminy objęty jest I strefą
uszkodzeń powodowanych przez emisję gazów i pyłów napływających z zachodniego i pd zachodniego sektora Polski oraz terenów przygranicznych Europy Zachodniej.
Uszkodzenie to obejmuje aparat asymilacyjny drzew i powoduje spadek przyrostu masy
drzewnej poniżej 25%. Lasy zlokalizowane wzdłuż trasy Bukowskiej zagrożone są
zanieczyszczeniami motoryzacyjnymi.
6. CHARAKTERYSTYKA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
6.1. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku
braku realizacji projektowanego dokumentu
Obszar planu zlokalizowany jest przy wschodniej granicy miejscowości Dąbrowa,
w rejonie ulic Leśnej i Borówkowej. Wzdłuż północnej oraz wschodniej granicy opracowania
przechodzi granica gminy Dopiewo. Teren objęty opracowaniem od północy i wschodu
graniczy bezpośrednio z miejscowością Wysogotowo (gmina Tarnowo Podgórne)
od południa z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowaniem przestrzennego,
uchwalonym Uchwałą Nr IX/99/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 maja 2003 r., natomiast
od zachodu z miejscowym planem zagospodarowaniem przestrzennego, uchwalonym
Uchwałą Nr XXIII/316/II/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 października 2016 r. Poza
granicami opracowania znajdują się tereny uprawne oraz zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna – Ryc. 10.
Obszar opracowania obejmuje powierzchnię ok. 4,0 ha. Przekształcony jest
antropogenicznie. Znajdują się na nim tereny zabudowane zabudową mieszkaniowa
jednorodzinną wolnostojącą oraz w zabudowie bliźniaczej, a także tereny
niezagospodarowane. W części terenu gdzie znajdują się obszary niezabudowane stan
środowiska jest dobry. W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne (klasy bonitacyjne
gleb: IIIb, IVa i IVb), uzupełnione przez tereny mieszkaniowe, dróg oraz rów.
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Na analizowanym obszarze występują drogi gminne (ul. Leśna, Borówkowa
i Świerkowa). Wzdłuż nich zlokalizowana jest wcześniej wspomniana zabudowa
mieszkaniowa.
Sieci infrastruktury technicznej na obszarze projektu planu i w jego najbliższym
sąsiedztwie są dobrze rozwinięte. Przy istniejącej zabudowie położonej w granicy
opracowywanego obszaru zlokalizowane są bezodpływowe zbiorniki na ścieki. Sieci
wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa oraz kanalizacji sanitarnej
doprowadzone są w pasach drogowych do istniejącej zabudowy. W przypadku rozwoju
zabudowy wzdłuż dróg gminnych (Leśna i Borówkowa) potrzebne będą dodatkowe nakłady
finansowe na wybudowanie brakującej infrastruktury technicznej na odcinkach tych dróg.
Ryc. 10

Granice obszaru objętego planem miejscowym

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl
Fot. 1. Budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie
bliźniaczej przy ul. Leśnej i Borówkowej

granica obszaru objętego miejscowym planem
Fot. 2. Widok na ul. Borówkową z ul. Leśnej
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Fot. 3. Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący
zlokalizowany przy ul. Leśnej

Fot. 4. Rów zlokalizowany wzdłuż zachodniej części planu

Fot. 5. Widok na tereny niezbudowane zlokalizowane
w zachodniej części planu – 1

Fot. 6. Widok na tereny niezbudowane zlokalizowane
w zachodniej części planu – 2

Fot. 7. Widok z ul. Leśnej w kierunku ul. Batorowskiej
zlokalizowanej wzdłuż wschodniej granicy planu (poza
jego granicami)

Źródło: opracowanie własne, wizja w terenie w dniu 22.07.2019 r.
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Sposób zagospodarowania obszaru objętego planem poprzedzony został wykonaniem
szczegółowych analiz w zakresie zainwestowania i użytkowana przedmiotowego obszaru,
infrastruktury technicznej oraz własności analizowanych obszarów. Przystąpienie
do opracowania
planu
umożliwi
określenie
zasad
zagospodarowania
terenu,
uporządkowanie i zdefiniowanie zasad jednolitego kształtowania zabudowy. Umożliwi
również racjonalne zagospodarowanie nieruchomości z uwzględnieniem uwarunkowań
przestrzennych.
Podłoże na obszarze opracowania miejscowego planu stanowią grunty o bardzo słabej
przepuszczalności – skały lite słabo uszczelnione i iły. Fragment mapy hydrograficznej
na obszarze opracowania został przedstawiony na ryc. 11.
Ryc. 11

Fragment mapy hydrograficznej obszaru objętego opracowaniem

Źródło: http://dopiewo.e-mapa.net/

granica obszaru objętego miejscowym planem

Na obszarze opracowania w zachodniej części znajduje się ciek wodny w rowie
melioracyjnym. Nie występują na nim obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie
z dokumentacją Starosty Poznańskiego: analizowane grunty nie zostały ujęte w „Aktualizacji
rejestru terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie powiatu
poznańskiego” jako tereny potencjalnie zagrożone ruchami masowymi lub osuwiska;
w granicach opracowania nie udokumentowano występowania złóż kopalin; a także nie
występują ujęcia wód podziemnych o zasobach do 50 m3/h. Natomiast częściowo
w granicach planu znajduje się strefa ochronnej ujęcia wody podziemnej Dąbrówka-
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Wysogotowo, ustanowiona rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu (Dz. U. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 3093).
Obszar objęty projektem planu znajduje się poza zasięgiem granic Głównych Zbiorników
Wód Podziemnych oraz złoża wód termalnych „Tarnowo Podgórne GT-1” (w odległości
ok. 900,0 m od zachodniej granicy planu – ryc. 12).
Ryc. 12

Obszar objęty planem na tle złoża wód termalnych „Tarnowo Podgórne GT-1”

Źródło: http://dopiewo.e-mapa.net

granica obszaru objętego miejscowym planem

Obszar objęty opracowaniem położony jest w granicach jednolitej części wód
powierzchniowych Wirynka (PLRW600017185729) oraz w granicach JCWPd nr 60. Ogólny
stan wód JCWP Wirynka został określony na zły. Celami środowiskowymi wyznaczonymi dla
JCWP Wirynka (PLRW600017185729) są: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan
chemiczny. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona jako
zagrożona. Czynnikiem determinującym zagrożenie jest znacząca presja ze strony
gospodarki komunalnej. Celem środowiskowym jest przywrócenie dobrego stanu
ekologicznego i chemicznego, poprzez działania do których należą m.in.: budowa sieci
kanalizacyjnej w Komornikach, regularny wywóz nieczystości płynnych, budowa
indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, budowa nowych zbiorników
bezodpływowych oraz remont istniejących, kontrola postępowania w zakresie oczyszczalnia
ścieków przez przedsiębiorstwa z częstotliwością co najmniej raz na 3 lata, kontrola
postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez użytkowników prywatnych
i przedsiębiorców oraz oczyszczania ścieków przez użytkowników.
Analizowany teren położony jest poza:
 obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (p=1%),
 obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%),
 obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi
raz na 500 lat (p=0,2%),
 obszarem narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału
przeciwpowodziowego.
Obszar położony jest poza granicami terenów objętych formami ochrony przyrody
na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000
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jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005, który jest
oddalony o ok. 5,6 km w kierunku wschodnim od obszaru objętego projektem planu – Ryc.
13. Najbliżej położony jest Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jeziora Lusowskiego i
Doliny Samy znajdujący się w odległości ok. 3,5 km od granic obszaru opracowania (Ryc.
14). W odległości ok. 2,8 km od obszaru opracowania znajdują się pomniki przyrody.
Ryc. 13

Obszar objęty opracowaniem na tle obszarów Natura 2000 Obszarów Specjalnej
Ochrony

Źródło: http://dopiewo.e-mapa.net

Ryc. 14

poglądowa lokalizacja obszaru objętego planem

Obszar objęty opracowaniem na tle obszarów chronionego Krajobrazu

Źródło: http://dopiewo.e-mapa.net

poglądowa lokalizacja obszaru objętego planem
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W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przeprowadzany jest również
monitoring pól elektromagnetycznych. W 2018 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
w Poznaniu wykonał kolejną serię badań poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku.
Na analizowanym obszarze nie był zlokalizowany żaden punkt pomiarowy, dlatego brak jest
danych odnośnie wpływu pól elektromagnetycznych. Należy jednak podkreślić, że podobnie
jak w latach ubiegłych podczas badań przeprowadzonych w 2017 roku w żadnym z punktów
pomiarowych na terenie województwa wielkopolskiego nie stwierdzono przekroczenia
poziomu dopuszczalnego (7 V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz).
Najwyższy zmierzony poziom składowej elektrycznej pola wyniósł 1,21 V/m (w Środzie
Wielkopolskim). Jest to jednocześnie jedyny punkt, w którym stwierdzono wartość wyższą
od 1 V/m. W porównaniu z badaniami prowadzonymi w tych samych punktach pomiarowych
w roku 2011 i 2014 nie zanotowano istotnych zmian poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku. Mierzone wartości są znacznie niższe od poziomów dopuszczalnych.
Na obszarze objętym projektem planu nie są zlokalizowane żadne stacje bazowe
telefonii komórkowych, które mogłyby być źródłem pól elektromagnetycznych. Najbliższe
stacje bazowe, znajdują się w odległości ponad 500 m (w linii prostej) od wschodniej granic
obszaru opracowania planu – ryc. 15. Nie stanowią one źródła oddziaływania pól
elektromagnetycznych na obszarze opracowania.
Ryc. 15

Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej w pobliżu opracowania planu

Źródło: http://mapa.btsearch.pl/

granica obszaru objętego miejscowym planem

Teren objęty planem oddalony jest od granic lotniska Poznań-Ławica w odległości
około 3 km, przez co położony jest w strefie ograniczonej wysokości (do 136,0 m) obiektów
budowlanych i naturalnych oraz wszelkich urządzeń i obiektów lokalizowanych na dachach
budynków, w tym także sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – ryc. 16.
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Ryc. 16

Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej w pobliżu opracowania planu

Źródło: https://www.ulc.gov.pl/

granica obszaru objętego miejscowym planem

Obszar objęty planem znajduje się w strefie ograniczonej zabudowy dla radaru
meteorologicznego zlokalizowanego w miejscowości Wysogotowo (ryc. 17). Teren ten
zlokalizowany jest w obszarze ograniczonej wysokości zabudowy między 120 m
a 130 m n.p.m.
Ryc. 17

Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej w pobliżu opracowania planu

Źródło: https://www.ulc.gov.pl/

granica obszaru objętego miejscowym planem

Z uwagi na rozległy obszar i uogólnienie wyników dla strefy wielkopolskiej, stan
jakości powietrza atmosferycznego w miejscowości Dąbrowa, w granicach opracowania
planu może być lepszy od przydzielonych dla strefy wielkopolskiej klas – przekroczeń
w zakresie BaP oraz PM2,5. Źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery na obszarze
opracowania projektu planu mogą być związane z ruchem samochodowym na przyległych
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drogach (spaliny samochodowe) oraz ogrzewaniem budynków zlokalizowanych
w sąsiedztwie. W sąsiedztwie przedmiotowego terenu nie znajdują się zakłady będące
źródłami większych emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mają za zadanie kształtowanie
zagospodarowania zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i polityką przestrzenną gminy
zawartą w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Chronią
one również poszczególne elementy środowiska przed szkodliwą działalnością człowieka
a także wartości kulturowe na danym terenie.
W przypadku braku realizacji ustaleń projektowanego dokumentu analizowany obszar
może pozostać w dotychczasowym użytkowaniu. Istnieje potencjalna możliwość
wprowadzania na tereny nieobjęte planem nowej zabudowy na podstawie warunków
zabudowy. Wobec faktu, iż decyzja o warunkach zabudowy odnosi się do zabudowy
zlokalizowanej w sąsiedztwie nie musi natomiast uwzględniać ustaleń Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego w przypadku braku realizacji planu istnieje
realne zagrożenie degradacji tego terenu oraz przemieszania funkcji, co generować może
konflikty środowiskowe i przestrzenne. Przedmiotowy dokument zakazuje lokalizacji
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oraz zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego. W przypadku nie uchwalenia
tego planu, na przedmiotowym terenie potencjalnie będą mogły powstać takie
przedsięwzięcia na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy. W takim przypadku
mogłyby one doprowadzić do zmiany istniejącego stanu środowiska. Mogłoby to mieć
negatywny wpływ na aktualny stan środowiska obszaru objętego planem oraz jego
najbliższego sąsiedztwa. Należy jednak wziąć pod uwagę drugi wariant, w którym na
analizowanym obszarze nie zostanie uchwalony plan oraz nie zostanie wprowadzona żadna
nowa zabudowa, a zatem obszar projektu planu pozostanie w dotychczasowym
użytkowaniu. W takim przypadku najprawdopodobniej nie zajdą żadne zmiany istniejącego
stanu środowiska.
6.2. 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
Na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie
występują żadne formy ochrony przyrody powołane w oparciu o ustawę o ochronie przyrody.
Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla
Wspólnoty Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005, który jest oddalony o ok. 5,6 km w kierunku
wschodnim od obszaru objętego projektem planu. Najbliżej położony jest Obszar
Chronionego Krajobrazu Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy znajdujący się
w odległości ok. 3,5 km od granic obszaru opracowania. W odległości ok. 2,8 km od obszaru
opracowania znajdują się pomniki przyrody.
Ze względu na znaczną odległość obszarów objętych ochroną oraz dopuszczenie
w planie przeznaczenia terenów wyłącznie pod teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz tereny komunikacji, realizacja jego założeń nie przyczyni się
do intensyfikacji zagrożeń w związku z czym projektowane przeznaczenie nie będzie
bezpośrednio oddziaływało na obszary chronione.
Przeprowadzona analiza uwarunkowań środowiska przyrodniczego pozwala
na sformułowanie głównych problemów istotnych z punktu widzenia projektowanego
dokumentu. Najistotniejsze z punktu widzenia projektowanego planu są:
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 uwzględnienie wymogów ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami;
 niezadowalający stan powietrza atmosferycznego w strefie wielkopolskiej, ochrona
powietrza atmosferycznego z uwagi na powtarzające się odnotowanie na obszarze
województwa wielkopolskiego przekroczenia dopuszczalnych norm,
 prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami;
 zapobieganie konfliktom przestrzennym.
W zapisach projektu planu ustala się odprowadzanie ścieków bytowych do sieci
kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz dopuszcza się, do czasu
wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnych
zbiorników bezodpływowych, z wyłączeniem terenu ochrony pośredniej ujęcia wody
podziemnej Dąbrówka – Wysogotowo, zgodnie z przepisami odrębnymi. Również
niekontrolowane odprowadzanie wód opadowych i roztopowych może wpłynąć negatywnie
na jakość i ilość wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze opracowania planu lub w
jego okolicy. Dla zabezpieczenia środowiska przed negatywnymi wpływami, w zapisach
projektu planu wprowadzono ustalenia, których realizacja w pełni zabezpieczy środowisko
przyrodnicze.
7. WPŁYW NA 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 OCHRONY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE
PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU
W wyniku analizy zapisów w odniesieniu do środowiska przyrodniczo-kulturowego
stwierdzono, iż projekt miejscowego planu odpowiada celom ochrony środowiska
na wszystkich szczeblach (międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym). Wśród głównych
celów odnoszących się do problematyki ochrony środowiska, ustanowionych przez Unię
Europejską można wyróżnić m.in. przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę różnorodności
biologicznej, ograniczenie wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz lepsze wykorzystanie
zasobów naturalnych. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego należy zapewnić warunki utrzymania równowagi
przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska.
W projekcie planu zawarte zostały cele przedstawione w poniższych dokumentach:
a) Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia
05 czerwca 1992 r., określa najważniejsze cele jako: ochrona różnorodności
biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów.
W projekcie planu zostały zawarte zapisy dotyczące udziału powierzchni biologicznie
czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 50% na terenie 1MN, 2MN
i 3MN;
b) Strategia Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu. Obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane
priorytety:
 rozwój inteligentny, rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,
 rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej,
 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim
poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
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c)






d)



e)

W projekcie planu zostały zawarte ustalenia, które zgodne są z wyznaczonymi
priorytetami m.in. w zakresie ochrony środowiska.
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej,
która zakłada:
dążenie do większej ochrony i poprawy stanu środowiska wodnego między innymi
poprzez szczególne przedsięwzięcia służące stopniowemu ograniczaniu zrzutów,
emisji i strat priorytetowych substancji niebezpiecznych oraz zaprzestaniu lub
stopniowemu eliminowaniu zrzutów, emisji i strat priorytetowych substancji
niebezpiecznych,
zapewnianie stopniowego ograniczenia zanieczyszczenia wód podziemnych
i zapobieganiu ich dalszemu zanieczyszczaniu,
dążenie do zmniejszenia skutków powodzi i suszy.
Projekt planu zakłada docelowe zapewnienie pełnego uzbrojenia terenu, w tym
w sieci kanalizacji deszczowej; prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z obowiązującymi przepisami i regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy; wprowadza zapisy dotyczące minimalizowania oddziaływań
na środowisko w zakresie hałasu, ustalono również w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych, stosowanie ograniczeń lub
zakazów zgodnie z przepisami odrębnymi;
Siódmy Unijny Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego do roku 2020
„Dobrze żyć w granicach naszej planety” wprowadzony decyzją nr 1386/2013/EU
i Rady z 20 listopada 2013 r, którego głównymi priorytetami są:
przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę
niskoemisyjną;
W zapisach projektu uchwały, w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw dla celów grzewczych, stosowanie ograniczeń lub zakazów zgodnie
z przepisami odrębnymi, wprowadzono również zakaz lokalizacji przedsięwzięć
mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
z dopuszczeniem inwestycji celu publicznego;
Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej
W projekcie planu zostały zawarte zapisy dotyczące udziału powierzchni biologicznie
czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 50% na terenie 1MN, 2MN
i 3MN dodatkowo plan nakazuje zachowanie istniejącego rowu i dopuszcza jego
przebudowę i zachowanie przy zachowaniu jego ciągłości i przepustowości, a także
zakazano lokalizacji obiektów budowlanych z dopuszczeniem urządzeń wodnych
w rozumieniu przepisów odrębnych – tj. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
Zrównoważone wykorzystanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami
W zakresie zagospodarowania odpadów wprowadzono nakaz gromadzenie
i zagospodarowanie odpadów w sposób zgodny z przepisami odrębnymi – tj. Ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 tzw. SPA2020.
Łagodzenie skutków zmian klimatu i ich czynników antropogenicznych,
w tym m.in. łagodzenia skutków miejskiej wyspy ciepła w okresie wysokich
temperatur powietrza, zanieczyszczenia, wodnej i wietrznej erozji gruntu, łagodzenie
skutków intensyfikacji opadów poprzez:
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 zapewnienie efektywnej wentylacji miast poprzez wprowadzanie korytarzy i zielonych
pierścieni wokół miast z kontynuacją w strefie pozamiejskiej, w szczególności
terenów leśnych,
 zapobieganie podtopieniom i powodziom poprzez zwiększenie wyposażenia
w sprawny system odwodnienia i ochronę przed zabudową obszarów
pochłaniających nadmiar wody, opóźniających odpływ/spowalniających przepływ
i retencjonujących ją, jak: poldery, suche zbiorniki wodne, tereny zielone i grunty
o dużej pojemności wodnej (głównie torfy, mursze),
 zmniejszenie
negatywnego
oddziaływania
niedoborów
wody
(susz)
poprzez zmniejszanie zużycia wody, m.in. wodochłonności produkcji, wprowadzanie
mechanizmów finansowych sprzyjających oszczędności wody a także uszczelnienie
systemów wodociągowych w celu ograniczenia strat w sieci.
W projekcie planu zostały zawarte zapisy dotyczące udziału powierzchni biologicznie
czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 50% na terenie 1MN, 2MN
i 3MN, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków bytowych oraz odprowadzania
wód opadowych i roztopowych.
f) Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego, który w kwestiach
przyrodniczych za cel stawia: poprawę stanu środowiska, zachowanie
bioróżnorodności oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, wspieranie
kompleksowych projektów z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego
(ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie bioróżnorodności, gdzie
wspierane będą działania mające na celu zachowanie zagrożonych wyginięciem
gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów oraz
przywracania drożności korytarzy ekologicznych, aby umożliwić prawidłowe
funkcjonowanie sieci Natura 2000, a także kształtowanie postaw społecznych
sprzyjających ochronie środowiska,
Założenia te mają odniesienie w zapisach planu mających za celu ochronę walorów
środowiska.
8. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO I JEGO
ELEMENTY
8.1.
Wpływ na różnorodność biologiczną, faunę i florę
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody określa, że w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego muszą być uwzględnione cele ochrony przyrody. Wśród
nich do najbardziej istotnych należą:
– utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
– zachowanie różnorodności biologicznej,
– zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami,
przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony,
– ochrona walorów krajobrazowych, zieleni oraz zadrzewień.
W granicach opracowania planu nie występują tereny o dużej różnorodności biologicznej
– niezagospodarowane tereny rolnicze, tereny zieleni nieurządzonej, ogrody przydomowe.
Wprowadzenie nowej zabudowy na gruntach jeszcze niezainwestowanych będzie
powodem zlikwidowania, bądź zubożenia istniejącej fauny i flory. Występujące tam gatunki
roślin i siedliska zwierząt typowych dla środowiska rolniczego mogą ulec degradacji.
W wyniku realizacji ustaleń planu może nastąpić zniszczenie istniejących siedlisk roślin
i zwierząt, charakterystycznych dla obszarów rolnych. Zostaną one zastąpione przez
roślinność synantropijną, ogrodową i ruderalną, a co za tym idzie zaczną występować tutaj
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również inne gatunki zwierząt. Należy jednak podkreślić, iż przy zachowaniu wymaganej
minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnego wpływ skutków realizacji planu
na różnorodność biologiczną nie będzie znaczący.
Ponadto dla ochrony bioróżnorodności w projekcie planu wzdłuż zachodniej granicy
na terenie wód powierzchniowych śródlądowych ustalono zachowanie istniejącego rowu
nakazując zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej.
Wobec powyższego biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, nie przewiduje się
znaczącego negatywnego oddziaływania na bioróżnorodność oraz zubożenia istniejącej
fauny i flory.
Wpływ na ludzi
Charakter nowych inwestycji, przy zachowanych wskazaniach i obwarowaniach
zawartych w projekcie planu, nie powinien powodować zagrożenia dla zdrowia ludzi. Plan
zakazuje lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (z wyłączeniem inwestycji
celu publicznego). Nie przeznaczono również terenów pod przemysł, produkcję lub usługi,
na których mogłyby powstać zakłady negatywnie wpływające na zdrowie mieszkańców.
Bezpośredni, ale krótkotrwały lub chwilowy charakter, może mieć uciążliwość akustyczna
związana z budową nowych obiektów budowlanych (budynków i budowli w tym dróg) oraz
budową sieci infrastruktury technicznej.
W celu uniknięcia przekroczeń wartości dopuszczalnych związanych z funkcjonowaniem
projektowanej zabudowy określonej w planie, w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się
nakaz stosowania do celów grzewczych paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami
emisyjnymi, energii elektrycznej lub odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami
odrębnymi.
Zgodnie z przepisami odrębnymi. Przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego
Uchwała nr XXXIX/941/17 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 reguluje kwestie zaopatrzenia w ciepło. Zgodnie z §1
powyższej uchwały celem zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na
środowisko, na obszarze województwa wielkopolskiego, z wyłączeniem miasta Poznania
oraz Miasta Kalisza, wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw, określone niniejszą uchwałą. W powyższej uchwale
zawarto przede wszystkim zakazy dotyczące stosowania poszczególnych paliw oraz
dopuszczenia eksploatacji instalacji spełniających warunki określone uchwałą.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan miejscowy
przewidujący możliwość lokalizacji budynków umożliwia lokalizację urządzenia
wytwarzającego energię z odnawialnych źródeł energii, wykorzystującego energię wiatru,
o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii również w przypadku innego przeznaczenia
terenu niż produkcyjne, chyba że ustalenia planu miejscowego zakazują lokalizacji takich
urządzeń. Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których
rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami
w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu w Studium ustala się ich
rozmieszczenie. Odnawialnymi źródłami energii jakie mogą być zastosowane w granicach
opracowania planu są m.in. pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne czy
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rekuperatory do odzyskania energii z wentylacji. Zastosowaniem możliwym do wykonania
jest łączenie ze sobą więcej niż jednego źródła odnawialnej energii. Jednym z rozwiązań są
kolektory hybrydowe wykorzystujące ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne,
jednocześnie podgrzewające wodę i wytwarzające energię elektryczną.
W zapisach projektu planu wprowadzono zapisy regulujące sposób odprowadzania
ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych, minimalizujące ewentualne
negatywne oddziaływanie.
Wpływ na ludzi może mieć również odległość obszaru objętego planem od lotniska
Poznań-Ławica. Omawiany teren oddalony jest od lotniska o około 3,0 km. Dlatego też
w zapisach planu zakazano budowy i rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą
stanowić źródło żerowania ptaków, a także nakazano zachowania środków ochrony przed
zakłóceniami w ich działaniu, zgodnie z przepisami odrębnymi. Przepisami regulującymi
powyższą kwestię jest Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.
Obszar objęty planem znajduje się w strefie ograniczonej zabudowy dla radaru
meteorologicznego zlokalizowanego w miejscowości Wysogotowo. Teren ten zlokalizowany
jest w obszarze ograniczonej wysokości zabudowy między 120 m a 130 m n.p.m.
Ze względu na wartości ograniczeń wysokości zabudowy strefa ta nie ma wpływu
na omawianą dziedzinę. W obszarze objętym planem nie dopuszczono zabudowy o takiej
wysokości.
Nie przewiduje się, aby projektowane zagospodarowanie terenu zwiększyć mogło
negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzi (na terenie objętym projektem planu
oraz na terenach pozostających w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń
planu), pod warunkiem bezwzględnego wyegzekwowania wszystkich ustaleń zawartych
w planie oraz obowiązujących przepisów. Potencjalnym źródłem zagrożenia może być zatem
niepełna realizacja wytycznych planu, dotyczących zapewnienia odpowiednich standardów
jakości środowiska na przedmiotowym terenie.
Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne
Obszar objęty projektem planu znajduje się poza zasięgiem głównego zbiornika wód
podziemnych oraz obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.
Dla ochrony oraz prawidłowego funkcjonowania wód powierzchniowych i podziemnych
w zapisach projektu planu uwzględniono wytyczne Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.
Dla ochrony wód podziemnych ich ochrona musi być realizowana poprzez maksymalne
ograniczenie zanieczyszczeń do gruntu. Ponadto w zapisach projektu miejscowego planu
ustalono:
 w zakresie odprowadzania ścieków bytowych:
o odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
o dopuszczenie, do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzania
ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z wyłączeniem terenu
ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej Dąbrówka – Wysogotowo, zgodnie
z przepisami odrębnymi;
 w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się odprowadzanie
do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi, z dopuszczeniem
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w granicach własnej działki bez
naruszania interesu osób trzecich, zgodnie z przepisami odrębnymi.
W projekcie planu dopuszczono również budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę,
remont i rozbiórkę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami
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odrębnym. Przepisami regulującymi powyższe kwestie jest: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawa z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne, a także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Ponadto zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych ustalono do sieci kanalizacji
deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi, z dopuszczeniem zagospodarowania wód
opadowych i roztopowych w granicach własnej działki bez naruszania interesu osób trzecich,
zgodnie z przepisami odrębnymi. Przepisami regulującymi powyższą kwestię są zapisy
Ustawy Prawo wodne oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na wody
powierzchniowe i podziemne w tym zakresie.
Nie prognozuje się negatywnego wpływu na zasoby wód podziemnych
i powierzchniowych ze względu na uwzględnienie wymogów ochrony wód i celów
środowiskowych dla nich ustanowionych. Realizacja ustaleń planu nie będzie miała wpływu
na nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów
w dniu 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967), gdyż odbywa się w oparciu
o przepisy odrębne uwzględniające te cele środowiskowe.
Obszar objęty projektem planu znajduje się częściowo w granicach ustanowionej
rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu strefy
ochronnej ujęcia wody podziemnej Dąbrówka-Wysogotowo. Dlatego też w zapisach planu
dla tej strefy ustalono zakazy, ograniczenia i nakazy, zgodne z przepisami odrębnymi – tj.
Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 13
maja 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej DąbrówkaWysogotowo (Dz. U. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 3093). W związku z powyższym projekt planu
uwzględnia ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z położenia części obszaru
objętego planem w granicach terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej DąbrówkaWysogotowo. Szczegółowe ograniczenia zawarte są w §2 ust. 1. ww. Rozporządzenia.
W projekcie planu wzdłuż zachodniej granicy opracowania występuje teren wód
powierzchniowych śródlądowych, oddziaływanie na ww. teren zostanie ograniczony poprzez:
 zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu – rów;
 zakaz lokalizacji obiektów budowlanych z dopuszczeniem urządzeń wodnych
w rozumieniu przepisów odrębnych;
 dopuszczenie
lokalizacji
sieci
infrastruktury
technicznej
z
zachowaniem
ciągłości i przepustowości rowu.
Przy przyjęciu jako obligatoryjnych zapisów projektu planu oraz ścisłej ich realizacji
można przyjąć, że realizacja założeń projektu planu nie będzie miała znaczącego wpływu
na środowisko wodne. Ocenia się, że realizacja ustaleń planu w odniesieniu do przyjętych
wskaźników zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej nie wpłynie znacząco na wzrost
spływu powierzchniowego i zmniejszenie poziomu infiltracji wód opadowych i roztopowych.
Ponadto obszar planu obejmuje niewielki teren i jego zagospodarowanie nie będzie miało
znaczącego wpływu na gospodarowanie wodami w skali regionu.
W projekcie planu ustalono nakaz uwzględnienia przy zagospodarowaniu terenu
istniejącego systemu melioracyjnego i drenarskiego w celu zachowania jego drożności
i przepustowości oraz zapobiegania występowania podtopień i naruszania interesów osób
trzecich, zgodnie z przepisami odrębnymi. Przepisami odrębnymi regulującymi powyższe
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kwestie są zapisy m.in.: Ustawy Prawo wodne.
Powyższe, ustalone w planie, zasady oraz istniejące uwarunkowania minimalizują
negatywny wpływ skutków realizacji planu na wody podziemne i powierzchniowe.
Wpływ na klimat, powietrze i klimat akustyczny
Badania przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
dla poszczególnych zanieczyszczeń powietrza, uzyskane w rocznej ocenie jakości powietrza
w Wielkopolsce za rok 2020 wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów
niektórych substancji w powietrzu. Kryteria ustanowione za względu na ochronę ludzi
i ze względu na ochronę roślin stanowią dwie niezależne grupy kryteriów oceny. Biorąc
pod uwagę kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia przedmiotowy teren został
zakwalifikowany do strefy wielkopolskiej, którą w związku z dotrzymaniem wymaganych
prawem poziomów dopuszczalnych substancji PM10, NO2, SO2, CO, C6H6, Pb oraz
poziomów docelowych As, Cd, Ni, O3 zaliczono do klasy A, natomiast pod względem
wymaganych poziomów B(a)P zaliczono do klasy C. Dokonując oceny stref dla pyłu
zawieszonego PM2,5 dla poziomu dopuszczalnego II fazy – wartości obowiązującej dla roku
2020 – strefy: Aglomeracja Poznańska i miasto Kalisz uzyskały klasę A1, natomiast strefa
wielkopolska uzyskała klasę C1. W wyniku oceny według kryterium odniesionych do ochrony
roślin strefę wielkopolską pod kątem ozonu, dwutlenku siarki i tlenków azotu zaliczono do
klasy A.
Ze względu na brak systemowych rozwiązań grzewczych projekt planu ustala
w zakresie zaopatrzenia w ciepło nakaz stosowania do celów grzewczych paliw
charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi, energii elektrycznej lub
odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami odrębnymi. Przepisami regulującymi
powyższą kwestię jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynków, a także 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.
Ocenia się, że wprowadzane zagospodarowanie nie przyczyni się do wzrostu niskiej
emisji i nie będzie miało znaczącego negatywnego oddziaływania na jakość powietrza
atmosferycznego, ze względu na niewielki obszar opracowania zlokalizowany w niedalekiej
odległości od centrum miejscowości Dąbrowa, który w części jest już zainwestowany.
Obecne tendencje zmian klimatu Polski wskazują na wzrost ocieplenia się klimatu,
zwiększenie niedoborów wody oraz wzrost występowania groźnych zjawisk pogodowych.
Długofalowe ocieplanie klimatu natomiast prowadzi do zmniejszania się bioróżnorodności
i wymierania lub zmiany zasięgów występowania poszczególnych gatunków. Wprowadzanie
nowej zabudowy przyczynia się do zmniejszania powierzchni terenów zielonych na rzecz
przestrzeni stechnizowanych, co skutkować będzie dalszym ograniczaniem możliwości
mitygacyjnych i adaptacyjnych związanych ze zmianami klimatycznymi. Niewielki obszar
opracowania oraz charakter wprowadzonych funkcji (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna) powodują, iż proponowane zmiany nie przyczynią się do pogorszenia
klimatu.
Funkcje wprowadzone w projekcie planu mogą mieć niewielki wpływ na kształtowanie
mikroklimatu. Możliwy jest niewielki wzrost temperatury powietrza związany ze zjawiskiem
„wyspy ciepła”. Nowa planowana zabudowa i infrastruktura silniej się nagrzewają od terenów
jeszcze niezagospodarowanych. Ponadto w okresie grzewczym budynki oddają część ciepła
na zewnątrz. Należy jednak podkreślić, iż analizowany obszar jest niewielki i w części
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zagospodarowany, dlatego realizacja ustaleń planu nie powinna dodatkowo znacząco
oddziaływać na mikroklimat.
Na obszarze opracowania planu nie wyznacza się terenów przemysłowych ani
usługowych, gdzie mogłyby powstać przedsiębiorstwa emitujące znaczne zanieczyszczenia
do atmosfery, co powodowałoby uciążliwości dla sąsiadujących terenów. Plan zakazuje
również wprowadzenia przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
z dopuszczeniem inwestycji celu publicznego.
Źródłem zanieczyszczenia powietrza na etapie budowy w czasie realizacji robót
budowlanych będzie praca silników: urządzeń budowlanych, sprzętu oraz samochodów
transportowych spalających głównie olej napędowy oraz prace spawalnicze. Należy
podkreślić, iż przy odpowiednim harmonogramie prac budowlanych i staranności ich
wykonania faza budowy nie będzie stanowić zagrożenia dla powietrza atmosferycznego.
Emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter emisji niezorganizowanej o niedużym zasięgu
oraz będzie występować okresowo z różnym natężeniem w sposób przemijający.
Przewidywane
zagospodarowanie
nie
powinno
również
stanowić
źródła
ponadnormatywnego hałasu. Wymagane jest zastosowanie zasad akustyki budowlanej
i architektonicznej dla zapewnienia komfortu akustycznego w pomieszczeniach
przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
Mając na uwadze powyższe informacje, prognozuje się że skutki realizacji projektu
planu nie powinny znacząco wpływać na klimat, stan powietrza atmosferycznego oraz hałas.
Wpływ na powierzchnię ziemi
W związku z planowanym przeznaczeniem w projekcie planu zostanie przeprowadzony
szereg prac budowlanych, w wyniku których nastąpi bezpośrednie oddziaływanie
na powierzchnię ziemi. Przeznaczenie obszaru objętego opracowaniem pod tereny
budowlane związane będzie z przekształceniem powierzchni ziemi w wyniku utwardzenia
terenów budowlanych, realizacji nowych budynków, a także infrastruktury technicznej.
Na terenie objętym projektem planu miejscowego bezpośrednie skutki przekształcające
powierzchnię ziemi w okresie realizacji planowanej zabudowy pod względem obszarowym
będą ograniczone wyłącznie do terenu inwestycji. Zasięg oddziaływania będzie zatem
miejscowy, nie wykraczający poza teren prowadzonych prac. Czas oddziaływania, a więc
czas prowadzenia prac budowlanych należy uznać za krótkookresowy, jednakże skutki
bezpośredniego wpływu na powierzchnię ziemi będą miały charakter trwały.
Dzięki zapisom dotyczącym podłączenia do odpowiednich sieci infrastruktury
technicznej, skutki realizacji planu nie spowodują zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
8.5.

Wpływ na krajobraz
Najbardziej widocznym oddziaływaniem przekształcającym środowisko będzie ubytek
powierzchni biologicznie czynnej poprzez wprowadzenie nowych terenów zabudowanych
na terenach dotychczas niezagospodarowanych.
Dzięki wprowadzonym w projekcie uchwały ograniczeniom związanym z gabarytami
nowej zabudowy, usytuowaniem budynków, stosowaniem odpowiednich kolorów
i materiałów, a także określenia intensywności zabudowy i powierzchni terenów biologicznie
czynnych prognozuje się powstanie harmonijnej przestrzeni. Nie prognozuje się powstania
elementów dysharmonizujących, ze względu na ustalenie maksymalnej wysokości oraz
powierzchni zabudowy.
8.6.
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Po analizie sytuacji terenowej oraz przedstawionych dokumentów (m.in. Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, analizie urbanistycznej
i fotograficznej) oraz przyjętych w planie rozwiązaniach projektowych, można przyjąć, że nie
nastąpi degradacja krajobrazu lecz jego jakościowa zmiana.
Wpływ na zasoby naturalne
Zasoby naturalne są to powstałe w sposób naturalny elementy przyrody: surowce
mineralne, gleby, wody, elementy przyrody ożywionej (rośliny i zwierzęta). Badając wpływ
skutków realizacji planu na zasoby naturalne trzeba przeanalizować każdy z powyższych
elementów.
Surowce mineralne są to minerały lub skały użyteczne, tj. kopaliny wydobyte z litosfery
i poddane obróbce dostosowanej do wymagań użytkowników. Na obszarze objętym
projektem planu nie ma terenów górniczych. Obszar planu znajduje się także poza granicami
zewidencjonowanych złóż kopalin, dlatego skutki realizacji planu nie wpłyną na zasoby
naturalne w tym zakresie.
Przeznaczenie obszaru objętego opracowaniem pod tereny budowlane związane będzie
z przekształceniem powierzchni ziemi w wyniku realizacji nowych budynków, utwardzenia
terenów budowlanych, a także realizacji sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej, co
spowoduje zwiększony pobór wód podziemnych i produkcję ścieków bytowych i odpadów.
Równocześnie proces ten zostanie uregulowany poprzez objecie tych terenów gminnymi
systemami infrastruktury technicznej, przez co jego oddziaływanie nie będzie tak znaczące.
8.7.

Wpływ na zabytki
Zgodnie ze stanowiskiem Powiatowego Konserwatora Zabytków w granicach
opracowania nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych, brak również obiektów
zabytkowych. W związku z tym realizacja założeń projektu planu nie będzie miała żadnego
wpływu na zabytki.
8.8.

Wpływ na dobra materialne
Poprzez realizację założeń projektu planu obecna wartość terenu nie zostanie
umniejszona. Zapisy projektu planu pozwolą we właściwy sposób kształtować sferę
wizualno-krajobrazową omawianego obszaru.
Zapisy uchwały mówiące o kształtowaniu ładu przestrzennego, oraz ochronie krajobrazu
kulturowego są w przypadku ochrony dóbr materialnych wystarczające. Nałożone
wymagania kubaturowe, ogólnobudowlane oraz architektoniczne w stosunku do nowych
obiektów powinny pozwolić na uzyskanie harmonijnej przestrzeni.
8.9.

8.10.
Wpływ na zależności między elementami środowiska i między
oddziaływaniami na te elementy
Przy zachowaniu zapisów projektu miejscowego planu nie będzie zauważalnych zjawisk
wzmacniania oddziaływań.
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9. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH I KOMPENSACYJNYCH
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ
REZULTATEM
REALIZACJI
PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU,
W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000
ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU
Teren objęty planem położony jest poza obszarami objętymi ochroną. W pkt. 6.2.
niniejszego opracowania wskazano najbliżej zlokalizowane Obszary Natura 2000 oraz
Obszary Chronionego Krajobrazu oraz podano ich przybliżone odległości od obszaru
objętego planem. Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest obszar mający
znaczenie dla Wspólnoty Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005, który jest oddalony o ok. 5,6
km w kierunku wschodnim od obszaru objętego projektem planu. Najbliżej położony jest
Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy znajdujący się
w odległości ok. 3,5 km od granic obszaru opracowania.
W związku z tym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na ich cele i przedmiot
ochrony. Nie przewiduje się kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań. W takiej
sytuacji prognoza nie przedstawia rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być
rezultatem realizacji zapisów planu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
i integralność tego obszaru.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wprowadzono następujące
rozwiązania, mające na celu zapobieganie lub ograniczenie negatywnych oddziaływań
na środowisko:
 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
z dopuszczeniem inwestycji celu publicznego – będzie to miało istotny wpływ
na zachowanie norm jakości środowiska określonych w przepisach szczegółowych;
 nakaz zachowania odpowiedniego udziału powierzchni terenu biologicznie czynnego –
minimalizacja negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi oraz florę i faunę;
 zapisy dotyczące podłączenia do sieci infrastruktury technicznej – zachowanie jakości
środowiska gruntowo-wodnego na terenie opracowania oraz ilości i jakości wód
podziemnych;
 w zakresie ochrony przed hałasem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, kwalifikowane są jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi – przepisami
regulującymi powyższą kwestie jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowiska.
 w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustalono nakaz stosowania do celów grzewczych paliw
charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi, energii elektrycznej lub
odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 nakaz zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi.
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10. ROZWIĄZANIA
ALTERNATYWNE
DO
ROZWIĄZAŃ
ZAWARTYCH
W PROJEKTOWANYM
DOKUMENCIE
BIORĄC
POD
UWAGĘ
CELE
I GEOGRAFICZNY ZASIĘG DOKUMENTU ORAZ CELE I PRZEDMIOT OCHRONY
OBSZARU NATURA 2000
Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina samodzielnie gospodarując przestrzenią,
nie może czynić tego dowolnie. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w toku procedury planistycznej organy gminy rozważają
interesy wszystkich stron, a sytuacje konfliktowe rozstrzygane są zgodnie z obowiązującym
prawem. Projekt planu opracowywany jest przy udziale organów rządowych
i samorządowych, które zgodnie ze swoimi kompetencjami opiniują lub uzgadniają ustalenia
projektu planu. Ponadto ustalenia planu nie mogą pozostawać w sprzeczności z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium jako
dokument określający politykę przestrzenną gminy wskazuje kierunki rozwoju dla
poszczególnych terenów z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań. Tak więc stwierdzić
można, że już na etapie opracowywania Studium rozważane są alternatywne kierunki
zagospodarowania, a plany miejscowe jedynie doprecyzowują i uszczegóławiają parametry
zabudowy i zagospodarowania terenu. Ustawa przewiduje również udział społeczeństwa
poprzez możliwość składania wniosków lub uwag do projektu. Tak więc ostateczna wersja
planu stanowi kompromis pomiędzy interesem osób prywatnych oraz uwarunkowaniami
przyrodniczymi i społeczno-gospodarczymi, które reprezentowane są przez organy rządowe
i samorządowe.
Alternatywne rozwiązaniem może być w tym wypadku – brak realizacji inwestycji, brak
uchwalenia planu. W tym przypadku na przedmiotowym terenie nie będą obowiązywać
ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z przepisami
prawa w tym wariancie, na obszarach, na których nie obowiązują ustalenia miejscowych
planów możliwa jest realizacja zabudowy na postawie wydawanych warunków zabudowy,
które nie muszą uwzględniać ustaleń zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Realne jest wówczas zabudowanie obszaru w sposób
przypadkowy i niekontrolowany, sprzyjający powstawaniu konfliktów przestrzennych
i społecznych. Brak będzie konieczności zachowania ograniczeń dotyczących intensywności
zabudowy, lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko.
Ocenia się, że przyjęta lokalizacja uwzględnia cele, przedmiot ochrony i integralność
ustanowionych na terenie gminy Dopiewo obszarów chronionych.
11. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Prognoza oddziaływania na środowisko jest częścią strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko. Sporządza się ją na podstawie 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. Wymagana jest przy
opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem
oceny zawartej w niniejszej prognozie są ustalenia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulic Leśnej
i Borówkowej, gmina Dopiewo którego zakres został określony w Uchwale Nr XLIII/596/18
Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 czerwca 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa,
w rejonie ulic Leśnej i Borówkowej, gmina Dopiewo. Obszar objęty planem obejmuje
powierzchnię około 4,0 ha. W jego granicach nie obowiązują obecnie żadne miejscowe plany
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zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy obszar graniczy od południa
z miejscowym planem zagospodarowaniem przestrzennego, uchwalonym Uchwałą
Nr IX/99/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 maja 2003 roku oraz od zachodu z miejscowym
planem zagospodarowaniem przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/316/II/16 Rady
Gminy Dopiewo z dnia 24 października 2016 r.
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko przebiegała równocześnie
z opracowywaniem projektu miejscowego planu. Wpierw dokonano wizji terenowej oraz
analizy istniejących materiałów charakteryzujących obszar opracowania jak również jego
stan środowiska.
Celem regulacji zawartych w ustaleniach przedmiotowego projektu planu jest przede
wszystkim określenie przeznaczenia terenów zlokalizowanych w granicy opracowania pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz tereny komunikacji.
Analizę skutków realizacji postanowień projektu planu zaleca się prowadzić w cyklu 4letnim – w odniesieniu do materiałów opracowywanych na potrzeby Gminnego Programu
Ochrony Środowiska. Najistotniejsza z punktu widzenia projektowanego dokumentu jest
kontrola stanu powietrza atmosferycznego oraz kontrola stanu jakościowego wód
podziemnych. Po okresowym zebraniu danych, należy poddać je wnikliwej analizie
i w przypadku stwierdzenia przejawów ewentualnych, niekorzystnych zmian środowiska
przedsięwziąć stosowne działania zapobiegające, lub kompensujące niekorzystne tendencje.
Obszar objęty planem położony jest w zachodniej części powiatu poznańskiego.
(w odległości ok. 160km. od najbliższej granicy państwa), nie ma podstaw do prognozowania
dalekosiężnych, transgranicznych oddziaływań.
Gmina Dopiewo zajmuje obszar 108,08 km2 i jest położona około 6 km na południowy
zachód od Poznania, w środkowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego.
Administracyjnie gmina należy do powiatu poznańskiego i graniczy z następującymi
gminami:
 od wschodu z miastem Poznań,
 od zachodu z gminą Buk,
 od północy z gminą Tarnowo Podgórne,
 od południa z gminą Stęszew,
 od południowego wschodu z gminą Komorniki.
Gmina Dopiewo zajmuje mało urozmaiconą powierzchnię wysoczyzn morenowych:
płaskiej i falistej, obejmujących głównie centralną oraz wschodnią część areału gminy.
W północnej części rozciąga się równina sandrowa w znacznym stopniu zalesiona. Rzeźba
terenu gminy, w przewadze płaska, wznosi się w kierunku północno-zachodnim oraz
południowo-zachodnim na Pagórkach Stęszewskich. Na terenie województwa
wielkopolskiego wyznaczono 18 jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). Obszar
planu należy do JCWPd nr 60.
Odnośnie oceny jakości powietrza atmosferycznego, zgodnie ze zmianami
wprowadzonymi do uchwały Prawo ochrony środowiska obszar gminy Dopiewo przydzielono
do strefy wielkopolskiej, obejmującej całe województwo poza miastami Poznań i Kalisz.
Pełna ocena stanu czystości powietrza obejmuje następujące zanieczyszczenia: dwutlenek
azotu, dwutlenek siarki, benzen, ołów, arsen, nikiel, kadm, benzo(a)piren, pył PM 10, pył
PM 2,5, ozon i tlenek węgla. W rocznej ocenie za rok 2020 dla poziomu dopuszczalnego dla
pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla
oraz poziomu docelowego ozonu, kadmu, arsenu, niklu wszystkie strefy zaliczono do klasy
A. Dokonując oceny stref dla pyłu zawieszonego PM2,5 dla poziomu dopuszczalnego II fazy
– wartości obowiązującej dla roku 2020 – strefy: Aglomeracja Poznańska i miasto Kalisz
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uzyskały klasę A1, natomiast strefa wielkopolska uzyskała klasę C1. W roku 2020 w
strefach: Aglomeracja Poznańska, miasto Kalisz oraz w strefie wielkopolskiej stwierdzono
przekroczenia poziomu docelowego dla bezno(a)pirenu - strefy zaliczono do klasy C.
Klasa strefy jest określana na podstawie stężeń występujących w rejonach
potencjalnie najbardziej zanieczyszczonych daną substancją. W rezultacie, nawet niezbyt
rozległy obszar przekroczeń wartości normatywnych będzie miał wpływ na wynik klasyfikacji
całej strefy o dużym obszarze. Z tego względu ważne jest podkreślenie faktu, że zaliczenie
strefy do klasy C pod względem niektórych substancji nie oznacza złej jakości powietrza
na całym jej terenie, a jest jedynie sygnałem, że w granicach strefy istnieją obszary
wymagające podjęcia i prowadzenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza.
Oprócz oceny pod kątem ochrony zdrowia badano również jakość powietrza
z uwzględnieniem kryteriów dla ochrony roślin. Badania wykonano wyłącznie dla strefy
wielkopolskiej, określając stężenie zanieczyszczeń: ozonem, dwutlenkiem siarki i tlenkami
azotu. W przypadku zanieczyszczeń dwutlenkiem siarki, tlenków azotu oraz ozonu strefę
wielkopolską zakwalifikowano do klasy A. W klasyfikacji dodatkowej dla ozonu z powodu
przekroczenia poziomu celu długoterminowego, strefę wielkopolską zaliczono do klasy D2.
Gmina położona jest w zlewni Wirynki i Samicy Stęszewskiej. Obszar położony
na zachodzie gminy, od pasa wododziałowego na linii Konarzewo - Dopiewo - Więckowice
odwadniany jest przez rzekę Samicę Stęszewską, która bierze początek
z Jez. Niepruszewskiego i wykorzystuje głęboko wciętą rynnę polodowcową rozpoczynającą
się od miejscowości Kalwy na północy, przez wały ozowe w rejonie Lisówek, po atrakcyjne
tereny na południu gminy.
Na południe i południowy-wschód od równiny sandrowej, w rejonie Pokrzywnicy,
Zakrzewa, Dąbrówki i Dopiewca, gmina odwadniana jest przez rz. Wirynkę (źródło w lasach
koło Zakrzewa) uchodzącą jako lewobrzeżny dopływ rzeki Warty.
Do dwóch głównych rzek gminy: Samicy i Wirynki dopływają dość liczne cieki i rowy
melioracyjne w systemie drobnych dolin, które łagodnie rysują się w krajobrazie. Przepływy
rzek są niewielkie i obserwuje się stałe ich obniżanie.
W gminie znajduje się kilka jezior. W krajobrazie najwyraźniej zarysowuje się rynna
Jez. Niepruszewskiego o powierzchni 242 ha, położonego na granicy z gminą Buk.
Otoczenie jeziora stanowi zbocze o deniwelacjach ok. 15 m z niewielkimi powierzchniami
zalesionymi. Jezioro jest płytkie, jego średnia głębokość wynosi 3,1 m a maksymalna 5,2 m.
Lasy występujące na obszarze gminy należą do Nadleśnictwa Konstantynowo.
Większość z nich zaliczona została do lasów ochronnych: wodochronnych i chroniących
środowisko przyrodnicze. Ze struktury użytkowania gruntów wynika, iż w gminie tereny leśne
zajmują jedynie 15,5% (stan na 2017 r.).
Sposób zagospodarowania obszaru objętego planem poprzedzony został
wykonaniem szczegółowych analiz w zakresie zainwestowania i użytkowana
przedmiotowego obszaru, infrastruktury technicznej oraz własności analizowanych
obszarów. Przystąpienie do opracowania planu umożliwi określenie zasad
zagospodarowania terenu, uporządkowanie i zdefiniowanie zasad jednolitego kształtowania
zabudowy.
Umożliwi
również
racjonalne
zagospodarowanie
nieruchomości
z uwzględnieniem uwarunkowań przestrzennych.
Obszar planu zlokalizowany jest w sąsiedztwie wschodniej granicy miejscowości
Dąbrowa z miejscowością Wysogotowo, w rejonie ulic Leśnej i Borówkowej. Wzdłuż
północnej oraz wschodniej granicy opracowania przechodzi granica gminy Dopiewo. Teren
objęty opracowaniem od północy i wschodu graniczy bezpośrednio z miejscowością
Wysogotowo (gmina Tarnowo Podgórne) od południa z obowiązującym miejscowym planem
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zagospodarowaniem przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr IX/99/03 Rady Gminy
Dopiewo z dnia 26 maja 2003 r., natomiast od zachodu z miejscowym planem
zagospodarowaniem przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/316/II/16 Rady Gminy
Dopiewo z dnia 24 października 2016 r. Poza granicami opracowania znajdują się tereny
uprawne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Teren opracowania przekształcony
jest antropogenicznie. Znajdują się na nim tereny zabudowane zabudową mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojącą oraz w zabudowie bliźniaczej oraz tereny niezagospodarowane.
W pozostałej części terenu gdzie znajdują się obszary niezabudowane stan środowiska jest
dobry. W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne (klasy bonitacyjne gleb: IIIb, IVa
i IVb) tereny mieszkaniowe, dróg oraz rowy. Na analizowanym obszarze występują drogi
gminne (m.in. ul. Leśna, Borówkowa i Świerkowa). Wzdłuż nich zlokalizowana jest wcześniej
wspomniana zabudowa mieszkaniowa.
Na obszarze opracowania w zachodniej części znajduje się ciek wodny - rów
melioracyjny. Nie występują na nim obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie
z dokumentacją Starosty Poznańskiego: analizowane grunty nie zostały ujęte w „Aktualizacji
rejestru terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie powiatu
poznańskiego” jako tereny potencjalnie zagrożone ruchami masowymi lub osuwiska;
w granicach opracowania nie udokumentowano występowania złóż kopalin; w granicach
przedmiotowej działki nie występują ujęcia wód podziemnych o zasobach do 50 m3/h.
Natomiast częściowo w granicach planu znajduje się strefa ochronnej ujęcia wody
podziemnej Dąbrówka-Wysogotowo, ustanowiona rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Obszar objęty projektem planu znajduje się poza
zasięgiem granic złoża wód termalnych „Tarnowo Podgórne GT-1” (w odległości ok. 900,0 m
od zachodniej granicy planu) oraz Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.
Obszar objęty opracowaniem położony jest w granicach jednolitej części wód
powierzchniowych Wirynka (PLRW600017185729) oraz w granicach JCWPd nr 60. Ogólny
stan wód JCWP Wirynka został określony na zły. Obszar położony jest poza granicami
terenów objętych formami ochrony przyrody na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla
Wspólnoty Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005, który jest oddalony o ok. 5,6 km w kierunku
wschodnim od obszaru objętego projektem planu. Najbliżej położony jest Obszar
Chronionego Krajobrazu Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy znajdujący się
w odległości ok. 3,5 km od granic obszaru opracowania.
Na obszarze objętym projektem planu nie są zlokalizowane żadne stacje bazowe
telefonii komórkowych, które mogłyby być źródłem pól elektromagnetycznych. Najbliższe
stacje bazowe, znajdują się w odległości ponad 500 m (w linii prostej) od wschodniej granic
obszaru opracowania planu.
Teren objęty planem oddalony jest od granic lotniska Poznań-Ławica w odległości
około 3 km, przez co położony jest w strefie ograniczonej wysokości (do 136,0 m) obiektów
budowlanych i naturalnych oraz wszelkich urządzeń i obiektów lokalizowanych na dachach
budynków, w tym także sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.
Obszar objęty planem znajduje się w strefie ograniczonej zabudowy dla radaru
meteorologicznego zlokalizowanego w miejscowości Wysogotowo. Teren ten zlokalizowany
jest w obszarze ograniczonej wysokości zabudowy między 120 m a 130 m n.p.m.
W przypadku braku realizacji ustaleń projektowanego dokumentu analizowany obszar
może pozostać w dotychczasowym użytkowaniu. Istnieje potencjalna możliwość
wprowadzania na tereny nieobjęte planem nowej zabudowy na podstawie warunków
zabudowy. Wobec faktu, iż decyzja o warunkach zabudowy odnosi się do zabudowy
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zlokalizowanej w sąsiedztwie nie musi natomiast uwzględniać ustaleń Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego w przypadku braku realizacji planu istnieje
realne zagrożenie degradacji tego terenu oraz przemieszania funkcji, co generować może
konflikty środowiskowe i przestrzenne. Przedmiotowy dokument zakazuje lokalizacji
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oraz zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego. W przypadku nie uchwalenia
tego planu, na przedmiotowym terenie potencjalnie będą mogły powstać takie
przedsięwzięcia na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy. W takim przypadku
mogłyby one doprowadzić do zmiany istniejącego stanu środowiska. Mogłoby to mieć
negatywny wpływ na aktualny stan środowiska obszaru objętego planem oraz jego
najbliższego sąsiedztwa. Należy jednak wziąć pod uwagę drugi wariant, w którym na
analizowanym obszarze nie zostanie uchwalony plan oraz nie zostanie wprowadzona żadna
nowa zabudowa, a zatem obszar projektu planu pozostanie w dotychczasowym
użytkowaniu. W takim przypadku najprawdopodobniej nie zajdą żadne zmiany istniejącego
stanu środowiska.
Przeprowadzona analiza uwarunkowań środowiska przyrodniczego pozwala
na sformułowanie głównych problemów istotnych z punktu widzenia projektowanego
dokumentu. Najistotniejsze z punktu widzenia projektowanego planu są:
 uwzględnienie wymogów ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami;
 niezadowalający stan powietrza atmosferycznego w strefie wielkopolskiej, ochrona
powietrza atmosferycznego z uwagi na powtarzające się odnotowanie na obszarze
województwa wielkopolskiego przekroczenia dopuszczalnych norm,
 prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami;
 zapobieganie konfliktom przestrzennym.
Istotna z punktu widzenia projektowanego planu jest ochrona wód gruntowych przed
zanieczyszczeniem. Ochrona musi być realizowane poprzez maksymalne ograniczenie
zanieczyszczeń do gruntu.
Wprowadzenie nowej zabudowy na gruntach jeszcze niezainwestowanych będzie
powodem zlikwidowania, bądź zubożenia istniejącej fauny i flory. Występujące tam gatunki
roślin i siedliska zwierząt typowych dla środowiska rolniczego mogą ulec degradacji.
W wyniku realizacji ustaleń planu może nastąpić zniszczenie istniejących siedlisk roślin
i zwierząt, charakterystycznych dla obszarów rolnych. Zostaną one zastąpione przez
roślinność synantropijną, ogrodową i ruderalną, a co za tym idzie zaczną występować tutaj
również inne gatunki zwierząt. Należy jednak podkreślić, iż przy zachowaniu wymaganej
minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnego wpływ skutków realizacji planu
na różnorodność biologiczną nie będzie znaczący. Nie przewiduje się znaczącego
negatywnego oddziaływania na bioróżnorodność oraz zubożenia istniejącej fauny i flory.
Charakter nowych inwestycji, przy zachowanych wskazaniach i obwarowaniach
zawartych w projekcie planu, nie powinien powodować zagrożenia dla zdrowia ludzi.
Bezpośredni, ale krótkotrwały lub chwilowy charakter, może mieć uciążliwość akustyczna
związana z budową nowych obiektów budowlanych (budynków i budowli w tym dróg), oraz
budową sieci infrastruktury technicznej.
Nie przewiduje się, aby projektowane zagospodarowanie terenu zwiększyć mogło
negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzi (na terenie objętym projektem planu
oraz na terenach pozostających w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń
planu), pod warunkiem bezwzględnego wyegzekwowania wszystkich ustaleń zawartych
w planie oraz obowiązujących przepisów. Potencjalnym źródłem zagrożenia może być zatem
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niepełna realizacja wytycznych planu, dotyczących zapewnienia odpowiednich standardów
jakości środowiska na przedmiotowym terenie.
Dla ochrony wód podziemnych ich ochrona musi być realizowana poprzez maksymalne
ograniczenie zanieczyszczeń do gruntu. Ponadto w zapisach projektu miejscowego planu
ustalono:
 w zakresie odprowadzania ścieków bytowych:
o odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
o dopuszczenie, do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzania
ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z wyłączeniem terenu
ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej Dąbrówka – Wysogotowo, zgodnie
z przepisami odrębnymi;
 w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się odprowadzanie
do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi, z dopuszczeniem
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w granicach własnej działki bez
naruszania interesu osób trzecich, zgodnie z przepisami odrębnymi.
Źródłem zanieczyszczenia powietrza na etapie budowy w czasie realizacji robót
budowlanych będzie praca silników: urządzeń budowlanych, sprzętu oraz samochodów
transportowych spalających głównie olej napędowy oraz prace spawalnicze. Należy
podkreślić, iż przy odpowiednim harmonogramie prac budowlanych i staranności ich
wykonania faza budowy nie będzie stanowić zagrożenia dla powietrza atmosferycznego.
Emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter emisji niezorganizowanej o niedużym zasięgu
oraz będzie występować okresowo z różnym natężeniem w sposób przemijający.
Na terenie objętym projektem planu miejscowego bezpośrednie skutki przekształcające
powierzchnię ziemi w okresie realizacji planowanej zabudowy będą pod względem
obszarowym ograniczone wyłącznie do terenu inwestycji. Zasięg oddziaływania będzie
zatem miejscowy, nie wykraczający poza teren prowadzonych prac. Czas oddziaływania,
a więc czas prowadzenia prac budowlanych należy uznać za krótkookresowy, jednakże
skutki bezpośredniego wpływu na powierzchnię ziemi będą miały charakter trwały.
Dzięki zapisom dotyczącym podłączenia do odpowiednich sieci infrastruktury
technicznej, skutki realizacji planu nie spowodują zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
Po analizie sytuacji terenowej oraz przedstawionych dokumentów (m.in. Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, analizie urbanistycznej
i fotograficznej) oraz przyjętych w planie rozwiązaniach projektowych, można przyjąć, że nie
nastąpi degradacja krajobrazu lecz jego jakościowa zmiana.
Przeznaczenie obszaru objętego opracowaniem pod tereny budowlane związane będzie
z przekształceniem powierzchni ziemi w wyniku realizacji nowych budynków, utwardzenia
terenów budowlanych, a także realizacji sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej, co
spowoduje zwiększony pobór wód podziemnych i produkcję ścieków bytowych i odpadów.
Równocześnie proces ten zostanie uregulowany poprzez objecie tych terenów gminnymi
systemami infrastruktury technicznej, przez co jego oddziaływanie nie będzie tak znaczące.
Zgodnie ze stanowiskiem Powiatowego Konserwatora Zabytków w granicach
opracowania nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych, brak również obiektów
zabytkowych. W związku z tym realizacja założeń projektu planu nie będzie miała żadnego
wpływu na zabytki.
W wyniku analizy zapisów w odniesieniu do środowiska przyrodniczo-kulturowego
stwierdzono, że projekt miejscowego planu odpowiada celom ochrony środowiska
na wszystkich szczeblach (międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym).
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W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wprowadzono następujące
rozwiązania, mające na celu zapobieganie lub ograniczenie negatywnych oddziaływań
na środowisko:
 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
z dopuszczeniem inwestycji celu publicznego – będzie to miało istotny wpływ
na zachowanie norm jakości środowiska określonych w przepisach szczegółowych;
 nakaz zachowania odpowiedniego udziału powierzchni terenu biologicznie czynnego –
minimalizacja negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi oraz florę i faunę;
 zapisy dotyczące podłączenia do sieci infrastruktury technicznej – zachowanie jakości
środowiska gruntowo-wodnego na terenie opracowania oraz ilości i jakości wód
podziemnych;
 w zakresie ochrony przed hałasem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, kwalifikowane są jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi – przepisami
regulującymi powyższą kwestie jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowiska;
 w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustalono nakaz stosowania do celów grzewczych paliw
charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi, energii elektrycznej lub
odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina samodzielnie gospodarując przestrzenią, nie
może czynić tego dowolnie. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w toku procedury planistycznej organy gminy rozważają interesy wszystkich
stron, a sytuacje konfliktowe rozstrzygane są zgodnie z obowiązującym prawem. Projekt
planu opracowywany jest przy udziale organów rządowych i samorządowych, które zgodnie
ze swoimi kompetencjami opiniują lub uzgadniają ustalenia projektu planu. Ponadto
ustalenia planu nie mogą pozostawać w sprzeczności z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium jako dokument określający
politykę przestrzenną gminy wskazuje kierunki rozwoju dla poszczególnych terenów
z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań. Tak więc stwierdzić można, że już na etapie
opracowywania Studium rozważane są alternatywne kierunki zagospodarowania, a plany
miejscowe
jedynie
doprecyzowują
i
uszczegóławiają
parametry
zabudowy
i zagospodarowania terenu. Ustawa przewiduje również udział społeczeństwa poprzez
możliwość składania wniosków lub uwag do projektu. Tak więc ostateczna wersja planu
stanowi kompromis pomiędzy interesem osób prywatnych oraz uwarunkowaniami
przyrodniczymi i społeczno-gospodarczymi, które reprezentowane są przez organy rządowe
i samorządowe. Alternatywnym rozwiązaniem może być w tym wypadku – brak realizacji
inwestycji, brak uchwalenia planu. W tym przypadku na przedmiotowym terenie nie będą
obowiązywać ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z przepisami prawa w tym wariancie, na obszarach, na których nie obowiązują ustalenia
miejscowych planów możliwa jest realizacja zabudowy na postawie wydawanych warunków
zabudowy, które nie muszą uwzględniać ustaleń zawartych w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Realne jest wówczas zabudowanie obszaru
w sposób przypadkowy i niekontrolowany, sprzyjający powstawaniu konfliktów
przestrzennych i społecznych. Brak będzie konieczności zachowania ograniczeń
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dotyczących intensywności zabudowy, lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Ocenia się, że przyjęta lokalizacja
uwzględnia cele, przedmiot ochrony i integralność ustanowionych na terenie gminy Dopiewo
obszarów chronionych.
Podsumowując należy założyć, że przy stosowaniu się do wytycznych prognozy,
a także przy kontroli przez odpowiednie służby prowadzonych inwestycji oraz przy
przestrzeganiu zasad zagospodarowania wynikających z planów miejscowych, proponowane
zmiany sposobu zagospodarowania nie spowodują degradacji środowiska przyrodniczego.
Projekt planu można więc uznać za zgodny z zasadami ochrony środowiska.
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Załącznik nr 1

- lokalizacja terenu objętego planem
53

OŚWIADCZENIE
do prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa,
w rejonie ulic Leśnej i Borówkowej, Gmina Dopiewo.
Oświadczam, że spełniam wymagania zawarte w art. 74a 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 2021 r. poz.
247 z późn. zm.) potrzebne do sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko.
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
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