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1. Informacje ogólne 
 

1.1. Przedmiot i cel opracowania, podstawy prawne 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: 
Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 – etap B. 
Plan sporządzany jest na podstawie uchwały nr 179/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 1 kwietnia 
2009 r. 
Głównym celem prognozy, jest określenie skutków działań związanych ze zmianą sposobu 
zagospodarowania terenu i ich wpływ na całokształt środowiska, jego poszczególne komponenty oraz 
na warunki życia i zdrowie ludzi. 
Prognoza skutków oddziaływania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko 
jest elementem systemu planowania przestrzennego, wprowadzonym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym, z nowelizacją zawartą w Prawie ochrony środowiska z 2001 roku. 
Na obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu planu 
miejscowego wskazuje również art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.). 
Aktualnie obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wynika z 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 2016 r., poz. 353 ze zm.). 
Zgodnie z art. 51 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy organ opracowujący projekt dokumentu sporządza 
prognozę oddziaływania na środowisko. 
Przepisy tej ustawy są wdrożeniem do polskich regulacji prawnych ustaleń podjętych na poziomie 
międzynarodowym i unijnym w Dyrektywach Wspólnot Europejskich, w tym: 

 Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 
z dnia 5 lipca 1985 r.), 

 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z dnia 22 lipca 1992 r.), 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie 
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z dnia 21 lipca 
2001 r.), 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie 
publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej Dyrektywę Rady 
90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z dnia 14 lutego 2003 r.), 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej 
udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie 
środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości Dyrektywy Rady 85/337/EWG (Dz. Urz. UE L 156 z dnia 25 czerwca 2003 r.), 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24 z dnia 29 stycznia 
2008 r.). 

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą z dnia 3 października 2008 r., prognoza oddziaływania na 
środowisko stanowi podstawowy dokument, niezbędny do przeprowadzenia postępowania w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.  
Według art. 48 ust. 1 i 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ 
opracowujący projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może, po uzgodnieniu 
z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i państwowym powiatowym inspektoratem sanitarnym, 
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odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Odstąpienie od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, może dotyczyć wyłącznie projektu planu stanowiącego niewielką 
modyfikację przyjętego już planu.  
Prognoza staje się dokumentem z chwilą jej wyłożenia do publicznego wglądu na okres 21 dni łącznie 
z projektem planu, po uprzednim ogłoszeniu w miejscowej prasie. Przy wyłożeniu, projekt planu 
i prognoza są przedmiotem społecznej oceny, a ustalenia prognozy mogą mieć bezpośredni wpływ na 
decyzje Rady Miasta w sprawie uchwalenia planu. 
 
1.2. Metoda opracowania, wykorzystane materiały  

W prognozie oddziaływania na środowisko analizie i ocenie podlega projekt uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, część tekstowa uchwały oraz rysunek planu, 
stanowiący obowiązujący załącznik graficzny uchwały. 
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r., prognoza oddziaływania na środowisko winna 
rozpatrywać zagadnienia w dostosowaniu do stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu, 
w tym wypadku do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, zawierając: 

 informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 
z innymi dokumentami, 

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków postanowień projektowanego 
dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzenia, 

 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 
Ponadto prognoza winna określać, analizować i oceniać: 

 istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu, 

 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

 istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.), 

 cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, 
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne 
problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

 przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, 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, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, 
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te 
elementy. 

Prognoza winna przedstawiać również: 

 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru, 

 biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 



5 

 

prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., informacje zawarte w prognozie powinny 
być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do 
zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu. 
Stosownie do wymogu art. 53 wyżej wymienionej ustawy, zakres i stopień szczegółowości informacji 
zawartych w niniejszej prognozie został uzgodniony z właściwymi organami, wskazanymi w art. 57 i 58 
ustawy tj. regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i państwowym powiatowym inspektorem 
sanitarnym. 
W prognozie wykorzystano wymagania aktów prawnych związanych z ochroną środowiska i innych 
przepisów szczególnych. 
Prognozę opracowano w oparciu o pakiet informacji zawartych w materiałach: 

1) materiały kartograficzne: 

 mapa zasadnicza 1:1 000, 

 mapa ewidencyjna 1:2 000, 

 mapa topograficzna 1:10 000, 

 mapa hydrograficzna 1:50 000, 

 mapa sozologiczna 1:50 000; 
2) dokumenty i inne materiały: 

 uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia planu, 

 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puszczykowo, 

 Program Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 
2014-2017, styczeń 2010 r., 

 Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2015. WIOŚ 
w Poznaniu, kwiecień 2016 r., 

 Ocena stanu jednolitych części wód za rok 2015 z uwzględnieniem oceny spełnienia 
wymagań dla obszarów chronionych. WIOŚ w Poznaniu, 

 Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach monitoringu 
operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2015 r. /wg badań PIG/. WIOŚ 
w Poznaniu, 

 Program ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 
30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 
2014-2023. Internoise Marek Jucewicz na zlecenie Województwa Wielkopolskiego 
z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 2014 r., 

 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 
Wielkopolskiego Parku Narodowego na lata 2013-2032, listopad 2013 r., 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 r. Nr 40 poz. 451), 

 Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, 

 Gumiński R., 1951, Meteorologia i klimatologia dla rolników, Państwowe Wydawnictwo 
Rolnicze i Leśne. Warszawa, 

 Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 

 wypis z rejestru gruntów, 

 wnioski złożone do planu, 

 obowiązujące przepisy prawne, 

 wizja terenowa, 

 http://www.poznan.rzgw.gov.pl,  

 www.psh.gov.pl, 

 http://mjwp.gios.gov.pl, 

http://poznan.wios.gov.pl/gis/ocena2014/rzeki/tabela/ocena_jcw_2014_internet.xlsx
http://poznan.wios.gov.pl/gis/ocena2014/rzeki/tabela/ocena_jcw_2014_internet.xlsx
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 http://poznan.wios.gov.pl/, 

 http://maps.geoportal.gov.pl, 

 http://puszczykowo.e-mapa.net/. 
Powyższe materiały, wizja terenowa oraz informacje przekazane przez Urząd Miasta pozwoliły 
rozpoznać stan środowiska, jego użytkowanie, podatność na degradację oraz możliwości podniesienia 
jego kondycji. Oceniono potencjalne zagrożenie środowiska oraz wpływ skutków realizacji ustaleń planu 
na jego funkcjonowanie. Zwrócono uwagę na ewentualne niepożądane konsekwencje, proponując 
sposoby ich zminimalizowania. 
 
 
2. Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska 
 
2.1. Położenie i użytkowanie terenu 

Obszar opracowania planu położony jest w południowej części miasta Puszczykowa, w obrębie 
geodezyjnym Niwka, w rejonie ulicy Dworcowej, będącej częścią drogi powiatowej nr 2495P, ulicy 
Stanisława Moniuszki oraz terenu przy dworcu PKP. Obejmuje działki o łącznej powierzchni ok. 1 ha. 
Północna część przedmiotowego obszaru jest zabudowana pawilonami handlowo-usługowymi. 
Pozostała część terenu jest zadrzewiona. 
Zgodnie z mapą ewidencyjną działki objęte projektem planu stanowią inne tereny zabudowane - Bi oraz 
drogi - dr.  
W ciągu ulic: Dworcowej i Moniuszki, występują sieci infrastruktury technicznej, takie jak: sieć 
wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, telekomunikacyjna oraz napowietrzne linie energetyczne 
niskiego napięcia. Z wyżej wymienionych sieci poprowadzone są przyłącza do istniejących budynków, 
znajdujących się na obszarze objętym opracowaniem. 
Sąsiedztwo przedmiotowego terenu stanowią: od strony północnej - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz usługowej, od strony wschodniej - linia kolejowa nr 271 Wrocław - Poznań, 
natomiast od strony południowej i zachodniej - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Na obszarze objętym planem miejscowym nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską. 
 
2.2. Rzeźba terenu 

Według podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne J. Kondrackiego (2002) gmina Puszczykowo 
położona jest w granicach makroregionu Pojezierze Wielkopolskie, w mezoregionie Pojezierze 
Poznańskie. Pod względem morfologicznym jest to poziom terasy doliny Warty –  średniej, na której 
rozlokowana jest ta część miasta Puszczykowa.  
Analizowany obszar jest płaski, z generalnym spadkiem terenu w kierunku wschodnim. W granicach 
opracowania planu występują rzędne o wartości 60,0 - 61,0 m n.p.m. Przedmiotowe grunty nie należą 
do terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi lub osuwiskami. 
 
2.3. Podłoże 

Pod względem geologicznym teren gminy Puszczykowo znajduje się w obrębie monokliny 
przedsudeckiej. W podłożu przedmiotowego obszaru występują utwory rzeczne i wodnolodowcowe, 
wykształcone w postaci piasków drobnych i średnich, średnio zagęszczonych, nieprzewierconych do 
głębokości 4,0 m ppt. Na terasie średniej przeważają korzystne warunki gruntowe dla zabudowy. 
W granicach obszaru opracowania planu występują grunty antropogeniczne o zróżnicowanej 
przepuszczalności. 
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2.4. Warunki wodne 

Analizowany obszar położony jest w bezpośredniej zlewni rzeki Warty, pomiędzy zlewnią Kanału 
Mosińskiego a zlewnią Wirynki. Wart jest tu w swym środkowym biegu (na odcinku 260-264 km) i płynie 
doliną o zmiennej szerokości, która w rejonie Puszczykowa waha się w granicach od 1,0 do 2,5 km. 
Rzeka Warta charakteryzuje się śnieżno-deszczowym ustrojem zasilania. Przeważają wezbrania 
wczesnowiosenne, mniejsze znaczenia mają letnie wezbrania opadowe. Wysokie stany wód występują 
od lutego do maja. Teren opracowania położony jest poza obszarami zagrożonymi wystąpieniem 
powodzi. 
Przez obszar opracowania planu nie przepływają cieki wodne. Według podziału opracowanego przez 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przedmiotowy teren zlokalizowany jest w granicach 
jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznej Warta od Pyszącej do Kopli - kod 
PLRW60002118573, na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty. 
Do końca 2015 roku teren objęty opracowaniem planu położony był w zasięgu jednolitej części wód 
podziemnych (JCWPd) nr 62. Zgodnie z nowym podziałem obszaru Polski na JCWPd przedmiotowy 
obszar znajduje się w granicach jednolitej części wód podziemnych nr 60. Na obszarze tym stwierdzono 
dwa poziomy wodonośne: trzeciorzędowy (poziom mioceński) oraz czwartorzędowy (poziom 
plejstoceński). Wahania I poziomu wód gruntowych uzależnione są od wahań wody rzeki Warty. Przy 
niskich stanach wód w rzece, wodę gruntową stwierdza się na głębokości od 5,0 do 10,0 m p.p.t.  
Obszar miasta Puszczykowo położony jest w zasięgu występowania Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych (GZWP) nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska. 
Na przedmiotowym terenie nie występują ujęcia wód podziemnych o zasobach do 50 m3/h. Najbliższe 
ujęcie wód podziemnych zlokalizowane jest w odległości 850 m w kierunku południowym od granic 
opracowania planu. 
 
2.5. Gleby 

Na podstawie analizy map glebowo-rolniczych, które nie uwzględniają jednak degradacji terenu 
spowodowanej działalnością budowlaną należy stwierdzić że gleby na wyżej położonej terasie średniej 
stanowią gleby kompleksu 6, żytniego słabego oraz kompleksu 7, żytniego najsłabszego. Są to gleby 
brunatne wyługowane, wytworzone na podłożu piasków słabo gliniastych podścielonych piaskami 
luźnymi (w przypadku kompleksu 6) oraz gleby bielicowe i pseudobielicowe wytworzone na podłożu 
piasków luźnych. 

 
2.6. Flora i fauna 

Roślinność na przedmiotowym obszarze występuje na działkach niezainwestowanych. Są one 
porośnięte roślinnością trawiastą, łąkową oraz gatunkami drzew i krzewów takimi jak: brzoza 
brodawkowata Betula pendula, topola czarna Populus nigra, dąb szypułkowy Quercus robur, lipa 
szerokolistna Tilia platyphyllos, klon jesionolistny Acer negundo, klon zwyczajny Acer platanoides, 
świerk pospolity Picea abies, sosna zwyczajna Pinus sylvestris, nawłoć kanadyjska Solidago 
canadensis, kobłuczka pospolita Torillis japonica. 
Przedmiotowe działki są w większości ogrodzone, dlatego też fauna miejscowa, występująca na 
przedmiotowym terenie, to głównie ptactwo oraz drobna zwierzyna związana z siedliskami łąkowymi. 
Na obszarze objętym opracowaniem nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin 
i zwierząt. 
 
2.7. Klimat lokalny 

Klimat okolic Puszczykowa, podobnie jak całego Niżu Polskiego, jest wynikiem ścierania się klimatu 
oceanicznego i kontynentalnego. Według regionalizacji klimatyczno-rolniczej R. Gumińskiego, region 
poznański należy do dzielnicy VII - środkowej, charakteryzującej się najmniejszym rocznym opadem, 
poniżej 550 mm oraz znaczną ilością wiatrów o przewadze zachodnich. Czas trwania okresu 
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wegetacyjnego waha się od 210 do 220 dni. Średnia roczna temperatura powietrza nieznacznie 
przekracza 8°C. Charakterystycznymi cechami tego klimatu są: stosunkowo małe roczne amplitudy 
powietrza, wczesna wiosna, długie lato oraz łagodna i krótka zima z małą pokrywą śnieżną. Warunki 
meteorologiczne obrazuje stacja Poznań-Ławica: średnia temperatura roku – 8,0°C, średnia 
temperatura lata – 14,0°C, średnia temperatura zimy – 2,0°C. W ciągu roku dominują wiatry 
południowo-zachodnie oraz zachodnie. Cechą charakterystyczną jest dość duży udział wiatrów 
wschodnich oraz mała ilość wiatrów z kierunku północnego i północno-wschodniego. 
Klimat lokalny, typowy dla dolin rzecznych, wpływa różnicująco na warunki klimatu terenu wyniesionego 
i odmiennie zagospodarowanego. Do doliny Warty następuje grawitacyjny spływ chłodnego powietrza 
z wysoczyzny, a następnie systemem wiatrów dolinnych, wiejących wzdłuż doliny, w kierunku 
północnym. Ponadto występują tu inne modyfikacje mikroklimatu jak: zmienność temperatury powietrza 
(inwersja), gromadzenie się chłodnego powietrza (wymarzanie), podwyższona wilgotność powietrza, 
utrzymywanie się mgieł, zachmurzenia, różne nasłonecznienie zboczy itp. 
Generalnie, warunki mikroklimatyczne w obrębie terasy niskiej, można określić jako korzystne. Na ich 
stan mają wpływ liczne zadrzewienia wzbogacające środowisko w tlen i fitoncydy. Szeroka dolina 
rzeczna stanowi znaczący korytarz nawietrzający całe miasto Puszczykowo. 
 
2.8. Jakość powietrza 

Monitoring zmian jakości powietrza wraz z oceną poziomu substancji w powietrzu prowadzony jest na 
przedmiotowym obszarze przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. W roku 2016 
dla terenu województwa wielkopolskiego przeprowadzono roczną ocenę jakości powietrza 
atmosferycznego, dotyczącą roku 2015. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 914) miasto Puszczykowo należy do strefy wielkopolskiej. 
W wyniku oceny, pod kątem ochrony roślin, strefę wielkopolską, dla ozonu, SO2 i NOx - zaliczono do 
klasy A. Stwierdzono natomiast przekroczenie wartości normatywnej ozonu (6000 μg/m3×h) 
wyznaczonej jako poziom celu długoterminowego. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego 
określono na rok 2020. 
Pod kątem ochrony zdrowia strefę wielkopolską sklasyfikowano: 

 dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla oraz kadmu, arsenu, niklu 
- w klasie A, 

 dla pyłu PM2,5 - w klasie A, 

 dla pyłu PM10 - w klasie C - ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla 24 
godzin, 

 dla benzo(a)pirenu - w klasie C - ze względu na przekroczenia poziomu docelowego, 

 dla poziomu docelowego dla ozonu - w klasie A, 

 ze względu na poziom celu długoterminowego dla ozonu - w klasie D2. 
Przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dotyczą wyłącznie stężeń 24-godzinnych. Nie 
są przekraczane stężenia średnie dla roku. Należy podkreślić, że stężenia pyłu wykazują wyraźną 
zmienność sezonową – przekroczenia dotyczą tylko sezonu zimnego (grzewczego). Zaliczenie strefy do 
klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza konieczność wyznaczenia obszarów przekroczeń 
i zakwalifikowanie strefy do opracowania programów ochrony powietrza. 

 
2.9. Jakość wód 

Wody powierzchniowe 
Zgodnie z informacjami o jednolitych częściach wód, sporządzonymi przez RZGW w Poznaniu, status 
JCWP Warta od Pyszącej do Kopli - kod PLRW60002118573 został określony jako: silnie zmieniona, 
a jej stan określono jako zły. Osiągnięcie celów środowiskowych dla tej części wód, zapisanych 
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 r. Nr 40 poz. 451), jest 
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zagrożone z uwagi na to, iż ponad 50% powierzchni zlewni zajmują tereny rolne, wskaźnik gęstości 
zaludnienia wynosi 188,75 m/km2, jak również z powodu długotrwałego procesu inwestycyjnego budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz silnych zmian morfologicznych - budowle piętrzące 
i regulacje. Ustalono odstępstwo od realizacji tych celów (tzw. derogacje) z uwagi na brak możliwości 
technicznych i dysproporcjonalne koszty, które należałoby ponieść, aby je osiągnąć. 
Monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych na przedmiotowym obszarze prowadzony jest 
przez WIOŚ w Poznaniu. „Ocena stanu jednolitych części wód za rok 2015 z uwzględnieniem oceny 
spełnienia wymagań dla obszarów chronionych”, przeprowadzona w punkcie pomiarowo-kontrolnym 
Warta - Wiórek, dla jednolitej części wód - Warta od Pyszącej do Kopli, wykazała następujące wyniki: 

 klasa elementów biologicznych - IV, 

 klasa elementów hydromorfologicznych - II, 

 klasa elementów fizykochemicznych - II, 

 potencjał ekologiczny - słaby, 

 stan chemiczny - dobry, 

 stan - zły. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 
substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1482). 
Klasyfikacja elementów biologicznych polega na nadaniu każdemu badanemu elementowi jakości 
jednej z pięciu klas potencjału ekologicznego. Zaklasyfikowania każdego z badanych w jednolitej części 
wód powierzchniowych wskaźników jakości wód powierzchniowych wchodzących w skład elementów 
biologicznych do jednej z pięciu klas potencjału ekologicznego dokonuje się przez porównanie wartości 
wskaźnika jakości wód powierzchniowych uzyskanego w wyniku badań monitoringowych z wartościami 
wskaźników jakości wód określonych w załącznikach nr 2–5 do rozporządzenia, przy czym klasa IV 
oznacza słaby potencjał biologicznego wskaźnika jakości wód powierzchniowych. 
Jednolitej części wód powierzchniowych wyznaczonej na podstawie przeglądu warunków 
hydromorfologicznych jako sztucznej lub silnie zmienionej, niebędącej zbiornikiem zaporowym, nadaje 
się klasę II – dobry potencjał ekologiczny – w przypadku pozostałych, niespełniających wymogów 
klasy I, silnie zmienionych lub sztucznych części wód. 
Klasyfikacja elementów fizykochemicznych polega na przypisaniu każdemu badanemu wskaźnikowi 
odpowiedniej klasy jakości wód powierzchniowych. Zaklasyfikowania każdego z badanych w jednolitej 
części wód powierzchniowych wskaźników jakości wód powierzchniowych wchodzących w skład 
elementów fizykochemicznych do jednej z klas jakości wód powierzchniowych dokonuje się przez 
porównanie wartości wskaźnika jakości wód powierzchniowych uzyskanego w wyniku badań 
monitoringowych z wartościami wskaźników jakości wód powierzchniowych określonych w załącznikach 
nr 2–6 do rozporządzenia, przy czym klasa II oznacza dobry potencjał. 
Zgodnie z interpretacją wyników badań, zamieszczoną w ww. rozporządzeniu, jeżeli klasyfikacja 
elementów biologicznych wskazuje na słaby potencjał ekologiczny elementów biologicznych, wówczas, 
niezależnie od wyników klasyfikacji elementów fizykochemicznych i hydromorfologicznych, danej 
jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się klasę IV potencjału ekologicznego. 
 
Wody podziemne 
Ocenę jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach monitoringu operacyjnego stanu 
chemicznego wód podziemnych w 2015 r. (wg badań PIG), przeprowadzono w punkcie monitoringowym 
w miejscowości Kamionki, w gminie Kórnik, zlokalizowanym na obszarze ówczesnej JCWPd nr 62, na 
terenie zabudowy wiejskiej, najbliżej terenu opracowania planu. Głębokość otworu wynosiła 56 m. Na 
głębokości od 53 m do 56 m, bezpośrednio pod ujmowanym poziomem, występuje ił. Badania wykazały 
III klasę surową oraz II klasę końcową. Przyczyną zmiany jakości wody było geogeniczne pochodzenie 
wskaźnika, jedynie Fe i O2 wykazały wartości właściwe dla III klasy jakości.  

http://poznan.wios.gov.pl/gis/ocena2014/rzeki/tabela/ocena_jcw_2014_internet.xlsx
http://poznan.wios.gov.pl/gis/ocena2014/rzeki/tabela/ocena_jcw_2014_internet.xlsx
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Ocena stanu wód podziemnych prowadzona jest na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód 
podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85). Zgodnie z rozporządzeniem II klasa to wody dobrej jakości, 
w których wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych 
procesów zachodzących w wodach podziemnych i nie wskazują na wpływ działalności człowieka albo 
jest to wpływ bardzo słaby. 
Zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska stan chemiczny i ilościowy wód 
podziemnych JCWPd nr 62 w latach 2010-2014 został określony jako dobry. 
 
2.10. Klimat akustyczny 

Klimat akustyczny na omawianym terenie kształtowany jest przede wszystkim przez ruch samochodowy 
odbywający się drogą powiatową nr 2495P - ul. Dworcową, drogą gminną - ul. Moniuszki, obsługującymi 
przedmiotowe działki, jak również przez ruch kolejowy odbywający się linią kolejową nr 271, 
sąsiadującą z obszarem opracowania planu. 
W otoczeniu ww. dróg nie prowadzono pomiarów poziomu hałasu.  
Zgodnie z Programem ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 
30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023, 
budynki mieszkalne, zlokalizowane na badanym odcinku na terenie gminy i miasta Puszczykowo, 
znajdują się na granicy przekroczeń do 5 dB. Należy zaznaczyć, że ponadnormatywny hałas 
pochodzący od analizowanej linii kolejowej jest zjawiskiem marginalnym. 
Wzdłuż wszystkich odcinków, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, 
PKP PLK zaplanowało szereg prac modernizacyjnych. W ramach programów POIiS 7.1-5.2 oraz POIiŚ 
7.1-5.1 do 2020 roku wykonane zostaną m.in.: 

 modernizacje nawierzchni torowych oraz podtorzy, 

 korekty łuków, 

 ekrany akustyczne oraz inne rozwiązania z zakresu ochrony przed hałasem. 
Działania te obejmą również odcinek linii kolejowej w mieście Puszczykowie. 
 
2.11. Formy ochrony przyrody 

Obszar objęty projektem planu położony jest w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
wyznaczonej na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 1996 r. w sprawie 
Wielkopolskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1996 r. Nr 130, poz. 613). W otulinie obowiązują zasady 
ochrony środowiska zabezpieczające Park przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 
Otulina nie stanowi obszaru specjalnie chronionego, ani nie jest, jak park narodowy, formą ochrony 
przyrody. 
Do istniejących zagrożeń zewnętrznych w zasięgu otuliny Parku, zidentyfikowanych w projekcie 
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku 
Narodowego na lata 2013-2032, zaliczono zanieczyszczenia gleb, wód i powietrza w wyniku presji 
urbanizacji, postępującą izolację Parku od przyrodniczego otoczenia w wyniku presji urbanizacyjnej 
oraz rozwoju sieci komunikacji. 
Wśród sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków wymieniono m.in.: 

 ograniczenie rozwoju turystycznego w otulinie Parku w zakresie budownictwa letniskowego, 

 ograniczenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej w otulinie Parku, 

 termomodernizację budynków, 

 zakaz lokalizacji ferm zwierzęcych w obszarze otuliny Parku, 

 uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarach zlewni rzek i jezior poza obszarem Parku 
(wyeliminowanie punktowych (nielegalnych) zrzutów ścieków i budowę kanalizacji oraz 
oczyszczalni ścieków), 

 zlikwidowanie zrzutu wód opadowych i roztopowych z dróg bezpośrednio do rzek i jezior, 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19961300613
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 monitorowanie ilości i jakości wód, 

 modernizację systemów grzewczych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (biomasa, 
biogaz), 

 wykorzystanie dostępnych środków prawnych i finansowych na rzecz budowy przejść dla 
zwierząt, 

 ochronę przed zabudową istniejących korytarzy ekologicznych łączących Park z terenami 
sąsiednimi, 

 zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykowanych modułów, w zamian budowa ogrodzeń, w których 
część ażurowa stanowi nie mniej niż 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia, 

 zagospodarowanie terenów wzdłuż szlaków komunikacyjnych zielenią. 
W sąsiedztwie obszaru opracowania planu, do terenów objętych ochroną należą: specjalny obszar 
ochrony siedlisk Ostoja Wielkopolska PLH300010, znajdujący się w odległości ok. 580 m na zachód od 
analizowanego terenu, specjalny obszar ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017, znajdujący się 
w odległości ok. 580 m na zachód oraz w odległości ok. 560 m na wschód od przedmiotowego terenu, 
a także Rogaliński Park Krajobrazowy znajdujący się w odległości ok. 560 m na wschód od 
omawianego terenu. 
 
 
3. Informacja o zawartości i głównych celach projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 
 
3.1. Cel opracowania projektu planu 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zadaniem miejscowego planu jest 
ustalenie przeznaczenia terenów, sposób ich zagospodarowania i zabudowy, z uwzględnieniem ładu 
przestrzennego oraz dostosowaniem struktury zabudowy i intensywności zagospodarowania do 
uwarunkowań przyrodniczych i przestrzennych tego terenu oraz otoczenia. 
Według uchwały o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu celem opracowania jest 
ustalenie funkcji i zasad zagospodarowania poszczególnych terenów inwestycyjnych, w tym terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów usług, ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej 
oraz ustalenie zasad zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną. 
 
3.2. Ustalenia projektu planu 

Przedmiotem ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu są: 

 teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U; 

 teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem parkingu, oznaczony symbolem U/KP; 

 teren infrastruktury technicznej, oznaczony symbolem IT; 

 tereny dróg publicznych, klasy lokalnej, oznaczone symbolami 1KD-L i 2KD-L; 
  

W zakresie szczegółowych zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania dla 
terenu U ustalono m.in.: 

 rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa; 

 dopuszczenie lokalizacji usług edukacji, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie więcej niż 
200 m2, bankowości, administracji, sportu, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej, 
gastronomii, obsługi biurowej i kancelaryjnej; 

 dopuszczenie remontu, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejących budynków 
z zachowaniem parametrów określonych w planie; 

 dopuszczenie lokalizacji budynków w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy 
tej granicy; 

 maksymalną powierzchnię zabudowy – 60% powierzchni działki; 
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 minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego – 10% powierzchni działki, 
z dopuszczeniem zachowania istniejącego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej; 

 posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu; 

 wysokość budynków: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na 

pobyt ludzi, 
b) nie więcej niż 7,0 m; 

 dopuszczenie kondygnacji podziemnej jeżeli pozwalają na to warunki gruntowo-wodne; 

 dachy skośne dwuspadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych 32º - 45º. 
 
W zakresie szczegółowych zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania dla 
terenu U/KP ustalono m.in.: 

 rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa z dopuszczeniem parkingu; 

 dopuszczenie usług edukacji, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie więcej niż 750 m2, 
bankowości, administracji, sportu, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej, gastronomii, 
obsługi biurowej i kancelaryjnej; 

 dopuszczenie lokalizacji parkingu, w tym parkingu w systemie park & ride nie więcej niż 75 
miejsc postojowych; 

 na jednej działce możliwość lokalizacji wyłącznie jednego budynku usługowego 
wolnostojącego; 

 maksymalną powierzchnię zabudowy:  21% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 1200 m²; 

 minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego – 40% powierzchni działki, w tym nie więcej 

niż 15% przy zastosowaniu zielonych parkingów z utwardzeń ażurowych; 

 posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu; 

 wysokość budynków: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, 
b) dla budynków z dachami skośnymi nie więcej niż 9,0 m, 
c) dla budynków z dachami płaskimi nie więcej niż 7,0 m; 

 dopuszczenie kondygnacji podziemnej jeżeli pozwalają na to warunki gruntowo-wodne; 

 dowolne formy dachów, przy dachach skośnych nachylenie połaci dachowych do 45;  

 nakaz budowy oświetlenia, zapewniającego odpowiednie warunki bezpieczeństwa, 
w przypadku lokalizacji parkingu; 

 dopuszczenie lokalizacji dojść i dojazdów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej jeśli nie 
kolidują z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz obiektów małej architektury zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

 dopuszczenie lokalizacji garaży podziemnych; 
 
W zakresie szczegółowych zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania dla 
terenu IT ustalono m.in.: 

 dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym sieci i urządzeń 
niezbędnych dla funkcjonowania linii kolejowej; 

 dopuszczenie lokalizacji ciągu pieszego; 

 dopuszczenie nasadzeń zieleni na terenach niezainwestowanych. 
 
W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustalono: 

 zakaz budowy ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń składających się z przęseł wykonanych 
z prefabrykatów betonowych lub żelbetowych od strony dróg; 

 zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych; 

 zakaz lokalizacji blaszanych budynków garażowych i gospodarczo-garażowych; 
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 nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze ograniczonym przez ustalone nieprzekraczalne linie 
zabudowy; 

 nakaz stosowania kolorystyki elewacji w odcieniach pastelowych lub w kolorze naturalnym 
materiału ceramicznego, szarym i białym; 

 nakaz obsadzenia terenu U/KP wzdłuż części jego granic z terenem działki o nr ewid. 253 oraz 
od strony ulicy za wyjątkiem wjazdu na teren, zielenią izolacyjną o szerokości minimum 4,0 m, 
zgodnie z rysunkiem planu, z uwzględnieniem istniejących przyłączy, sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej oraz budynków; 

 dopuszczenie sytuowania ogrodzeń wyłącznie ażurowych o maksymalnej wysokości od strony 
dróg publicznych 1,8 m lub zastosowania żywopłotów; 

 dopuszczenie lokalizacji szyldów i tablic informacyjnych o maksymalnej łącznej powierzchni 
2 m2 na jednej działce budowlanej; 

 dla terenu U dopuszczenie zachowania, remontu i przebudowy istniejących, w dniu wejścia 
w życie planu, budynków, ich lokalizacji względem linii zabudowy oraz granic działek 
sąsiednich, wysokości oraz geometrii dachów, a w przypadku nadbudowy i rozbudowy zmianę 
parametrów wyłącznie zgodnie z ustaleniami niniejszego planu. 

 
W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustalono: 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
z wyjątkiem inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów odrębnych; 

 dopuszczenie zastosowania środków ochrony w postaci np. barier akustycznych, zieleni 
izolacyjnej, rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i funkcjonalnych poszczególnych obiektów 
w celu zmniejszenia emisji hałasu od ulicy Dworcowej oraz linii kolejowej; 

 dopuszcza się realizację terenu  biologicznie czynnego w różnych formach, w tym zieleni 
wysokiej i niskiej, a także zielonych parkingów zbudowanych z utwardzeń ażurowych - płyt 
betonowych lub innych materiałów przepuszczających wodę, zapewniających naturalną 
wegetację;  

 
W zakresie infrastruktury technicznej ustalono m.in.: 
1) w zakresie systemów komunikacji: 

 drogi publiczne, klasy lokalnej, oznaczone symbolem 1KD-L i 2KD-L, o szerokościach 
zgodnych z rysunkiem planu, 

 dopuszczenie realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie terenów dróg 
i parkingu, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych; 

2) w zakresie infrastruktury technicznej: 

 dopuszczenie budowy, przebudowy i rozbudowy istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 dopuszcza się  w ulicy Moniuszki oznaczonej symbolem 2KD-L budowę dodatkowego pasa 
drogowego służącego obsłudze terenu oznaczonego U/KP; 

 dopuszcza się likwidację miejsc postojowych w układzie skośnym z ulicy Dworcowej na odcinku 
objętym niniejszym planem; dopuszcza się realizację 2 miejsc postojowych dla osób 
niepełnosprawnych oraz 1 miejsca postojowego dla samochodów dostawczych w układzie 
podłużnym do krawędzi jezdni od strony zabudowy usługowej zgodnie z rysunkiem planu;  

 ustala się zachowanie istniejącego szpaleru drzew w pasie drogowym oznaczonym symbolem 
2KD-L, w przypadku przebudowy układu drogowego lub kolizji związanej z wjazdem na teren 
U/KP, dopuszcza się wycięcie lub przesadzenie drzew kolidujących z projektowaną inwestycją i 
odtworzenie nowej linii nasadzeń zieleni wysokiej;  

 nakaz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz lokalizacji dróg pożarowych, zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 
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 podłączenie do sieci wodociągowej, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych; 

 odprowadzanie ścieków komunalnych wyłącznie do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie 
z ustaleniami przepisów odrębnych; 

 zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych: 
a) z terenów U/KP, U i IT do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, a w przypadku 

braku możliwości przyłączenia do sieci, na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych 
lub do zbiorników retencyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) z powierzchni dróg poprzez zastosowanie urządzeń odwadniających oraz 
odprowadzających wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 dopuszczenie rozbudowy istniejącej sieci gazowej, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych; 

 nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych paliw charakteryzujących się 
najniższymi wskaźnikami emisyjnymi z dopuszczeniem wprowadzania odnawialnych źródeł 
energii; 

 zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej, zgodnie 
z ustaleniami przepisów odrębnych; 

 postępowanie z odpadami zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych; 
 
3.3. Powiązania z innymi dokumentami 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia planu w zakresie 
tekstowym i graficznym muszą być powiązane z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, który to dokument określa politykę przestrzenną gminy, 
w tym zasady zagospodarowania przestrzennego jej poszczególnych części. Miejscowy plan zostaje 
uchwalony po wcześniejszym stwierdzeniu jego zgodności ze Studium przez Radę Miasta i Gminy. 
W obowiązującym dokumencie Studium, zatwierdzonym uchwałą nr 255/II/98 Rady Miasta 
Puszczykowa z dnia 15 czerwca 1998 r. ze zmianami, obszar objęty opracowaniem planu zlokalizowany 
jest na terenie zabudowy mieszkaniowej z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi, zespoły usługowe 
lub usługi na wydzielonych działkach oraz na terenach strategicznych preferowanych do 
zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Zgodnie z uchwałą o przystąpieniu celem sporządzenia 
przedmiotowego planu jest ustalenie funkcji i zasad zagospodarowania poszczególnych terenów 
inwestycyjnych, w tym terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów usług. 
W związku z powyższym zapisy miejscowego planu w kontekście ustaleń Studium wykazują całkowitą 
zgodność i wzajemne powiązanie. 
Ustalenia planu są również zgodne z działaniami sprecyzowanymi w Programie Ochrony Środowiska 
Miasta Puszczykowa na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017, w którym zawarto ustalenia 
polityki ekologicznej na szczeblu gminy. 
Ustalenia planu w zakresie gospodarki odpadami nie naruszają przepisów odrębnych. 

 
3.4. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń projektu planu  

Brak przeprowadzenia procedury opracowania planu uniemożliwiłby właściwe ukształtowanie 
funkcjonalno-przestrzenne terenów objętych opracowaniem planu. Lokalizacja inwestycji w oparciu 
o indywidualne decyzje administracyjne może rodzić negatywne skutki w skali lokalnej dla 
przedmiotowego terenu. Ponadto może utrudnić kształtowanie ładu przestrzennego oraz skuteczną 
ochronę środowiska przyrodniczego. 
Prowadzenie procesów inwestycyjnych jest korzystniejsze dla przestrzeni i środowiska w przypadku, 
gdy dla danego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który określa 
szereg istotnych zagadnień dotyczących kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad ochrony 
i kształtowania środowiska przyrodniczego. Zapisy planu dotyczące intensywności, parametrów i form 
zabudowy przeciwdziałać będą zbyt intensywnemu zagospodarowaniu, natomiast zapisy określające 
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zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego będą uniemożliwiały lokalizację 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Bez obowiązującego planu istnieje zagrożenie wprowadzania w chaotyczny sposób nowych inwestycji 
generujących dla obszaru planu oraz jego otoczenia zbyt dużo emisji zanieczyszczeń powietrza i wód 
oraz hałasu, przy jednoczesnym braku rozwiązań pozwalających na ograniczanie negatywnego 
oddziaływania antropopresji na środowisko, tj. stosowania niskoemisyjnych nośników energii, 
utrzymanie standardów jakości środowiska w zakresie emisji hałasu czy ochrony wód. 
Rozwój zainwestowania w oparciu o decyzje administracyjne bez odpowiednich rozwiązań w zakresie 
ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza i wód oraz hałasem, może spowodować stopniowe 
pogorszenie stanu środowiska lub zwiększenie ryzyka wystąpienia takiego pogorszenia. Zbyt 
intensywne zainwestowanie terenów może wiązać się z uszczelnieniem dużych powierzchni terenów, 
co wpłynie na znaczne zmniejszenie zdolności infiltracyjnych gruntów i pogorszenie warunków 
retencyjnych terenów. Brak docelowych rozwiązań w zakresie gospodarki ściekowej spowodować może 
zagrożenie zanieczyszczenia wód, na skutek nieszczelności zbiorników bezodpływowych, co może 
również wpłynąć na pogorszenie jakości gleb. 
Realizacja nowej zabudowy przy braku kompleksowych rozwiązań określonych w planie miejscowym 
spowodować również może pogorszenie walorów krajobrazowych przedmiotowego terenu. 
 
 
4. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektu planu 

 
Do iistniejących problemów ochrony środowiska, istotnych z punktu widzenia projektu planu, należą: 

 położenie przedmiotowego terenu w zasięgu otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego, 

 położenie na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 144 Dolina Kopalna 
Wielkopolska, co powinno zostać uwzględnione podczas zagospodarowywania terenu, 

 niezadowalająca jakość wód JCWP, w granicach której znajduje się przedmiotowy obszar, 

 przekroczenie wymaganych prawem norm jakości powietrza atmosferycznego, wymagające 
prowadzenia działań na rzecz utrzymania jakości lub poprawy warunków aerosanitarnych. 

 
 
5. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 
i krajowym oraz sposoby ich uwzględniania w projekcie planu 
 
Projekt planu respektuje zasady ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów określających zasady ochrony 
środowiska. 
Na szczeblu krajowym podstawowym dokumentem w zakresie ochrony środowiska jest „Polityka 
Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”. Podstawą polityki jest 
respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju w różnych dziedzinach gospodarowania oraz poprawa 
jakości środowiska. Polityka wskazuje na potrzebę racjonalnego wykorzystania surowców, wody 
i energii z rozwojem energetyki odnawialnej, poprawę jakości powietrza atmosferycznego i klimatu 
akustycznego, ochronę przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego i ochronę przed awariami 
przemysłowymi, zapobieganie zmianom klimatu, uporządkowanie gospodarowania odpadami, a także 
zachowanie różnorodności biologicznej. 
Dla potrzeb niniejszej prognozy dokonano analizy zgodności zapisów projektu planu z celami ochrony 
środowiska, ustanowionymi w „Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 
2016” (Tabela 1).  
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Tabela 1. Sposoby uwzględnienia celów zawartych w „Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 

z perspektywą do roku 2016” w projekcie planu 

Cele Polityki Ekologicznej 
Państwa istotne z punktu 

widzenia zakresu 
merytorycznego projektu 

planu 

Ustalenia projektu planu 

Racjonalne gospodarowanie 
wodami 

Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych:  
a) z terenów U/KP, U i IT do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, 

a w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci, na własny teren 
nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, zgodnie 
z przepisami odrębnymi, 

b) z powierzchni dróg poprzez zastosowanie urządzeń odwadniających 
oraz odprowadzających wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Ochrona czystości wód Odprowadzanie ścieków komunalnych wyłącznie do sieci kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych. 

Poprawa jakości powietrza Nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych paliw 
charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi z dopuszczeniem 
wprowadzania odnawialnych źródeł energii. 

Ochrona przed hałasem 
i ochrona przed 
oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych 

Dopuszczenie zastosowania środków ochrony w postaci np. barier akustycznych, 
zieleni izolacyjnej, rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i funkcjonalnych 
poszczególnych obiektów w celu zmniejszenia emisji hałasu od ulicy Dworcowej 
oraz linii kolejowej. 

Uporządkowanie 
gospodarowania odpadami 

Postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Ochrona i wzrost 
różnorodności biologicznej 

Nakaz obsadzenia terenu U/KP wzdłuż części jego granic z terenem działki o nr 
ewid. 253 oraz od strony ulicy za wyjątkiem wjazdu na teren, zielenią izolacyjną 
o szerokości minimum 4,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, z uwzględnieniem 
istniejących przyłączy, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz budynków. 
Dopuszczenie wprowadzenia powierzchni biologicznie czynnej na wolnych od 
utwardzenia powierzchniach terenów dróg oraz parkingów z uwzględnieniem 
przepisów odrębnych oraz przebiegu projektowanych i istniejących sieci 
infrastruktury technicznej. 

 
„Polityka Ekologiczna Państwa”, a tym samym dokument planu, respektuje zapisy Konstytucji RP 
mówiące o konieczności zapewnienia ochrony środowiska kierując się zasadą zrównoważonego 
rozwoju oraz koniecznością zapewnienia przez władze bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu 
i przyszłym pokoleniom. 
Istotnym dokumentem na poziomie krajowym, dotyczącym ochrony wód jest „Plan gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzony na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 
2011 r. przez Prezesa Rady Ministrów. Przy ustalaniu celów środowiskowych dla JCWP, zawartych 
w tym dokumencie brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z Ramową 
Dyrektywą Wodną warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla JCW, będących obecnie w bardzo dobrym 
stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. 
Ponadto ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz 
sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego 
stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału 
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ekologicznego. Co więcej, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału 
konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. 
Dla wód podziemnych Ramowa Dyrektywa Wodna przewiduje następujące główne cele środowiskowe: 

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, 

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 

 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego utrzymującego się rosnącego 
trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka. 

Odnosząc się do „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” w projekcie planu w § 12 
zawarto ustalenia dotyczące odprowadzania ścieków bytowych oraz zagospodarowania wód 
opadowych i roztopowych, których celem jest niepogarszanie obecnego stanu wód. Tym samym 
realizacja ustaleń planu nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w wyżej 
wymienionym dokumencie. 
Projekt planu uwzględnia działania naprawcze zawarte w „Programie ochrony powietrza dla strefy 
wielkopolskiej”, przyjętym uchwałą nr XXXIX/769/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 
25 listopada 2013 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z 2013 r., poz. 7401). W projekcie nakazuje się stosowanie przy pozyskiwaniu ciepła 
dla celów grzewczych i technologicznych paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami 
emisyjnymi z dopuszczeniem wprowadzania odnawialnych źródeł energii. 
Do dokumentów rangi międzynarodowej obejmujących cele ochrony środowiska istotne z punktu 
widzenia projektu planu są dyrektywy dotyczące sieci obszarów Natura 2000: 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (2009/147/WE), której celem jest utrzymanie lub dostosowanie populacji 
gatunków ptaków na poziomie odpowiadającym wymaganiom ekologicznym, naukowym 
i kulturowym, 

 Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory (92/43/EWG), zapewniająca różnorodność przyrodniczą na europejskim terytorium 
państw członkowskich, poprzez zachowanie siedlisk naturalnych oraz gatunków dzikiej flory 
i fauny w stanie sprzyjającym ochronie (z możliwością działań odtwarzających taki stan), przy 
uwzględnieniu wymogów gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz specyfiki regionalnej 
i lokalnej. 

 W obrębie opracowania planu nie występują obszary Natura 2000.  
 
 
6. Przewidywane oddziaływanie ustaleń projektu planu na środowisko, w tym: 
 
6.1. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz 

Obszar opracowania planu obejmuje tereny częściowo zainwestowane, które zgodnie z ustaleniami 
planu będą użytkowane w dotychczasowy sposób. Zmiana użytkowania nastąpi jedynie w granicach 
działki obecnie wolnej od zabudowy. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi na jej terenie będzie miało 
charakter stały, długoterminowy i związane będzie z posadowieniem budynków usługowych oraz 
lokalizacją parkingu. W przedmiotowym planie dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy, 
o parametrach określonych przez wskaźniki urbanistyczne, co prowadzić będzie do zajęcia 
powierzchniowego terenu i uszczelnienia go w miejscu lokalizacji budynków. Podobnie przeznaczenie 
terenów pod budowę parkingu będzie wymagało zajęcia powierzchniowego terenu i jego utwardzenia. 
Z punktu widzenia konieczności minimalizowania trwałych zmian w środowisku przyrodniczym istotne 
są ustalenia ograniczające maksymalne powierzchnie zabudowy (wskaźnik intensywności zabudowy), 
nakazujące zastosowanie nawierzchni miejsc parkingowych z elementów ażurowych lub w formie 
nawierzchni trawiastej lub innych nawierzchni przepuszczających wodę w celu ograniczenia do 
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minimum uszczelnienia terenu oraz nakazujące zachowanie odpowiednich wielkości powierzchni 
biologicznie czynnej na każdej działce budowlanej. 
Na obszarze objętym planem nie nastąpi znaczące przekształcenie krajobrazu, z uwagi na to, iż na 
przedmiotowym terenie oraz w jego sąsiedztwie występuje zabudowa. Nowe budynki będą stanowiły 
uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Pozytywnie na walory 
krajobrazowe tego terenu wpłyną zapisy planu w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
w tym zakaz budowy ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń składających się z przęseł wykonanych 
z prefabrykatów betonowych lub żelbetowych od strony dróg, zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych, 
blaszanych budynków garażowych i gospodarczo-garażowych, nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze 
ograniczonym przez ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy, a także nakaz stosowania kolorystyki 
elewacji w odcieniach pastelowych lub w kolorze naturalnym materiału ceramicznego, szarym i białym. 
Ponadto w projekcie ustalono nakaz obsadzenia terenu U/KP wzdłuż części jego granic z terenem 
działki o nr ewid. 253 oraz od strony ulicy za wyjątkiem wjazdu na teren, zielenią izolacyjną o szerokości 
minimum 4,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, oraz dopuszczenie sytuowania ogrodzeń wyłącznie 
ażurowych o maksymalnej wysokości od strony dróg publicznych 1,8 m lub zastosowanie żywopłotów. 
Wprowadzenie nowej zieleni, w tym zadrzewień towarzyszących zabudowie, pozwoli utrzymać 
istniejące walory krajobrazu oraz poprawi estetykę nowo zainwestowanych terenów. 
Potencjalnym zagrożeniem dla gleb jest ewentualne, niewłaściwe gromadzenie odpadów stałych 
w obrębie działek, do czasu ich odbioru i wywiezienia na składowisko. W zapisach planu ustalono 
zasady gospodarki odpadami, w związku z tym nie należy spodziewać się skażenia gleb, ziemi, 
wynikającego z realizacji ustaleń planu. 
 
6.2. Oddziaływanie na powietrze, klimat 

Wpływ na stan czystości powietrza na przedmiotowym terenie będzie wywierać emisja spalin 
z pojazdów, poruszających się drogą powiatową oraz drogą gminną, obsługującymi działki znajdujące 
się w granicach planu i w jego sąsiedztwie, a także źródła grzewcze budynków. Oddziaływania te będą 
miały charakter bezpośredni, stały i długoterminowy, w przypadku ruchu komunikacyjnego, natomiast 
w odniesieniu do emisji z urządzeń grzewczych – charakter sezonowy. 
W celu przeciwdziałania negatywnemu oddziaływaniu na powietrze, w planie nakazuje się stosowanie 
przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami 
emisyjnymi z dopuszczeniem wprowadzania odnawialnych źródeł energii. Ponadto na etapie 
planowania inwestycji zaleca się projektowanie linii zabudowy z uwzględnieniem głównych kierunków 
panujących wiatrów, w taki sposób, aby zapewnić „przewietrzanie” terenów, jak również projektowanie 
możliwie największych powierzchni terenów zieleni - nasadzenia drzew i krzewów. 
Zabudowa dopuszczona do realizacji na obszarze opracowania planu nie spowoduje zasadniczych 
zmian w warunkach klimatycznych przedmiotowego terenu. Nieznaczna modyfikacja warunków klimatu 
lokalnego, w zakresie zmiany warunków temperatury oraz wilgotności powietrza, będzie spowodowana 
likwidacją powierzchni biologicznie czynnej na działce we wschodniej części opracowania, a także 
wzrostem emisji ciepła, pochodzącego ze spalania paliw do celów grzewczych, jak również wzrostu 
powierzchni utwardzonych. W projekcie planu wprowadzono zapisy o minimalnym procentowym udziale 
terenu powierzchni biologicznie czynnego na każdej działce, w celu zapewnienia równowagi dla 
lokalnego mikroklimatu. 
Zgodnie ze „Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 
roku 2020 z perspektywą do roku 2030”, wykonanym przez Ministerstwo Środowiska sektor 
budownictwa jest szczególnie wrażliwy na kilka elementów klimatu, zwłaszcza na wiatry i opady. 
Oddziaływanie tych czynników klimatycznych powinna znaleźć swoje odbicie w zakresie projektowania 
zarówno posadowienia, jak i konstrukcji niosącej budowli. Oddziaływanie deszczy jest szczególnie 
ważne w odniesieniu do problemu sprawności sieci kanalizacyjnych oraz występowania osuwisk skarp. 
Prognozy odnośnie wiatrów wskazują na nasilanie się zjawisk takich jak trąby powietrzne lub huragany, 
aczkolwiek trudno jest określić strefy szczególnie zagrożone tym zjawiskiem. Zwrócić należy uwagę na 
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dużą dynamikę zmian warunków klimatycznych, które mogą negatywnie wpływać zarówno na 
wykonawstwo robót, jak i na właściwości wyrobów budowlanych w tym ich trwałość. 
 
6.3. Oddziaływanie na wody, zasoby naturalne 

Zakłada się, że realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje pogorszenia czystości wód na 
przedmiotowym obszarze. W projekcie planu ustala sie odprowadzanie ścieków komunalnych wyłącznie 
do sieci kanalizacji sanitarnej. Przedmiotowy teren jest skanalizowany, dlatego też nowa zabudowa 
zostanie podłączona do istniejącej sieci. Dzięki temu nie będzie możliwości prowadzenia 
nieodpowiedniej gospodarki ściekowej na działkach w granicach opracowania.  
Czynnikiem wpływającym negatywnie na bilans wód podziemnych będzie uszczelnienie gruntu poprzez 
zabudowę oraz towarzyszące jej powierzchnie utwardzone, w tym parkingi, co spowoduje pozbawienie 
go naturalnych zdolności filtracyjnych i ograniczenie spływu wód opadowych i roztopowych. 
Stabilizująco na poziom wód gruntowych wpłynie określenie minimalnego wskaźnika powierzchni 
biologicznie czynnej na każdej działce budowlanej, jak również nakaz urządzenia nawierzchni miejsc 
parkingowych z elementów ażurowych lub w formie nawierzchni trawiastej lub innych nawierzchni 
przepuszczających wodę w celu ograniczenia do minimum uszczelnienia terenu. 
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia potencjalnego zanieczyszczenia środowiska gruntowo-
wodnego w fazie realizacji inwestycji wykonawca powinien odizolować zaplecze budowlane od gruntu 
i wód gruntowych. Miejsce składowania materiałów budowlanych należy odpowiednio uszczelnić 
i zabezpieczyć za pomocą geosyntetyków, natomiast materiały wykorzystywane w trakcie budowy 
należy przechowywać w szczelnych kontenerach spełniających wymagania przeciwpożarowe i ochrony 
środowiska. 
Na obszarze opracowania planu nie występują złoża kopalin oraz obszary mające status obszarów 
górniczych, w związku z tym nie przewiduje się oddziaływania na te zasoby naturalne. Oddziaływanie 
lub jego brak na inne zasoby naturalne zostało określone pozostałych punktach rozdziału 6. 

 
6.4. Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta i różnorodność biologiczną 

Faza realizacji ustaleń planu spowoduje zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na działkach 
dotychczas niezainwestowanych i uniemożliwi funkcjonowanie występujących gatunków zwierząt 
i roślin. Realizacja projektowanego zagospodarowania terenu doprowadzi do zmiany charakteru 
występującej na tych działkach roślinności. Szata roślinna zostanie w sposób trwały zmieniona 
i zastąpiona roślinnością towarzyszącą budynkom usługowym oraz terenom komunikacji, 
reprezentowaną w dużej mierze przez gatunki obce rodzimej florze, tj. gatunki ozdobne. W celu ochrony 
istniejących zadrzewień w projekcie budowlanym należy zinwentaryzować wszystkie nasadzenia 
i możliwie zaadaptować je w zagospodarowaniu przedmiotowego terenu. W projekcie planu nakazuje 
obsadzenie terenu U/KP wzdłuż części jego granic z terenem działki o nr ewid. 253 oraz od strony ulicy 
za wyjątkiem wjazdu na teren, zielenią izolacyjną o szerokości minimum 4,0 m, zgodnie z rysunkiem 
planu, z uwzględnieniem istniejących przyłączy, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz 
budynków, a także dopuszcza się wprowadzanie powierzchni biologicznie czynnej na wolnych od 
utwardzenia powierzchniach terenów dróg oraz parkingów z uwzględnieniem przepisów odrębnych oraz 
przebiegu projektowanych i istniejących sieci infrastruktury technicznej. Zaleca się, aby wprowadzana 
zieleń charakteryzowała się odpowiednim doborem i zróżnicowaniem gatunkowym oraz gęstością 
nasadzeń. Należy dostosować ją do warunków siedliskowych panujących na danym terenie. Z czasem 
wprowadzona zieleń pozwoli wzbogacić walory przyrodnicze poszczególnych fragmentów obszaru 
opracowania. 
Ze względu na istniejący duży stopień przekształcenia antropogenicznego przedmiotowego terenu nie 
przewiduje się znaczącego wpływu ustaleń miejscowego planu na świat zwierzęcy. 
Na obszarze objętym projektem planu nie stwierdzono występowania gatunków i siedlisk roślin, 
grzybów i zwierząt objętych ochroną, zatem nie wystąpi oddziaływanie w tym zakresie.  
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Na etapie funkcjonowania projektowanej zabudowy i zagospodarowania terenu przewiduje się docelowe 
zwiększenie bioróżnorodności na przedmiotowym obszarze, w związku z wprowadzeniem zieleni 
towarzyszącej zabudowie oraz na terenach komunikacji i w następstwie z zasiedlaniem jej przez gatunki 
ptaków. 
Odnosząc się do położenia obszaru objętego opracowaniem planu w granicach otuliny Wielkopolskiego 
Parku Narodowego oraz do istniejących zagrożeń zewnętrznych występujących w jej zasięgu, 
w projekcie zawarto zapisy zapewniające prowadzenie odpowiedniej gospodarki ściekowej, jak również 
nakazujące stosowanie przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych paliw charakteryzujących się 
najniższymi wskaźnikami emisyjnymi z dopuszczeniem wprowadzania odnawialnych źródeł energii, 
w celu ochrony przed zanieczyszczeniem gleby, wód i powietrza. Ponadto projekt planu zawiera 
ustalenia zakazujące budowy ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń składających się z przęseł wykonanych 
z prefabrykatów betonowych lub żelbetowych od strony dróg, dopuszczające sytuowanie ogrodzeń 
wyłącznie ażurowych o maksymalnej wysokości od strony dróg publicznych 1,8 m lub zastosowania 
żywopłotów, a także dopuszczające wprowadzanie powierzchni biologicznie czynnej na wolnych od 
utwardzenia powierzchniach terenów dróg z uwzględnieniem przebiegu projektowanych i istniejących 
sieci infrastruktury technicznej, aby utrzymać ciągłość przyrodniczą terenu Parku oraz jego otoczenia. 
W związku z powyższym planowane zagospodarowanie omawianego terenu będzie spełniało 
dotychczasową funkcję pełnioną przez otulinę Parku, tj. funkcję zabezpieczającą Park przed 
szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 

 
6.5. Oddziaływanie na dobra materialne i zabytki 

Na przedmiotowym terenie nie występują zewidencjonowane tereny ochrony archeologicznej oraz 
obiekty zabytkowe. Z tego względu w projekcie planu nie wyznacza się terenów wymagających 
określenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Oddziaływanie zapisów planu na dobra materialne występujące na analizowanym obszarze, rozumiane 
jako wytwory kultury i sztuki oraz elementy infrastruktury technicznej i społecznej, będzie wiązało się 
z możliwością budowy, przebudowy i rozbudowy istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
co pozytywnie wpłynie na rozwój miasta Puszczykowo.  
 
6.6. Oddziaływanie na ludzi i klimat akustyczny 

Na etapie robót budowlanych warunki przebywania na obszarze planu, a także na sąsiednich terenach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, będą czasowo niekomfortowe z powodu zwiększonego 
poziomu hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza spowodowanego emisją spalin i pyleniem. 
Wpływ na klimat akustyczny obszaru opracowania planu oraz generowanie wibracji będzie miał ruch 
komunikacyjny odbywający się drogą powiatową - ul. Dworcową, drogą gminną - ul. Moniuszki oraz linią 
kolejową nr 271. Dla przedmiotowej linii kolejowej, na odcinku w mieście Puszczykowie, planowana jest 
jej modernizacja. Zakres robót obejmie między innymi kompleksową modernizację nawierzchni torowej 
z modernizacją sieci trakcyjnej i elektroenergetyki nietrakcyjnej. Zgodnie z założeniami projektu 
korzyścią dla społeczeństwa, w tym dla społeczności lokalnej Puszczykowa, będzie zmniejszenie 
oddziaływania ruchu kolejowego na środowisko poprzez budowę ekranów akustycznych.  
Projektowane tereny zabudowy usługowej, parkingu, dróg publicznych oraz infrastruktury technicznej 
nie należą do terenów wymagających utrzymania akustycznych standardów środowiska. W celu 
zmniejszenia emisji hałasu od ulicy Dworcowej oraz linii kolejowej w projekcie planu dopuszczono 
zastosowanie środków ochrony w postaci np. barier akustycznych, zieleni izolacyjnej, rozwiązań 
konstrukcyjno-materiałowych i funkcjonalnych poszczególnych obiektów. 
Nie zakłada się wystąpienia negatywnych skutków projektowanej zabudowy na klimat akustyczny 
terenów wymagających ochrony, znajdujących się w sąsiedztwie obszaru opracowania planu. Wszelkie 
oddziaływania związane z prowadzoną działalnością usługową nie mogą powodować przekroczenia 
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standardów jakości środowiska określonych przepisami odrębnymi poza terenem, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny. 
Nie przewiduje się również znaczącego negatywnego oddziaływania w zakresie emisji pól 
elektromagnetycznych na miejsca dostępne dla ludzi, ze względu na brak występowania na 
przedmiotowym obszarze napowietrznych linii elektroenergetycznych, o napięciach mogących mieć 
znaczący wpływ na człowieka.  
Zakłada się pozytywny wpływ realizacji ustaleń planu na ludzi, z uwagi na udostępnienie nowych 
terenów inwestycyjnych oraz umożliwienie powstania planowanego parkingu w systemie „park & ride” 
(„parkuj i jedź”), zlokalizowanego w pobliżu stacji kolejowej, ułatwiającego komunikację mieszkańcom 
miasta Puszczykowa. 
 
6.7. Oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 i integralność tego obszaru 

W granicach opracowania planu nie występują obszary Natura 2000, w związku z tym nie przewiduje 
się oddziaływania skutków realizacji ustaleń planu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 
oraz integralność tego obszaru.  
 
6.8. Oddziaływanie na całokształt środowiska przyrodniczego 

Przewidywane skutki oddziaływania projektu planu na całokształt środowiska oraz jego prawidłowe 
funkcjonowanie, w tym na obszary chronione, są zróżnicowane co do charakteru, czasu oddziaływania, 
odwracalności i ich zasięgu przestrzennego. Wpływ skutków realizacji ustaleń planów, na poszczególne 
komponenty środowiska można podzielić na: bezpośredni, pośredni, wtórny i skumulowany. Ponadto 
można je rozpatrywać w kontekście czasu oddziaływania: 

 długoterminowego (w skali kilkudziesięciu lat), 

 średnioterminowego (około 5 – 10 lat), 

 krótkoterminowego (około 1 roku), 

 chwilowego (około 1 doby). 
Rodzaj i skalę przewidywanych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska przedstawiono 
w podrozdziałach 6.1-6.7. oraz w poniższej tabeli (Tabela 2.) 

 
Tabela 2. Przewidywane oddziaływanie skutków realizacji miejscowego planu na elementy 
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obszar Natura 2000            • 

różnorodność biologiczna  •  •   • •  •   

ludzie •   •   • •  •   

zwierzęta          •   

rośliny •   •   • •   •  

woda  •  •   • •  •   

powietrze •   •   • • •  •  

powierzchnia ziemi •   •   • •   •  
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krajobraz •  •    • •  •   

klimat  • •    • •   •  

zasoby naturalne            • 

zabytki            • 

dobra materialne •   •   • •  •   

Źródło: opracowanie własne. 
 
Na podstawie powyższej analizy stwierdza się, że skutki realizacji ustaleń miejscowego planu wpłyną 
pozytywnie na ludzi, różnorodność biologiczną, wody i dobra materialne, z uwagi na powstanie nowych 
terenów inwestycyjnych oraz planowaną budowę parkingu w systemie „park & ride”, wprowadzanie 
nowych gatunków roślin, nakaz odprowadzania ścieków wyłącznie do kanalizacji sanitarnej oraz rozwój 
infrastruktury technicznej. 
Przewiduje się negatywny wpływ powstania nowego zagospodarowania na powierzchnię ziemi, 
powietrze oraz rośliny, z powodu przekształcenia gruntu w miejscach posadowienia budynków 
i lokalizacji parkingu, generowanie zanieczyszczeń do powietrza przez źródła grzewcze budynków oraz 
samochody korzystające z planowanego parkingu, jak również przekształcenie istniejącej szaty 
roślinnej. 
Zakłada się wystąpienie oddziaływania o charakterze obojętnym oraz brak oddziaływania skutków 
ustaleń projektu planu na obszary Natura 2000 i inne obszary chronione, zwierzęta, klimat, krajobraz, 
zasoby naturalne i zabytki. 

 
 

7. Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 
 

Z uwagi na położenie przedmiotowego obszaru w znacznej odległości od granicy państwa nie należy 
spodziewać się transgranicznego oddziaływania ustaleń planu na środowisko. 

 
 

8. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko 
 
Ustalenia przedmiotowego planu przewidują działania mające na celu zapobieganie i ograniczanie 
ewentualnych negatywnych oddziaływań zamierzeń inwestycyjnych na środowisko – przedstawione 
w rozdziale 6. niniejszej prognozy. 
Dla pełnej ochrony środowiska, mającej na celu dotrzymanie standardów jakości środowiska, zarówno 
na obszarze opracowania planu, jak i w jego sąsiedztwie, w związku z realizacją ustalonych w planie 
przedsięwzięć, projekty budowlane tych inwestycji powinny zawierać zalecenia odpowiedniego dobrania 
rozwiązań technicznych i technologicznych.  
Ponadto należy uwzględnić: 

 konieczność dotrzymania wszelkich obowiązujących norm dotyczących ochrony 
poszczególnych komponentów środowiska, 
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 odpowiednie wyprofilowanie powierzchni dróg, zapewniające powierzchniowy spływ wód 
opadowych do kanalizacji deszczowej oraz w miarę możliwości stosowanie nawierzchni 
przepuszczających wodę, 

 zdjęcie próchniczej warstwy gleby (humusu) w miejscach posadowienia nowych budynków 
i wtórne jej wykorzystanie, 

 obowiązek selektywnego gromadzenia odpadów i powierzanie ich wywozu i składowania 
wyspecjalizowanym firmom, 

 właściwe rozmieszczenie obiektów budowlanych, umożliwiające przewietrzanie zabudowy 
względem głównych kierunków panujących wiatrów, 

 prowadzenie prac ziemnych, z zachowaniem terminów tych prac, wykluczając 
fundamentowanie w okresie długotrwałych deszczy i roztopów wiosennych, w celu ochrony 
podłoża, 

 stosowanie kompensacji przyrodniczej, w tym przeznaczanie powierzchni niezabudowanych 
i nieutwardzonych na zieleń. 

 
 
9. Przewidywane metody analizy skutków realizacji ustaleń projektu planu oraz częstotliwość jej 
przeprowadzania 
 
Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniają wymogi ochrony środowiska zgodnie 
z obowiązującymi przepisami aktów prawnych. Podczas funkcjonowania zrealizowanych przedsięwzięć 
na przedmiotowym terenie zawsze istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych zjawisk dla środowiska, 
trudnych do określenia i zminimalizowania w zapisach ustaleń planu (np. wystąpienie wypadków, 
pożarów lub awarii infrastruktury technicznej). Ocenę skutków realizacji zapisów planów proponuje się 
dokonywać zgodnie z przepisem art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. co 
najmniej raz w czasie trwania kadencji rady.  
Monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie oddziaływania na 
środowisko będzie polegał na analizie i ocenie stanu poszczególnych komponentów środowiska 
w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska lub 
w ramach indywidualnych zamówień. Dokonując analizy i oceny stanu poszczególnych komponentów 
środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska 
należy pamiętać, że muszą się one odnosić do obszaru objętego projektem planu.  
Należy prowadzić bieżące analizy, które umożliwią, jeśli pojawi się taka potrzeba, wprowadzenie 
odpowiednich zmian i korekt do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Proponuje się 
objęcie monitoringiem komponentów środowiska w zakresie:  

 jakości wód,  

 jakości (zanieczyszczenia) powietrza,  

 jakości gleb, 

 jakości klimatu akustycznego (oddziaływania hałasu),  

 oddziaływania pól elektromagnetycznych, 

 gospodarowania odpadami. 
 
 
10. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie planu lub wyjaśnienie ich 
braku 
 
Nie wskazuje się rozwiązań alternatywnych, zakładając, że omawiany projekt jest projektem jedynym, 
optymalnym zarówno pod względem rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, jak i rozwiązań 
ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko. 
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Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów sąsiednich oraz przeznaczenie tego obszaru w Studium 
determinują proponowane w projekcie planu rozwiązania, co pozwoli na realizację planowanego 
sposobu zainwestowania w mieście Puszczykowo. 
 
 
11. Streszczenie 
 
Niniejsza prognoza składa się z 12 części. 
Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie, w którym przedstawiono podstawy formalno-prawne, zakres 
i cel prognozy oraz informacje zastosowanych metodach oraz materiałach i dokumentach 
uwzględnionych przy jej sporządzaniu. Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na 
środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb 
Niwka, ark. 2, 3 – etap B, sporządzanego na podstawie uchwały nr 179/09/V Rady Miasta Puszczykowa 
z dnia 1 kwietnia 2009 r. Prognoza obejmuje rozpoznanie stanu i funkcjonowania środowiska oraz 
charakterystykę poszczególnych komponentów środowiska i ich wzajemne powiązania. Zawiera 
zagadnienia związane z problematyką ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego 
i kulturowego, ochroną zdrowia mieszkańców, ochroną zasobów naturalnych, a także kształtowaniem 
i ochroną walorów krajobrazowych. Obejmuje informacje o przewidywanych przyrodniczych skutkach 
gospodarowania przestrzenią związanych z ustaleniami planu miejscowego, jak również określa 
potencjalne zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu, zarówno w obszarze opracowania, jak 
i w obszarach objętych przewidywanym oddziaływaniem.  
Obszar opracowania planu położony jest w południowej części miasta Puszczykowa, w obrębie 
geodezyjnym Niwka, w rejonie ulicy Dworcowej, będącej częścią drogi powiatowej nr 2495P, ulicy 
Stanisława Moniuszki oraz terenu przy dworcu PKP. Obejmuje działki o łącznej powierzchni ok. 1 ha. 
Północna część przedmiotowego obszaru jest zabudowana pawilonami handlowo-usługowymi. 
Pozostała część terenu jest zadrzewiona. Zgodnie z mapą ewidencyjną działki objęte projektem planu 
stanowią inne tereny zabudowane - Bi oraz drogi - dr. W ciągu ulic: Dworcowej i Moniuszki, występują 
sieci infrastruktury technicznej, takie jak: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, 
telekomunikacyjna oraz napowietrzne linie energetyczne niskiego napięcia. Z wyżej wymienionych sieci 
poprowadzone są przyłącza do istniejących budynków, znajdujących się na obszarze objętym 
opracowaniem. Sąsiedztwo przedmiotowego terenu stanowią: od strony północnej - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej, od strony wschodniej - linia kolejowa nr 271 Wrocław - 
Poznań, natomiast od strony południowej i zachodniej - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Na obszarze objętym planem miejscowym nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską. 
Obszar objęty projektem planu położony jest w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
wyznaczonej na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 1996 r. w sprawie 
Wielkopolskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1996 r. Nr 130, poz. 613). 
W części trzeciej przedstawiono informacje o zawartości i głównych celach projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Celem opracowania planu jest ustalenie funkcji i zasad 
zagospodarowania poszczególnych terenów inwestycyjnych, w tym terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz terenów usług, ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej oraz ustalenie zasad 
zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną. Zapisy miejscowego planu w kontekście ustaleń Studium 
wykazują całkowitą zgodność i wzajemne powiązanie. 
W części czwartej zidentyfikowano istniejące problemy ochrony środowiska, do których zaliczono: 

 położenie przedmiotowego terenu w zasięgu otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego, 

 położenie na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 144 Dolina Kopalna 
Wielkopolska, co powinno zostać uwzględnione podczas zagospodarowywania terenu, 

 niezadowalająca jakość wód JCWP, w granicach której znajduje się przedmiotowy obszar, 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19961300613


25 

 

 przekroczenie wymaganych prawem norm jakości powietrza atmosferycznego, wymagające 
prowadzenia działań na rzecz utrzymania jakości lub poprawy warunków aerosanitarnych. 

Część piąta dotyczy wskazania celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym z podaniem sposobów uwzględnienia tych celów 
w projekcie planu. Wykazano, iż zapisy planu gwarantują realizację głównych celów stawianych przez 
dokumenty rangi międzynarodowej i krajowej tj. przeciwdziałają zmianom klimatu, chronią różnorodność 
biologiczną, przyczyniają się do racjonalnego wykorzystania wody i energii z rozwojem energetyki 
odnawialnej, uporządkowania gospodarowania odpadami oraz do poprawy jakości powietrza 
atmosferycznego. 
Część szósta omawia potencjalne skutki i oddziaływanie ustaleń projektu planu na poszczególne 
komponenty środowiska z wykazaniem braku oddziaływania znaczącego na środowisko oraz 
informacją, że w granicach opracowania planu oraz w bliskim sąsiedztwie nie występują obszary Natura 
2000, w związku z tym nie przewiduje się oddziaływania skutków realizacji ustaleń planu na cele 
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. Zakłada się, że skutki 
realizacji ustaleń miejscowego planu wpłyną pozytywnie na ludzi, różnorodność biologiczną, wody 
i dobra materialne, z uwagi na powstanie nowych terenów inwestycyjnych oraz planowaną budowę 
parkingu w systemie „park & ride”, wprowadzanie nowych gatunków roślin, nakaz odprowadzania 
ścieków wyłącznie do kanalizacji sanitarnej oraz rozwój infrastruktury technicznej. Przewiduje się 
negatywny wpływ powstania nowego zagospodarowania na powierzchnię ziemi, powietrze oraz rośliny, 
z powodu przekształcenia gruntu w miejscach posadowienia budynków i lokalizacji parkingu, 
generowanie zanieczyszczeń do powietrza przez źródła grzewcze budynków oraz samochody 
korzystające z planowanego parkingu, jak również przekształcenie istniejącej szaty roślinnej. Zakłada 
się wystąpienie oddziaływania o charakterze obojętnym oraz brak oddziaływania skutków ustaleń 
projektu planu na obszary Natura 2000 i inne obszary chronione, zwierzęta, klimat, krajobraz, zasoby 
naturalne i zabytki. 
W części siódmej przedstawiono informację o braku możliwego transgranicznego oddziaływaniu 
na środowisko. 
W rozdziale ósmym przedstawiono rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko w kontekście projektu planu. Dla 
pełnej ochrony środowiska, mającej na celu dotrzymanie standardów jakości środowiska, zarówno na 
obszarze opracowania planu, jak i w jego sąsiedztwie, w związku z realizacją ustalonych w planie 
przedsięwzięć, projekty budowlane tych inwestycji powinny zawierać zalecenia odpowiedniego dobrania 
rozwiązań technicznych i technologicznych.  
Rozdział dziewiąty zawiera odniesienie do metod analizy skutków realizacji ustaleń projektu planu oraz 
częstotliwość jej przeprowadzania. Ocenę skutków realizacji zapisów planów proponuje się dokonywać 
zgodnie z przepisem art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. co najmniej raz 
w czasie trwania kadencji rady. Należy prowadzić bieżące analizy, które umożliwią, jeśli pojawi się taka 
potrzeba, wprowadzenie odpowiednich zmian i korekt do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Proponuje się objęcie monitoringiem komponentów środowiska w zakresie: jakości 
wód, jakości (zanieczyszczenia) powietrza, jakości gleb, jakości klimatu akustycznego (oddziaływania 
hałasu), oddziaływania pól elektromagnetycznych i gospodarowania odpadami. 
W ostatniej części dziesiątej przedstawiono wyjaśnienie braku rozwiązania alternatywnego do 
rozwiązań zawartych w projekcie planu. 
Rozdział jedenasty zawiera streszczenie w języku niespecjalistycznym. 
Rozdział dwunasty stanowią załączniki graficzne prezentujące lokalizację obszaru objętego projektem 
planu. 
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Podsumowując ustalenia planu, poprzez szereg zapisów zapewniających ochronę istotnych elementów 
środowiska, prowadzą do zminimalizowania negatywnych skutków nowego zagospodarowania. 
Niezbędnym warunkiem będzie precyzyjne egzekwowanie ustaleń planu miejscowego i przestrzeganie 
wymogów środowiska wynikających z przepisów odrębnych. Rozwój zainwestowania przedmiotowego 
terenu jest możliwy tylko w zakresie funkcji określonych w planie. 
 
W związku z powyższymi uwagami, przyjęcie proponowanego rozwiązania planistycznego nie 
wywoła niepożądanych zmian w środowisku, natomiast uporządkuje i udostępni nowe tereny 
inwestycyjne w mieście Puszczykowo. 
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12. Załączniki graficzne 

Załącznik nr 1. Lokalizacja obszaru objętego opracowaniem planu na tle ortofotomapy 

 

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/ 

 

Załącznik nr 2. Lokalizacja obszaru objętego opracowaniem planu na tle mapy topograficznej 

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/ 

Granica obszaru objętego opracowaniem planu 

Granica obszaru objętego opracowaniem planu 




