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1  PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA I PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE  

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowiska została sporządzona dla projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pleszew w części obrębu geodezyjnego 

Marszew. 

Opracowanie obejmuje część terenów objętych Uchwałą nr XXV/228/2020 Rady Miejskiej 

w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Marszew, gmina Pleszew. Jego zakres 

oznaczono na poniższym załączniku graficznym. 

Rysunek 1 Zakres opracowania. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Załącznik do uchwały Nr XXV/228/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 

r. 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie i ocena skutków dla środowiska 

przyrodniczego i życia ludzi, które mogą wyniknąć z zaprojektowanego przeznaczenia terenu objętego 

projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jego otoczenia. Celem prognozy 

jest również przedstawienie rozwiązań minimalizujących potencjalne negatywne skutki ustaleń na 

poszczególne elementy środowiska.  

Zgodnie z art. 3 ust. 14 i art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

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

oddziaływania na środowisko – projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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wymagają postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, którego 

elementem jest prognoza oddziaływania na środowisko.  

1.2 METODA OPRACOWANIA 

Obecnie nie funkcjonują powszechnie ujednolicone metody wykonywania strategicznych ocen 

oddziaływania na środowisko, dlatego też Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych, 

analiz jakościowych wykorzystujących dostępne wskaźniki stanu środowiska oraz identyfikacji 

skutków przewidywanych zmian w środowisku, na podstawie których wyciągnięto określone wnioski. 

Materiały źródłowe i literatura: 

 Uchwała nr XXV/228/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie wsi Marszew, gmina Pleszew; 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew (Uchwała 

nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie); 

 Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2023 z perspektywą do 

roku 2027 (Uchwała nr XXVI/238/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26.11.2020 r.); 

 Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew (Uchwała Nr IX/85/2015 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r.); 

 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, przyjęty Uchwałą Nr XXI/391/20 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2020, 

poz. 5954). 

 Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusz 584 Pleszew. Opracowanie: 

Państwowy Instytut Geologiczny G. Szałamacha 1999 r.; 

 Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusz 584 Pleszew. Opracowanie: Państwowy 

Instytut Geologiczny Z. Będkowski, S. Dominiak, 2002 r.; 

 Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (Arkusz Pleszew 0584). 

Opracowanie: Państwowy Instytut Geologiczny Z. Będkowski, S. Dominiak, 2002 r.; 

 Raporty dotycząc stanu środowiska – województwo wielkopolskie – WIOŚ w Poznaniu; 

 Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie wielkopolskim. Raport za rok 2020; 

 strony internetowe: www.geoportal.gov.pl, www.psh.gov.pl., http://geoserwis.gdos.gov.pl, 

http://mapy.isok.gov.pl/imap/. 
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2  INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 

2.1 CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

Teren objęty granicą opracowania projektu miejscowego planu przeznacza na cele: 

1) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2) R – teren rolniczy; 

3) Z – teren zieleni; 

4) ZL – teren lasu; 

5) WR – teren rowu; 

6) KD(L) – teren drogi publicznej klasy lokalnej; 

7) KDW – teren drogi wewnętrznej. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadza uszczegółowione zapisy 

dotyczące wyznaczonych funkcji. 

2.2 POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI 

Projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Pleszew przyjętego uchwałą Nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z 

dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Pleszew. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew dla 

przedmiotowego obszaru ustala różnorodne funkcje: 

 tereny infrastruktury technicznej – elektrownie wiatrowe wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną i drogową, tereny rolnicze, oznaczone symbolem E/R, 

 tereny upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień, 

 ciek i tereny obniżeń wzdłuż cieku, 

 tereny ekosystemów leśnych.  

 

3 ROZPOZNANIE I CHARAKTERYSTYKA STANU ORAZ FUNKCJONOWANIA 

ŚRODOWISKA 

3.1 POŁOŻENIE I CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OPRACOWANIA 

Obszar objęty analizą położony jest w województwie wielkopolskim, powiecie pleszewskim, 

w północnej części gminy Pleszew, w obrębie Marszew. 

Jest to teren o powierzchni około 65 ha obejmujący tereny użytkowane rolniczo oraz niewielki fragment 

kompleksu leśnego zlokalizowany w jego południowo-wschodniej części. Teren jest niezainwestowany. 
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Nad obszarem przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Dla części analizowanego terenu 

obowiązuje miejscowy zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie 

Pleszew (Rysunek 2), uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Pleszewie Nr XIII/165/2016 z dnia 12 

maja 2016 r. Ww. plan zagospodarowania terenu dla przedmiotowego obszaru ustala następujące 

funkcje: R – tereny rolnicze, ZL – las, WS – tereny wód powierzchniowych, KDW – tereny dróg 

wewnętrznych. 

Rysunek 2 Ustalenia obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w graniach opracowania. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Uchwała Rady Miejskiej w Pleszewie Nr XIII/165/2016 z dnia 12 maja 2016 r. 

 

Otoczenie stanowią tereny użytkowane rolniczo, od południa występują zagospodarowane tereny 

miejscowości Marszew. 

 



Rysunek 3 Położenie analizowanego terenu na podkładzie mapy topograficznej. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.geoportal.gov.pl.  
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Rysunek 4 Położenie analizowanego terenu na podkładzie ortofotomapy. 

 
Opracowanie własne na podstawie www.geoportal.gov.pl 

3.2 POSZCZEGÓLNE ELEMENTY PRZYRODNICZE I ICH WZAJEMNE POWIĄZANIA 

3.2.1 BUDOWA GEOLOGICZNA I RZEŹBA TERENU 

Obszar gminy Pleszew pod względem geologicznym leży na Monoklinie Przedsudeckiej. 

Głębokie podłoże tworzy tak zwana platforma paleozoiczna, na której spoczywa późniejsza pokrywa 

skał mezozoicznych. Pokrywa osadowa przykryta jest utworami trzeciorzędowymi (oligoceńskimi, 

mioceńskimi i plioceńskimi) oraz czwartorzędowymi (plejstoceńskimi i holoceńskimi). 

Utwory trzeciorzędowe występują na terenie całej gminy. Utwory mioceńskie wykształcone są 

w postaci piasków, iłów i mułów z domieszką pyłu węglowego o miąższości 10-25 m, maksymalnie 

ok. 40 m w rejonie m. Grodzisko. Strop utworów trzeciorzędowych stanowią występujące w spągu iły 

plioceńskie i mułki z wkładami piasków drobnoziarnistych i pylastych. Iły są tłuste, pylaste lub 

piaszczysto-pylaste. Utwory plioceńskie nie tworzą ciągłej pokrywy, ich miąższość jest zróżnicowana 

i waha się od 25 w rejonie m. Grodzisko do 85 m w Marszewie (średnia miąższość 50-60 m). Osady 

plioceńskie stanowią powierzchnię podczwartorzędową i dominują wśród nich iły poznańskie.  

Utwory czwartorzędowe to osady plejstoceńskie zlodowacenia środkowopolskiego - gliny zwałowe 

oraz piaski i żwiry, tworzą one jeden poziom z przewarstwieniami i soczewkami piasków 

wodnolodowcowych (dolina rzeki Prosny). Są piaszczyste i zawierają liczne głazy. W obrębie terasy 

zalewowej, stanowiącej dno rzeki Prosny, występują przeważnie mady w postaci glin pylastych 

i pyłów, a także piasków pylastych, gliniastych i drobnych.  
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Holocen reprezentowany jest przez mułki, piaski i żwiry pochodzenia rzecznego budujące terasy 

zalewowe Prosny, Neru i pozostałych dopływów. Miąższość tych osadów wynosi 3-10 m. Osady 

holoceńskie występują również w zagłębieniach bezodpływowych i dolinkach. Słabo 

rozpowszechnione, ale obecne są również torfy.1 

Według Mapy geologicznej Arkusz 584 Pleszew w obrębie analizowanego terenu dominują 

utworzy czwartorzędowe: 24/25 – gliny zwałowe na pisakach i żwirach wodnolodowcowych. 

Mniejsze powierzchnie zajmują: 25 – piaski żwiry wodnolodowcowe, 23/45 – piaski i żwiry 

lodowcowe na iłach zielonych i płomienistych, piaskach i mułkach, 25/33 – piaski i żwiry lodowcowe 

na glinach zwałowych. 

W obrębie analizowanego terenu występują również utworzy trzeciorzędowe, utworzone w neogenie: 

45 – iły zielone i płomieniste, piaski i mułki oraz utwory utworzone w holocenie: 2 – namuły den 

dolinnych i starorzeczy i 2/45 – namuły den dolinnych i starorzeczy na iłach zielonych 

i płomienistych, piaskach i mułkach. 

Rysunek 5 Położenie analizowanego terenu na fragmencie szczegółowej mapy geologicznej Polski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1: 50 000, Arkusz 584 Pleszew. 

 

Zgodnie z fizyczno - geograficzną regionalizacją Polski wg J. Kondrackiego prawie cały 

obszar gminy (w tym analizowany teren) jest położony w obrębie Wysoczyzny Kaliskiej. Jedynie 

północno – wschodnie fragmenty Gminy Pleszew (Grodzisko, Rokutów) leżą na Równinie 

Rychwalskiej. Oba wymienione mezoregiony są częścią Niziny Południowowielkopolskiej.  

Obszar gminy należy zaliczyć pod względem morfologicznym do terenów słabo urozmaiconych. 

Ukształtowanie terenu, rzeźba, gleby, wody oraz krajobraz są pochodzenia polodowcowego. Teren ten 

                                                        
1 Opracowano na podstawie: Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027. 
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znajduje się na obszarze dawnego zlodowacenia środkowopolskiego. Jego powierzchnię stanowi 

zespół równin z niewielkimi nachyleniami, które poprzecinane są dodatkowo szerokimi dolinami rzek 

Prosny i Neru. Obszar Gminy pochylony jest ku wschodowi i północnemu wschodowi. Wysokości 

bezwzględne kształtują się na poziomie od 85 m w dolinie rzeki Prosny do 155 m n.p.m. w rejonie 

Kowalewa i 145 m n.p.m. w rejonie Dobrej Nadziei. Obszar pocięty jest dolinami niewielkich cieków 

leżących w całości bądź w części na terenie Gminy (Ner, Giszka, Ciemna, Kobyłka, Sobkowina).2 

W obrębie analizowanego terenu wysokości kształtują się na poziomie ok. 111-121 m n.p.m. 

Teren obniża się kierunku północno-wschodnim. Schematyczne ukształtowanie analizowanego terenu 

przedstawiono na poniższym rysunku przedstawiającym położenie analizowanego terenu na 

podkładzie mapy NMT (numeryczny model terenu). 

Rysunek 6 Położenie analizowanego terenu na podkładzie mapy NMT (numeryczny model terenu). 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.geoportal.gov.pl 

 

3.2.2 GLEBY 

Pokrywę glebową gminy tworzą przede wszystkim gleby bielicowe piaszczyste (około 81%) 

i słabo ilaste oraz gleby płowe na podłożu glin zwałowych – gliniaste (10 %), gleby pylaste (7 %), 

a także w mniejszym stopniu torfowe (1 %) i murszowe (1 %). W większości zaklasyfikowane zostały 

one do średnich i niższych klas bonitacyjnych. Znaczny procent, bo 41 % stanowią ziemie V i VI 

klasy bonitacyjnej, gleby klasy IV zajmują 30 %, a klasy III 28 % powierzchni. Klasy II jest 1 %, a I 

                                                        

2 Opracowano na podstawie: Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027. 
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klasa nie występuje.3 Na analizowanym terenie dominują grunty orne IIIa i IIIb klasy bonitacyjnej. 

Pozostałe tereny stanowią grunty orne klasy IVa i V oraz grunty leśne. 

3.2.3 STOSUNKI WODNE 

Gmina Pleszew położona jest w lewobrzeżnej części zlewni rzeki Prosny. Rzeka Prosna zbiera 

z terenu gminy wody Neru, Sobkowiny, Giszki, Kobyłki i kilku mniejszych cieków oraz rowów 

melioracyjnych.  

Wody powierzchniowe w obrębie analizowanego terenu reprezentowane są przez cieki melioracyjne. 

Analizowany teren zlokalizowany jest w zasięgu następujących Zlewni Jednolitych Części Wód: 

 powierzchniowych rzecznych (JCWP) o nazwie: 

 „Pleszewski Potok” RW60001618496, 

 podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600081. 

Rysunek 7 JCWP i JCWPd w obrębie i otoczeniu analizowanego terenu, wody powierzchniowe. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://dane.gov.pl/pl/dataset/599/resource/672,wektorowe-warstwy-tematyczne-apgw/table oraz 
wektorowej mapy podziału hydrograficznego Polski 10k. 

 

W obrębie analizowanego terenu nie występują naturalne cieki ani zbiorniki wodne. Teren 

położony jest poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz poza zasięgiem stref 

ochronnych ujęć wód podziemnych. Według mapy hydrogeologicznej Polski (arkusz 584 Pleszew) 

stopień zagrożenia wód jest bardzo niski, co oznacza obszar o wysokiej odporności poziomu głównego 

(c) lub o średniej odporności poziomu głównego (b) i ograniczonej dostępności. Analizowany teren 

zlokalizowany jest na terenie jednostki hydrogeologicznej 1cTrl/J3. Jednostka obejmuje obszary, na 

                                                        

3 Opracowano na podstawie: Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027. 



-13- 

 

 

których głównym użytkowym poziomem wodonośnym jest poziom trzeciorzędowy (mioceński). 

Izolacja użytkowego poziomu wodonośnego jest dobra, zapewniają ją iły.4 

Wodonośne piętro trzeciorzędowe – trzeciorzędowe piętro wodonośne rozprzestrzenia się w północnej 

i zachodniej części gminy. W piętrze trzeciorzędowym wyróżnić można trzy warstwy wodonośne: 

dolną, środkową i górną. Tworzą je piaski od gruboziarnistych do pylastych i mułków, przedzielonych 

serią iłów i pokładów węgla. Wodę z warstwy plioceńskiej wykształconej jako piaski pylaste 

i drobnoziarniste stanowiące wkładki między kompleksem iłów eksploatuje się tylko w ujęciu 

w Taczanowie (wydajność 6 m3/h). Zasadnicze znaczenie dla zaopatrzenia w wodę ma warstwa 

mioceńska o miąższości 3-22 m, która także nie ma ciągłości. Wodę z tej warstwy ujmowały między 

innymi ujęcia w Marszewie i Baranówku.5 

3.2.4 KLIMAT6 

Średnia roczna temperatura powietrza w Pleszewie wynosi 8,2oC. Najcieplejszym miesiącem 

roku jest lipiec (średnia miesięczna temperatura wynosi 18,2 oC), natomiast najzimniejszym styczeń 

(średnia miesięczna temperatura wynosi -3,0 oC). Średnia roczna suma opadów wynosi 522 mm 

(najsuchszym miesiącem jest luty – 24 mm, natomiast największe opady występują w lipcu – 74 mm). 

Różnica w wysokości opadów pomiędzy najsuchszym i najmokrzejszym miesiącem wynosi 50 mm. 

Dominują wiatry z kierunków zachodnich.  

W warunkach klimatu lokalnego obserwuje się pewne różnice pomiędzy użytkowanymi 

rolniczo obszarami równinnymi, a wilgotnymi, zajętymi przez użytki zielone i zadrzewienia oraz 

dolinami rzek. Te pierwsze charakteryzują się dobrymi warunkami termicznymi, równomiernym 

nasłonecznieniem, małą wilgotnością powietrza i dobrym przewietrzaniem. Mniej korzystnymi lub 

nawet niekorzystnymi warunkami termiczno-wilgotnościowymi, częstym występowaniem mgieł, 

zastoisk chłodnego powietrza i inwersji temperatur oraz zdecydowanie ukierunkowanym 

przewietrzaniem wyróżniają się dna większych obniżeń dolinnych. Specyficzne warunki klimatu 

lokalnego mają rozległe tereny leśne. Lasy charakteryzują się na ogół dobrymi warunkami termiczno-

wilgotnościowymi o zmniejszonych wahaniach dobowych, jednak z gorszymi warunkami solarnymi 

(zacienienie). 

3.2.5 FLORA I FAUNA 

Obszar Miasta i Gminy Pleszew znajduje się w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Poznaniu, należy do Nadleśnictwa Taczanów. Lasy występują w oddzielonych od 

siebie kompleksach, zróżnicowanych pod względem siedliskowym i gatunkowym. Dominującym 

typem siedlisk są bory świeże i bory mieszane. W występującym drzewostanie przeważają sosna 

                                                        
4 Źródło: Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (Arkusz Pleszew 0584). 
5 Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew. 
6 Źródło: Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027. 



-14- 

 

 

zwyczajna, dąb szypułkowy, brzoza i osika. Ze względu na stosunkowo niewielką lesistość, roślinność 

nieleśna pełni ważną funkcję przyrodniczą. Szczególną rolę odgrywają zbiorowiska łąkowe, torfowe 

i szuwarowe w dolinach rzek, przede wszystkim Prosny oraz Neru. W drzewostanie dominują sosna 

zwyczajna (Pinus sylvestris), 2 gatunki dębów: szypułkowy (Quercus robur) i bezszypułkowy 

(Quercus sessilis), klon zwyczajny (Acer planatanoides) oraz brzoza brodkowata (Betula pendula). 

Ważną rolę w systemie ekologicznym Miasta i Gminy Pleszew spełnia roślinność nieleśna, czyli 

zieleń śródpolna czy zieleń parkowa. Zadrzewienia śródpolne, szczególnie o charakterze pasowym 

spełniają na obszarach użytkowanych rolniczo funkcję zabezpieczającą przed procesami erozyjnymi. 

Na terenie Miasta i Gminy istnieje również wiele parków.  

Świat zwierzęcy Miasta i Gminy Pleszew jest typowy dla równinnych obszarów Wielkopolski. 

Występują w lasach następujące gatunki zwierzyny grubej: sarny, jelenie i dziki. Zwierzyna drobna 

reprezentowana jest między innymi przez: lisy, zające, wydry, kuny, piżmaki. Urozmaiconą i licznie 

reprezentowaną grupę stanowią również ptaki, żerujące i gniazdujące głównie w dolinach rzecznych, 

między innymi Prosny i Neru. Na polach spotkać można bażanty i kuropatwy. Z gatunków gadów 

wymienić należy padalce i zaskrońce. Płazy reprezentowane są przede wszystkim przez żaby, 

ropuchy, rzekotki i kumaki. Mało zróżnicowana i ograniczona do pospolitych gatunków jest fauna ryb. 

Nie sprzyja jej rozwojowi zły stan czystości wód występujących na terenie Miasta i Gminy.  

Na terenie Miasta i Gminy Pleszew nie występują żadne strefy ochrony gatunkowej.7 

Roślinność analizowanego terenu ukształtowała się pod wpływem dotychczasowego 

użytkowania (użytkowanie rolnicze). Nastąpiła istotna zmiana i zubożenie składu gatunkowego 

w stosunku do potencjalnej roślinności naturalnej. Na przedmiotowym obszarze występują 

ekosystemy terenów rolnych, o uproszczonej strukturze, podlegające oddziaływaniu 

antropogenicznemu. Obok nich istotną rolę odgrywają ekosystemy zadrzewione oraz podmokłe 

w obrębie kompleksu leśnego. W bezpośrednim sąsiedztwie występują tereny zabudowane, drogi 

asfaltowe.  

Głównym czynnikiem determinującym obecność zwierząt na analizowanym obszarze jest sposób 

wykorzystania terenu, stopień zanieczyszczenia powietrza, zagęszczenie ludności, dostępność 

składników pokarmowych i tym samym pokrycie szatą roślinną terenu. Najliczniej występującymi 

gatunkami zwierząt na terenie opracowania są przedstawiciele awifauny. Ptaki koncentrują się w 

rejonie podmokłych obszarów, w obrębie kęp zadrzewień i zakrzewień. Tereny otwarte oraz 

zadrzewienia śródpolne stanowią miejsce potencjalnego gniazdowania i przelotu dla wielu gatunków 

z rodziny pokrzewkowatych, m.in. cierniówki (Sylvia communis), piecuszka (Phylloscopus trochilus), 

a także innych przedstawicieli awifauny: wilgi (Oriolus oriolus), trznadla (Emberiza citrinella), 

szczygła (Carduelis carduelis), oraz przedstawicieli wróblowatych, m.in. skowronka (Alauda 

arvensis). Na przedmiotowym terenie, można spodziewać się również sierpówki (Streptopelia 

                                                        
7 Źródło: Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027. 
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decaocto), szpaka (Sturnus vulgaris), dymówki (Hirundo rustica), kopciuszka (Phoenicurus 

ochruros), gawrona (Corvus frugilegus) oraz pleszki (Phoenicurus phoenicurus).  

Na terenach opracowania potencjalnie można spodziewać się również lisów, saren, dzików, zajęcy. 

Z małych gryzoni potencjalnie występującymi gatunkami drobnych ssaków są mysz polna, zaroślowa 

i domowa oraz nornica i nornik. 

Podsumowując analizowany teren nie odznacza się wysokimi walorami przyrodniczymi. Nie 

występują tutaj duże cenne kompleksy zieleni, nie ma też wrażliwych ekosystemów takich jak 

stanowiska o bogatej roślinności naturalnej, ostoje i siedliska przyrody dzikiej, rzadkiej. 

Uwarunkowania siedliskowe (gospodarka rolna) oraz bliskość szlaków komunikacyjnych i zabudowy 

nie sprzyjają występowaniu cennych gatunków w ich obrębie. Spotkać można tutaj pospolite ptaki 

śpiewające, drobne gryzonie, owady. Świat zwierząt reprezentowany jest przede wszystkim przez 

pospolite gatunki ekologiczne przystosowane do występowania w przekształconym antropogenicznie 

środowisku, dobrze znoszące sąsiedztwo człowieka. 

3.3 OBSZARY OBJĘTE PRAWNA OCHRONĄ 

3.3.1 FORMY OCHRONY PRZYRODY 

W obrębie analizowanego terenu nie występują formy ochrony przyrody 8  ani korytarze 

ekologiczne9. 

Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są Glinianki w Lenartowicach PLH 300048 

(w odległości ok. 2,2 km). Najbliżej położonym obszarem „ptasim” są Dąbrowy Krotoszyńskie 

PLB30007 (w odległości ok. 8,3 km). Najbliższy Obszar Chronionego Krajobrazu Dąbrowy 

Krotoszyńskie Baszków-Rochy zlokalizowany jest w odległości ok. 7,4 km od analizowanego terenu. 

Pozostałe obszarowe formy ochrony przyrody oddalone w znaczącej odległości od analizowanego 

terenu (w odległości ponad 10 km). 

3.3.2 GATUNKI ROŚLIN I ZWIERZĄT OBJĘTE OCHRONĄ 

Dotychczas w obrębie analizowanego terenu nie stwierdzono występowania chronionych 

gatunków. W przypadku stwierdzenia stanowisk gatunków chronionych należy zastosować właściwe 

przepisy. W stosunku do chronionych gatunków zwierząt oraz roślin obowiązują następujące przepisy 

prawne: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409) oraz 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

grzybów (Dz.U. 2014 poz. 1408). 

                                                        
8 www.geoserwis.gdos.gov.pl (dostęp: 06.08.2021 r.) 
9 projekt korytarzy ekologicznych zamieszczony na www.geoserwis.gdos.gov.pl (dostęp 06.08.2021 r.) 
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W przypadku konieczności złamania któregokolwiek z zakazów obowiązujących w stosunku 

do gatunków chronionych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, wymagane będzie uzyskanie 

pozwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub/i Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Gdańsku (w zależności od zakazu) na odstępstwa od zakazów wymienionych w art. 51 

i art. 52 ustawy o ochronie przyrody. Na terenie Miasta i Gminy Pleszew nie występują żadne strefy 

ochrony gatunkowej.10 

3.3.3 TERENY CHRONIONE NA MOCY USTAWY O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I 

LEŚNYCH 

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326) 

obowiązuje ochrona gleb kl. I – III oraz gruntów leśnych. Ustawa reguluje zasady ochrony tych 

gruntów poprzez nakaz uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla przeznaczenia 

gruntów kl. I – III na cele nierolnicze – w obrębie analizowanego terenu występują grunty chronione 

klasy II i III. W przypadku zmiany przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne konieczne jest 

uzyskanie zgody Ministra Środowiska w przypadku lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, 

Marszałka Województwa w przypadku lasów prywatnych. W obrębie analizowanych obszarów 

występują grunty leśne. 

 

4 JAKOŚĆ ŚRODOWISKA I JEGO ZAGROŻENIA 

4.1 JAKOŚĆ WÓD 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (PGW) jest podstawowym dokumentem 

planistycznym gospodarki wodnej według Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zgodnie z założeniami 

dyrektywy, plany gospodarowania miały być tworzone dla potrzeb osiągnięcia dobrego stanu wód 

i utrzymania lub poprawy tego stanu w dalszym okresie. Plany gospodarowania wodami w dorzeczach 

przyjmowane są na kolejne sześcioletnie cykle planistyczne (2003-2009; 2009-2015; 2015-2021; 

2021-2027). PGW powinien stanowić podstawę podejmowania wszelkich decyzji mających wpływ na 

stan zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania nimi w przyszłości. Utrzymanie dobrego stanu 

i potencjału ekologicznego wód powierzchniowych, podziemnych, obszarów chronionych wynika 

z wypełniania celów środowiskowych i zasad ochrony wód, obowiązek ten wynika z przepisów 

odrębnych (Ustawa Prawo wodne tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 624). Obecnie obowiązuje Plan 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2016 poz. 1967). 

 Analizowany teren zlokalizowany jest w obszarze następujących jednolitych części wód 

powierzchniowych (JCWP) – cele środowiskowe określone według ww. Planu: 

 

                                                        
10 Źródło: Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027. 
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Jednolita Część Wód 

Powierzchniowych RZEKI 

Aktualny stan 

JCWP Cel środowiskowy 
Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia 

celów 

środowiskowych 
Nazwa JCWP Kod JCWP 

Stan Stan/potencjał 

ekologiczny 

Stan 

chemiczny 

Pleszewski Potok RW60001618496 
zły dobry stan 

ekologicznego 

dobry stanu 

chemicznego 
zagrożona 

 

Jednolite części wód powierzchniowych są zagrożone ryzykiem nieosiągnięciem celów 

środowiskowych (zagrożone nieosiągnięciem lub nieutrzymaniem, co najmniej dobrego 

stanu/potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych). 

Pogarszanie się jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz brak poprawy jej jakości 

następuje przede wszystkim w wyniku ich zanieczyszczania ściekami bytowo-gospodarczymi, 

wynikającego z niedostatku sieci kanalizacyjnych, spływu zanieczyszczeń z terenów użytkowanych 

rolniczo. Termin osiągnięcia celu przedłużono do roku 2027. W przedmiotowej zlewni JCWP 

występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na 

celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami 

dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny 

aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 

2027. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie 

gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie wystarczającym 

dla osiągnięcia dobrego stanu. 

Zgodnie z Ustawą prawo wodne celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych 

niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych, 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.  

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest:  

1. zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;  

2. zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;  

3. ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między 

poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

Rejon gminy Pleszew objęty jest Państwowym Monitoringiem Jakości Wód Podziemnych. Celem 

monitoringu jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego 

zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i 

oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych (Program PMŚ). Monitoring wód 

podziemnych jest w Polsce prowadzony w sieciach: krajowej, regionalnych i lokalnych. Przedmiotem 
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monitoringu jest są 172 jednostki jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) – analizowany 

obszar, objęty jest jednostką: JCWPd nr 81. Stan chemiczny oraz jakościowy wód podziemnych na 

terenie ww. jednostki został oceniony jako dobry. Celem środowiskowym według Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego 

i ilościowego. Cel nie jest zagrożony. 

4.2 POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu opracował ocenę roczną jakości 

powietrza w województwie wielkopolskim dotyczącą roku 2020. Ocenę przeprowadzono 

w odniesieniu do stref z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia 

ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. 

W województwie wielkopolskim klasyfikację wykonano w 4 strefach: Aglomeracja 

Poznańska, miasto Kalisz i strefa wielkopolska, do której zalicza się gmina Pleszew. 

Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla ochrony 

roślin, dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych 

klas: 

 do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio 

poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych; 

 do klasy B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, 

lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji; 

 do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, 

poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie 

jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe; 

Wyniki klasyfikacji stref – cel: ochrona zdrowia 

 W wyniku oceny rocznej jakości powietrza za 2020 rok, dla zanieczyszczeń mających 

określone poziomy dopuszczalne benzen, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ozon, tlenek węgla, pył 

PM10, pył PM2.5 oraz kadm, nikiel, ołów, arsen i benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10. W 

obrębie strefy wielkopolskiej stwierdzono obszary przekroczenia standardów imisyjnych dla pyłu 

PM2,5, dla benzo(a)pirenu w pyle PM10. Według kryterium ochrony zdrowia strefa została 

zakwalifikowana do klasy C. 

Wyniki klasyfikacji stref – cel: ochrona roślin 

 W wyniku oceny rocznej jakości powietrza za 2020 rok, dla zanieczyszczeń mających 

określone poziomy dopuszczalne (dwutlenek siarki, tlenek azotu, ozon), według kryterium ochrony 

roślin strefa wielkopolska otrzymała klasę A dla wszystkich ww. zanieczyszczeń. 
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Głównym źródłem zanieczyszczeń w skali Miasta i Gminy Pleszew jest emisja 

powierzchniowa pochodząca z indywidualnych palenisk domowych. Głównym problemem jest 

spalanie niskiej jakości surowców w przestarzałych i mało wydajnych piecach w gospodarstwach 

domowych. Problem jest szczególnie widoczny w zwartej, słabo przewietrzanej zabudowie w okresie 

jesienno - zimowym i bezwietrzne dni. W mniejszym stopniu na złą jakość powietrza w Mieście i 

Gminie Pleszew wpływa transport (emisja liniowa). 

Wpływ na poprawę sytuacji zakresie poprawy jakości powietrza atmosferycznego miałyby 

przedsięwzięcia związane m.in. z wymianą starych, niskosprawnych i nieekologicznych kotłów 

i pieców węglowych bądź związane z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej (m.in. energia 

wiatrowa, słoneczna, wykorzystanie biomasy). Istotne jest również podejmowanie działań 

skierowanych na większe uświadomienie społeczeństwa i propagowanie szerszego wykorzystania 

paliw typu gaz ziemny, olej opałowy, brykiet, energię elektryczną lub energię odnawialną, bardziej 

przyjaznych środowisku, których wykorzystanie przyczyni się do zmniejszenia tzw. niskiej emisji, jak 

również wyeliminuje problem spalania odpadów. 

W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z dróg zaleca propagowanie wykorzystania 

mniej uciążliwych dla środowiska form ruchu, np. ruch rowerowy, pieszy (budowa ścieżek 

rowerowych, budowa chodników, remont poboczy dróg) oraz rozwój transportu zbiorowego.  

 

Zadania realizowane są w zakresie przewidzianym w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Miasta i Gminy Pleszew m.in. w celu zwiększenia efektywności energetycznej, wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii i zastosowania technologii ograniczających emisję. Dotacja celowa na 

zadania z zakresu poprawy jakości powietrza - dotacja uruchomiona w 2017 r. skierowana jest do 

właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych/lokali, mieszkalnych budynków 

wielorodzinnych, którzy dokonują wymiany starych kotłów na nowe i zmniejszają emisję 

zanieczyszczeń, co wpływa na poprawę jakości powietrza. Planowane jest zwiększenie środków 

w Budżecie Miasta i Gminy Pleszew z powodu dużego zainteresowania mieszkańców przedmiotową 

dotacją. 

Program Czyste Powietrze - Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawarł w 2019 r. 

porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

(WFOŚiGW), na podstawie którego Urząd Miasta i Gminy Pleszew uczestniczy w programie Czyste 

Powietrze.  

Na terenie Gminy Pleszew występuje zagrożenie związane ze znaczną koncentracją budynków 

inwentarskich (chów przemysłowy, charakteryzujący się dużą koncentracją DJP) w niektórych 

miejscowościach. Zwiększona liczba takich budynków wymaga dokładnego analizowania 

oddziaływania tego rodzaju inwestycji na środowisko (duża ilość poruszających się pojazdów – 

wywozy gnojowicy/obornika, dowóz pasz, wywóz/dowóz zwierząt) oraz na mieszkańców. Jednak 

z uwagi na brak przepisów szczegółowych dotyczących kwestii odorowych oraz kwestii 
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krajobrazowych utrudniona jest właściwa kontrola nad projektowaniem takich budynków. 

Intensyfikacja chowu prowadzi do powstawania konfliktów społecznych.11 

Działania naprawcze uwzględnia również Program ochrony powietrza dla strefy 

wielkopolskiej, przyjęty Uchwałą Nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 

lipca 2020 r. (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2020, poz. 5954). Działanie polega na umieszczaniu 

odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz 

B(a)P, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie:  

 układu zabudowy zapewniającego przewietrzanie miasta;  

 wprowadzania zieleni izolacyjnej, w tym zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych o dużym 

natężeniu ruchu;  

 zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych;  

 kształtowania zabudowy w sposób umożliwiający swobodny przepływ mas powietrza;  

 stosowania odpowiednich wskaźników powierzchni biologicznie czynnej towarzyszącej 

zabudowie;  

 tworzenia publicznych terenów zieleni urządzonej, w tym parków, skwerów;  

 uwzględniania rozbudowy i kształtowania sieci ulic obwodowych powodujących eliminację lub 

ograniczenie ruchu tranzytowego, oraz umożliwiających uspokojenie ruchu, tworzenia stref ruchu 

pieszego i uspokojonego w szczególności w centrach miast;  

 wdrażania rozwiązań systemowych dedykowanych rozwojowi ruchu rowerowego i pieszego.  

 uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach przekroczeń wskazanych 

w Programie ochrony powietrza (jeżeli nie ma obowiązujących) oraz zawarcie w nich zapisów 

dotyczących zakazu likwidacji sieci ciepłowniczej i przyłączy oraz zmiany ogrzewania 

zbiorowego (z sieci ciepłowniczej) na indywidualne - w miarę możliwości. 

Do działań kierunkowych określonych w Programie ochrony powietrza dla strefy 

wielkopolskiej należą w zakresie planowania działań i planowania przestrzennego: 

 opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjny (GPN) zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 

2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2020 r. poz. 22). 

 uwzględnianie w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sposobów zabudowy 

i zagospodarowania terenu umożliwiających ograniczenie emisji pyłów poprzez działania 

polegające na:  

o ustalaniu minimalnego współczynnika zieleni na poziomie przynajmniej 20% w obrębie 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej,  

o wprowadzaniu zieleni ochronnej i urządzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie 

przestrzeni publicznych miast (place, skwery),  

                                                        
11 Źródło: Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027. 
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o tworzenie tzw. zielonej infrastruktury,  

o tworzenie „zielonych” miejsc wypoczynku dla dzieci i osób starszych,  

o zachowaniu istniejących terenów zieleni i wolnych od zabudowy celem lepszego 

przewietrzania miast,  

 ustalaniu sposobu zaopatrzenia w ciepło z zaleceniem instalowania ogrzewania niskoemisyjnego 

w nowo planowanej zabudowie,  

 zalecanie podłączania nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w rejonach objętych centralnym 

systemem ciepłowniczym,  

 modernizowaniu układu komunikacyjnego celem przeniesienia ruchu poza ścisłe centra miast,  

 reorganizacji układu komunikacyjnego oraz wprowadzeniu stref ograniczających ruch 

samochodowy w ścisłych centrach miast,  

 zapewnieniu obsługi transportem zbiorowym na etapie tworzenia planów miejscowych 

i wydawania decyzji o warunkach zabudowy w miastach,  

 w decyzjach środowiskowych dla budowy i przebudowy dróg:  

 wskazanie stosowania wzdłuż ciągów komunikacyjnych pasów zieleni w pasach drogowych 

(z roślin o dużych zdolnościach fitoremediacyjnych) oraz późniejszego dbania o ich dobry stan 

jakościowy,  

 wskazanie stosowania ekranów akustycznych pochłaniających typu „zielona ściana” zamiast 

najczęściej stosowanych ekranów odbijających,  

 planowanie rozbudowy miast w sposób zapobiegający zbytniemu „rozlewaniu się miast”. 

 

Wskazania te odnoszą się głównie do obszarów miast gdzie koncentrują się zanieczyszczenia, 

jednak część z tych założeń można przełożyć na tereny wiejskie, zwłaszcza na te zlokalizowane blisko 

miasta chociażby dotyczące ustalaniu sposobu zaopatrzenia w ciepło z zakazem używania paliw 

stałych w indywidualnych stałych źródłach ciepła w nowo planowanej zabudowie. 

 

5 PRZEWIDYWANE SKUTKI DLA ŚRODOWISKA I JEGO KOMPONENTÓW 

WYNIKAJĄCE Z PROJEKTOWANEGO PRZEZNACZENIA TERENÓW 

 Przeznaczenie terenów pod planowane funkcje będzie nieznacznie oddziaływać na 

poszczególne elementy środowiska. Pomimo bezpośredniego i stałego charakteru niektórych 

oddziaływań przy zastosowaniu ustaleń zawartych w projekcie miejscowego planu oraz 

nowoczesnych rozwiązań technicznych, przekroczenie standardów jakości środowiska określonych 

prawem jest mało prawdopodobne. Najbardziej widocznym oddziaływaniem przekształcającym 

środowisko jest ubytek powierzchni biologicznie czynnej poprzez wprowadzenie nowych terenów 

inwestycyjnych na terenach dotychczas niezagospodarowanych. 
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Ustalenia planu utrzymują w większości dotychczasowe zagospodarowanie analizowanego terenu – 

tereny rolnicze, tereny leśne, tereny dróg i rowów melioracyjnych. Na niewielkim obszarze 

zaprojektowano teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), na terenach rolniczych (R) 

dopuszcza się zabudowę zagrodową, budynki gospodarcze oraz inwentarskie. 

Dla terenów rozwoju osadnictwa charakterystyczne są następujące oddziaływania 

środowiskowe: 

- emisja zanieczyszczeń do atmosfery (ogrzewanie oraz wprowadzanie spalin); 

- wytwarzanie ścieków i odpadów; 

- hałas; 

- zmiany w powierzchni ziemi, roślinności i krajobrazie. 

Oddziaływania ustaleń projektu Planu na poszczególne komponenty i składowe środowiska 

przedstawione zostały poniżej. 

KOMPONENT 

ŚRODOWISKA 
SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA 

powierzchnia ziemi 

(rzeźba terenu) i gleby 
- Na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkotrwałe 

i nieodwracalne w obszarze zainwestowanym. 

- Na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe i o małym 

stopniu oddziaływania. 

Główne przekształcenia przypowierzchniowej warstwy litosfery w wyniku 

realizacji ustaleń planu reprezentowane będą przez: 

 Przekształcenia z przypowierzchniowych strukturach geologicznych 

w związku z robotami ziemnymi (wykopy pod fundamenty i dla potrzeb 

uzbrojenia terenu); 

 Likwidację pokrywy glebowej w miejscach wykopów i przekształcenia 

fizykochemicznych właściwości gleb na terenach placów budów; 

Nie przewiduje się istotnej zmiany lokalnego ukształtowania terenu w wyniku robót 

ziemnych.  

Na jakość gleb wpłynąć może intensywniejszy ruch komunikacyjny głównie w fazie 

realizacji ustaleń Planu. 

Prognozowane przekształcenia środowiska są w większości nieuniknione i mają 

typowy charakter terenów nowych inwestycji związanych z rozwojem osadnictwa. 

Plan porządkuje gospodarkę wodno-ściekową i reguluje gospodarkę odpadową, co 

powinno wystarczająco ochronić podłoże przed negatywnymi zmianami 

jakościowymi. 

wody powierzchniowe i 

podziemne 
- Na etapie budowy oddziaływania będą pośrednie, krótkookresowe, 

odwracalne i o bardzo małym stopniu oddziaływania. 

- Na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe. 

Pokrycie części obszaru szczelnymi nawierzchniami przyczyni się do utrudnienia 

infiltracji wód opadowych do gruntu. Przewidywane ograniczenie infiltracji nie 

będzie jednak znaczące dla użytkowania lokalnych zasobów wód podziemnych. Nie 

przewiduje się, by projektowana zabudowa wiązała się z negatywnym 

oddziaływaniem na stan ilościowy i jakościowy wód podziemnych 

i powierzchniowych.  

Izolacja użytkowego poziomu wodonośnego w tym rejonie jest dobra. 

Nieprzewidziane chwilowe zanieczyszczenie wód podziemnych może nastąpić 

jedynie w pojedynczych, incydentalnych wypadkach podczas realizacji inwestycji, 

ale mimo to nie powinno to wpłynąć na pogorszenie dotychczasowego stanu 

jednolitych części wód podziemnych.  

Projekt planu ustala zastosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych nie 

powodujących zagrożeń dla środowiska wodnego i mogących doprowadzić do 

skażenia wód podziemnych oraz ustala docelowe pełne uzbrojenie terenu w sieci 

inżynieryjne, w tym zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków.  
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KOMPONENT 

ŚRODOWISKA 
SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA 

Ustalenia projektu planu do czasu realizacji sieci wodociągowej i kanalizacji 

dopuszczają rozwiązania indywidualne. 

Przy założeniu właściwego funkcjonowania wszystkich elementów planowanego 

systemu unieszkodliwiania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych 

zminimalizowana zostanie możliwość powstania zagrożeń dla wód 

powierzchniowych, podziemnych. 

krajobraz Wprowadzenie nowych obiektów kubaturowych spowoduje intensyfikację 

antropizacji krajobrazu.  

Zachowanie walorów krajobrazowych zależeć będzie przede wszystkim od dalszego 

zagospodarowania poszczególnych działek, co ograniczone będzie do skali lokalnej 

i będzie miało charakter oddziaływań pośrednich, długotrwałych lub nawet stałych. 

Należy przypuszczać, iż uzupełnienia zabudowy w wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych, w bliskim sąsiedztwie istniejącej zabudowy w sposób 

pozytywny wpłyną na ujednolicenie zabudowy, wysokość budynków zostanie 

dopasowana do zabudowy istniejącej w sąsiedztwie, ich umiejscowienie wyznaczać 

będą linie zabudowy określone w projekcie planu. 

Istotne będzie przyjmowanie odpowiednich rozwiązań architektonicznych. 

Zachowanie i wzbogacenie zieleni towarzyszącej wpłynie korzystnie na 

mikroklimat i walory krajobrazowe otoczenia. Rzeźba terenu nie ulegnie znaczącym 

przekształceniom. 

zwierzęta, rośliny 

różnorodność 

biologiczna w tym 

gatunki chronione 

- Na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, w 

większości nieodwracalne. 

- Na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe, o bardzo 

małym stopniu oddziaływania. 

Z lokalnym, bezpośrednim zubożeniem lub zlikwidowaniem istniejącej roślinności 

spotkamy się w miejscu powstania nowych obiektów kubaturowych. 

Oddziaływaniem pośrednim w odniesieniu do siedlisk flory i fauny na terenach 

zielonych (biologicznie czynnych) bezpośrednio przyległych do powierzchni 

nieprzepuszczalnych może być podsuszenie gruntów. 

Plan ustala udział powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 40% dla terenów 

MN, dla terenów R – 90%. Ustalenia projektu planu zachowują w całości teren 

leśny, tereny rowów oraz wyznaczają tereny zieleni. 

Nie prognozuje się aby realizacja ustaleń projektu planu spowodowała utratę 

istotnych siedlisk zwierząt, roślin w tym chronionych gatunków oraz spowodowała 

znacząco negatywne oddziaływania na zwierzęta i ich populacje w tym gatunki 

chronione. Plan ustala zachowanie i adaptację istniejącej zieleni, co umożliwi 

bytowanie ptaków, płazów czy gadów oraz mniejszych gatunków ssaków. 

powietrze 

atmosferyczne i klimat 
- Na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, 

odwracalne, znaczące lecz ograniczone do terenów przeznaczonych pod 

zabudowę i bezpośrednio w jej otoczeniu. 

- Na etapie eksploatacji oddziaływania będą bezpośrednie, stałe, o bardzo 

małym stopniu oddziaływania. 

Oddziaływanie na zanieczyszczenia powietrza w trakcie realizacji ustaleń nastąpi w 

wyniku pracy sprzętu budowlanego i transportu materiałów budowlanych (spaliny) 

oraz w wyniku składowania materiałów budowlanych (ewentualne źródło 

zapylenia), a także w trakcie prac ziemnych (pylenie z powierzchni terenu 

pozbawionej roślinności, w zależności od warunków atmosferycznych).  

Wpływ przedsięwzięcia na warunki aerosanitarne w trakcie jego budowy będzie 

okresowy, ograniczony przestrzennie i jakościowo, jego ograniczenie można 

osiągnąć przez wygrodzenie terenów realizacji prac budowlanych, ewentualnie 

zwilżanie obszaru w sytuacjach małej wilgotności powietrza itp. 

Na etapie funkcjonowania źródłami zanieczyszczenia atmosfery na obszarze 

zainwestowania będą: 

 źródła ciepła projektowanych obiektów budowlanych; 

 motoryzacyjne zanieczyszczenia powietrza.  

Jako źródła ogrzewania należy wykorzystywać paliwa niskoemisyjne lub nieemisyjne 

dzięki czemu zanieczyszczenia nie wpłyną w istotnym stopniu na pogorszenie stanu 

atmosfery. Ustalenia planu dopuszczają uzupełnienie zasilania w energię elektryczną 
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KOMPONENT 

ŚRODOWISKA 
SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA 

wytwarzaną ze źródeł odnawialnych, przez urządzenia o mocy do 100 kW w postaci 

mikroinstalacji fotowoltaicznych lub małych instalacji fotowoltaicznych. 

Zgodnie z ustaleniami projektu planu do ogrzewania budynków zakazuje się 

stosowania urządzeń, które spowodowałyby przekroczenia dopuszczalnych 

zawartości substancji w powietrzu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi. 

Zmiany w obrębie obszaru związanego z lokalizacją zabudowy będą miały wpływ 

na wzrost natężenia ruchu drogowego oraz związany z tym wzrost zanieczyszczeń 

aerosanitarnych pochodzenia motoryzacyjnego (emisja dwutlenku siarki, azotu, 

tlenków węgla). 

Planowana, mało intensywna zabudowa, wpłynie istotnie na zmniejszenie przewietrzania 

terenu, a jednocześnie nie spowoduje stagnacji zanieczyszczonego powietrza nad 

obszarami zabudowanymi.  

 

Klimat – oddziaływania na klimat będą związane z oddziaływaniami wskazanymi 

powyżej na poszczególne komponenty środowiska. Nie będą to oddziaływania 

znaczące i będą oddziaływaniami lokalnymi. Powstanie nowej zabudowy 

mieszkaniowej, zagrodowej, może spowodować umiarkowaną emisję 

wprowadzanych do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń (gazów i pyłów), 

wynikających z procesów ogrzewania budynków w sezonie grzewczym. Ponadto 

zwiększy się ruch samochodowy w rejonie przedmiotowych obszarów. Zmieni się 

również pokrycie terenu – na fragmentach gruntów rolnych powstanie nowa 

zabudowa. Tym samym warunki mikroklimatyczne w miejscu realizacji inwestycji 

ulegną umiarkowanie niekorzystnym zmianom (ubytek powierzchni biologicznie 

czynnej). 

Korzystnie na mikroklimat obszarów opracowania mogą wpłynąć ww. 

towarzyszące zabudowie powierzchnie biologicznie czynne oraz ww. rozwiązania 

w zakresie minimalizacji emisji zanieczyszczeń powietrza, które wpływają także na 

klimat lokalny. 

klimat akustyczny Na etapie inwestycyjnym (realizacji ustaleń) odczuwalny będzie okresowy wzrost 

natężenia hałasu, związany z pracą sprzętu budowlanego i transportem materiałów 

budowlanych. 

Emisja hałasu w trakcie budowy jest traktowana jako prace okresowe i nie podlega 

regulacji prawnej w tym zakresie. Należy jednak zastosować tzw. bierną ochronę 

przed hałasem poprzez ograniczenie czasu pracy najbardziej hałaśliwych urządzeń 

w ciągu doby, z wykluczeniem godzin nocnych. 

Podstawowymi, źródłami zmian warunków akustycznych na etapie funkcjonowania 

inwestycji będą: 

 powstanie nowych źródeł hałasu związanych z obiektami budowlanymi; 

 wzrost natężenia ruchu samochodowego, związany z obsługą 

komunikacyjną ww. obiektów  

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku reguluje Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). W granicach planu wskazuje się w 

odniesieniu do dopuszczalnego poziomu hałasu, o których mowa w przepisach 

prawa ochrony środowiska, tereny oznaczone symbolami:  

 MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 R - jak dla terenów pod zabudowę zagrodową. 

dobra kultury Nie przewiduje się znaczącego wpływu. 

zdrowie i życie ludzi W wyniku realizacji zapisów planu nie przewiduje się powstania istotnych zagrożeń 

dla zdrowia i życia ludzi. Oczywiste jest, że zwiększenie intensywności zabudowy 

spowoduje: 

 nieznaczne pogorszenie stanu higieny atmosfery i klimatu akustycznego, 

 zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów na tym terenie, 

 zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków, 

 wzrost zapotrzebowania na wodę, energię elektryczną i cieplną, 

 lokalnie zmniejszenie terenów biologicznie czynnych. 

Wymienione oddziaływania nie spowodują przekroczeń dopuszczalnych norm dla 
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KOMPONENT 

ŚRODOWISKA 
SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA 

poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego ani zagrożeń dla zdrowia i 

życia ludności. 

 

Zgodnie z projektem planu maksymalna obsada pojedynczego budynku inwentarskiego powinna 

wynosić poniżej 60 DJP. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 września 2019 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U 2019, poz. 1839) 

ustalona obsada w tej wysokości może kwalifikować przedsięwzięcie do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się: 

103) chów lub hodowla norek:  

a) w liczbie nie mniejszej niż 20 DJP i mniejszej niż 105 DJP – jeżeli ta działalność będzie 

prowadzona:  

– w odległości mniejszej niż 210 m od:  

– – terenów lub gruntów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, tj. mieszkaniowych, 

rolnych zabudowanych zajętych pod budynki mieszkalne, innych zabudowanych z wyłączeniem 

cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt, zurbanizowanych niezabudowanych lub w trakcie zabudowy, 

rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni 

nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, nie uwzględniając 

nieruchomości gospodarstwa, na terenie którego chów lub hodowla będą prowadzone,  

– – zrealizowanego, realizowanego lub planowanego przedsięwzięcia chowu lub hodowli norek w 

liczbie nie mniejszej niż 20 DJP,  

– na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,  

b) w liczbie nie mniejszej niż 30 DJP i mniejszej niż 105 DJP – na obszarach innych niż wymienione w 

lit. a; 

104) chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w pkt 103:  

a) w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP i mniejszej niż 210 DJP – jeżeli ta działalność będzie 

prowadzona:  

– w odległości mniejszej niż 210 m od:  

– – terenów lub gruntów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, tj. mieszkaniowych, 

rolnych zabudowanych zajętych pod budynki mieszkalne, innych zabudowanych z wyłączeniem 

cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt, zurbanizowanych niezabudowanych lub w trakcie zabudowy, 

rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni 

nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, nie uwzględniając 

nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone,  

– – zrealizowanego, realizowanego lub planowanego przedsięwzięcia chowu lub hodowli 

zwierząt innych niż norki, w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP,  

– na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,  

b) w liczbie nie mniejszej niż 60 DJP i mniejszej niż 210 DJP – na obszarach innych niż wymienione w 

lit. a; 

Ustalenia projektu planu zakazują lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska za 

wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu: łączności publicznej, komunikacji i infrastruktury 

technicznej. Natomiast dopuszczają lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 



-26- 

 

 

oddziaływać na środowisko, w przypadku gdy wykonana ocena wykaże brak znaczącego 

negatywnego oddziaływania na środowisko. W związku z tym w przypadku zaliczenia planowanego 

przedsięwzięcia do wskazanych powyżej, przedsięwzięcie to będzie wymagało przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko, co za tym idzie konieczne będzie opracowanie raportu 

oddziaływania na środowisko. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko będzie dawało 

kontrolę nad intensywnością prowadzenia tego typu działalności oraz możliwość dokładnej oceny 

wpływu na środowisko w tym życie i zdrowie ludzi. Dodatkowo w raporcie szczególnej analizie 

powinno być poddane oddziaływanie skumulowane planowanego przedsięwzięcia z innymi 

podobnymi przedsięwzięciami zrealizowanymi bądź planowanymi do zrealizowania na terenie gminy. 

Dodatkowo ustalenia projektu planu nakazują by uciążliwości generowane przez: działalność 

prowadzona w obiektach związanych z chowem lub hodowlą zwierząt, obiekty inwentarskie i budynki 

inwentarskie, zawierały się w granicach do których inwestor posiada tytuł prawny. 

5.1 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 

Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są Glinianki w Lenartowicach PLH 300048 

(w odległości ok. 2,2 km). Najbliżej położonym obszarem „ptasim” są Dąbrowy Krotoszyńskie 

PLB30007 (w odległości ok. 8,3 km). Ze względu na znacząca odległość analizowanego terenu od 

obszarów chronionych Natura 2000, skalę i sposób jego zagospodarowania nie prognozuje się 

wystąpienia znacząco negatywnych oddziaływań na obszar Natura 2000, w tym na cele i przedmiot 

ochrony oraz jego integralność. W związku z tym, nie zaszła również konieczność określania 

planistycznych rozwiązań alternatywnych, dla tych przyjętych w ustaleniach projektu planu. 

5.2 POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU 

REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

 Nie prognozuje się wystąpienia zmian stanu środowiska w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu. Stan środowiska zostanie zachowany na obecnym poziomie. 
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6 ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, 

OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 

NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, 

MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOTY 

OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ 

TEGO OBSZARU 

W projekcie planu miejscowego zawarto szereg ustaleń mających na celu zapobieganie 

i ograniczanie potencjalnych negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu, spośród których wymienić należy m.in.: 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu: 

1. Ustala się zasady ochrony środowiska: 

1) w zakresie ochrony środowiska ustala się następujące zasady: 

a)  zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków z placów utwardzonych do wód 

powierzchniowych i gruntu; 

b) zakazuje się wprowadzania do gleby substancji mogących negatywnie wpływać na jakość wód 

podziemnych; 

c)  zakazuje się zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych oraz 

kierunku odpływu wód ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

d) nakazuje się utrzymanie sieci melioracyjnych i drenażowych w należytym stanie technicznym 

umożliwiającym zachowanie drożności poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniem, 

zarastaniem i zasypywaniem, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

e)  dopuszcza się przebudowę, skanalizowanie sieci melioracyjnych i drenażowych, zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

f)  nakazuje się by uciążliwości generowane przez: działalność prowadzona w obiektach 

związanych z chowem lub hodowlą zwierząt, obiekty inwentarskie i budynki inwentarskie, 

zawierały się w granicach do których inwestor posiada tytuł prawny; 

g) zakazuje się w granicach planu lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska 

za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu: łączności publicznej, komunikacji i 

infrastruktury technicznej; 

h) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, w przypadku gdy wykonana ocena wykaże brak znaczącego negatywnego 

oddziaływania na środowisko; 

i)  zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej, o których mowa w przepisach odrębnych. 

2) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, przyjmując odpowiednie przepisy z zakresu ochrony 

środowiska: 

a)  dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem literowym MN jak dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

b) dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem literowym R jak dla 

terenów zabudowy zagrodowej; 

2. W zakresie ochrony i zasad kształtowania krajobrazu ustala się nakaz realizacji nowej zabudowy 

zgodnie ze wskaźnikami kształtowania zabudowy określonymi w ustaleniach szczegółowych planu. 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów 

kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: 
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Ustala się w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

zachowanie w granicach planu obszarów zabytków archeologicznych, ujętych w gminnej ewidencji 

zabytków, podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

3) stanowisko archeologiczne: nr obszaru – AZP 63 – 36, nr stanowiska archeologicznego w 

miejscowości 1, nr stanowiska archeologicznego na obszarze AZP – 1; 

4) stanowisko archeologiczne: nr obszaru – AZP 63 – 36, nr stanowiska archeologicznego w 

miejscowości 1, nr stanowiska archeologicznego na obszarze AZP – 2; 

Ustala się ochronę obszarów wymienionych w ust. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z 

zakresu prawa budowlanego oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

W odniesieniu do zabytków archeologicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 prowadzenie badań i robót 

budowlanych oraz podejmowanie innych działań odbywa się na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

W granicach planu nie występują obszary krajobrazów kulturowych. 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy są następujące: 

Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu: 

ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie lasu zgodnie z 

przepisami odrębnymi z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

W rozwiązaniach infrastruktury technicznej ustala się: 

1. Ustala się następujące zasady w zakresie systemów infrastruktury technicznej: 

1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym odbywa się poprzez 

zlokalizowane w granicach planu lub w bezpośrednim sąsiedztwie planu sieci infrastruktury technicznej, które 

posiadają dalszy przebieg w obrębie gminy i powiązane są z gminnym systemem uzbrojenia terenu; 

2) nakazuje się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, ich stref ochronnych i pasów ochrony 

funkcyjnej oraz stref kontrolowanych w granicach terenów elementarnych oznaczonych symbolami 

literowymi KD(L) KDW oraz w granicach terenów elementarnych oznaczonych symbolami 

literowymi MN i R pomiędzy liniami rozgraniczającymi a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy - 

na obszarach, na których nie dopuszcza się realizacji, budynków, wiat oraz tymczasowych 

obiektów budowlanych zgodnie z definicją nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

3) dopuszcza się lokalizowanie nowych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej służących 

zaopatrzeniu rolnictwa i mieszkańców wsi na terenach elementarnych oznaczonych w planie 

symbolem literowym R w przypadku, gdy lokalizacja tych sieci nie ogranicza oraz nie zmienia 

podstawowego przeznaczenia terenu elementarnego i nie narusza przepisów odrębnych z zakresu 

ochrony gruntów rolnych i leśnych; 

4) dopuszcza się lokalizowanie nowych podziemnych sieci elektroenergetycznych na terenach 

elementarnych oznaczonych w planie symbolem literowym R w przypadku, gdy lokalizacja tych 

sieci nie ogranicza oraz nie zmienia podstawowego przeznaczenia terenu elementarnego i nie 

narusza przepisów odrębnych z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych; 

5) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej, stref ochronnych, pasów ochrony 

funkcyjnej i stref kontrolowanych w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem 

literowym Z w przypadku, gdy lokalizacja tych sieci nie ogranicza oraz nie zmienia podstawowego 

przeznaczenia terenu elementarnego i nie narusza przepisów odrębnych z zakresu ochrony 

gruntów rolnych i leśnych; 

6) dopuszcza się możliwość remontu istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz ustaleniach niniejszego planu; 

7) w granicach opracowania planu sieci infrastruktury technicznej należy wykonać jako podziemne 

lub napowietrzne. 

2. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej; 
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2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) ustala się zaopatrzenie w wodę dla potrzeb przeciwpożarowych z gminnej sieci wodociągowej lub 

poprzez indywidualny system zaopatrzenia w wodę, na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych; 

4) ustala się, iż sieć wodociągowa musi posiadać parametry techniczne gwarantujące 

bezproblemowe zaopatrzenie w wodę istniejącej i projektowanej zabudowy oraz w razie potrzeb 

dla ochrony przeciwpożarowej; 

a)  ustala się minimalną średnicę sieci wodociągowej ⌀80 mm; 

b) nakazuje się wyposażenie projektowanej sieci wodociągowej w hydranty przeciwpożarowe 

według zasad określonych w przepisach odrębnych. 

3. Ustala się zasady z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych oraz odprowadzania 

wód opadowych i roztopowych: 

1) ustala się odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej; 

a)  ustala się, iż sieć kanalizacji sanitarnej musi posiadać parametry techniczne gwarantujące 

bezproblemowe odprowadzenie ścieków z istniejącej i projektowanej zabudowy: 

- dla kanalizacji grawitacyjnej przekrój nie mniejszy niż ⌀200 mm; 

- dla kanalizacji ciśnieniowej przekrój nie mniejszy niż ⌀60 mm; 

2) dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych lub do przydomowych 

oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do otwartej 

lub zamkniętej sieci kanalizacji deszczowej wyposażonej w niezbędne urządzenia podczyszczające, 

zgodnie z przepisami odrębnymi: 

a)  ustala się minimalną średnicę sieci kanalizacji deszczowej ⌀100 mm; 

b) dopuszcza się odprowadzanie wcześniej oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z 

powierzchni utwardzonych do gruntu w granicach własnej działki lub do ogólnodostępnych 

rowów melioracyjnych i przydrożnych, w sposób nie zagrażający środowisku oraz zasobom 

wód podziemnych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

c)  zakazuje się zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych oraz 

kierunku odpływu wód ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

4. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) ustala się, iż zaopatrzenie w energię elektryczną należy realizować z sieci elektroenergetycznej, 

zachowując istniejące linie i urządzenia elektroenergetyczne; 

2) ustala się, iż nowe sieci elektroenergetyczne średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nN) 

należy wykonać jako podziemne lub napowietrzne na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych; 

3) w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi sieciami 

i urządzeniami elektroenergetycznymi, należy je przebudować w kolidującym zakresie, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

4) w granicach terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolami literowymi MN i R 

dopuszcza się indywidualne urządzenia wytwarzające energię elektryczną z odnawialnych źródeł 

energii w postaci mikroinstalacji fotowoltaicznych lub małych instalacji fotowoltaicznych o mocy 

nie przekraczającej 100 kW. 

5. Ustala się zasady z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej: 

1) ustala się zaopatrzenie w zakresie telekomunikacji z sieci telekomunikacyjnej lub w sposób 

indywidualny; 

2) ustala się, iż sieci telekomunikacyjne należy lokalizować jako kablowe umieszczane doziemnie; 

3) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami telekomunikacyjnymi, należy je 

przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania terenu, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

6. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala się, iż zaopatrzenie w ciepło należy realizować indywidualnie; 
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2) dopuszcza się ogrzewanie urządzeniami, które nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych 

zawartości substancji szkodliwych w powietrzu zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi 

oraz energią elektryczną lub odnawialnymi źródłami energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, z 

wyłączeniem elektrowni wiatrowych; 

3) do ogrzewania budynków zakazuje się stosowania urządzeń, które spowodowałyby przekroczenia 

dopuszczalnych zawartości substancji w powietrzu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi; 

7. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w gaz: 

1) ustala się, iż zaopatrzenie w gaz należy realizować z sieci gazowej; 

a) ustala się minimalną średnicę przewodów gazowych ⌀25 mm;  

2) dopuszcza się indywidualnie zaopatrzenie w gaz ze zbiorników na gaz, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami odrębnymi. 

8. Ustala się, iż gospodarkę odpadami należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi 

oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami lokalnymi. 

 

Ocenia się, iż ustalenia dotyczące ochrony środowiska zaproponowane w projekcie miejscowego 

planu w sposób wystarczający zabezpieczają poszczególne jego elementy przed potencjalnymi 

niekorzystnymi oddziaływaniami związanymi z realizacją projektowanych ustaleń. 

 

7 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 

Do istniejących problemów ochrony środowiska, istotnych z punktu widzenia realizacji 

przedmiotowego projektu planu miejscowego, można zaliczyć zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych, występujące w gminie Pleszew czy zanieczyszczenie powietrza. Funkcjonowanie 

nowej zabudowy nie powinno przyczyniać się do zwiększania wytwarzanych zanieczyszczeń, które 

wpływałyby negatywnie na stan środowiska. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi dokument planistyczny o lokalnym 

znaczeniu. Przy sporządzaniu projektu planu miejscowego miały zastosowanie m.in. cele ochrony 

środowiska ustanowione na szczeblu krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu 

zgodne z celami ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym. Spośród 

głównych celów odnoszących się do problematyki ochrony środowiska, wymienić należy 

przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę różnorodności biologicznej, ograniczenie zanieczyszczeń 

środowiska po przez: 

 utrzymanie norm odnośnie jakości wód poprzez prowadzenia odpowiedniej gospodarki 

wodno-ściekowej określonych w przepisach szczegółowych, 
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 utrzymanie norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych 

w przepisach szczegółowych, 

 utrzymanie norm odnośnie jakości powietrza określonych w przepisach szczegółowych, 

 prawidłowej gospodarki odpadami, określonej w przepisach szczegółowych. 

Zapisy projektu planu są zgodne z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska. Na szczeblu 

krajowym cele te realizowane są na podstawie m.in. ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy 

o ochronie przyrody oraz przepisów szczegółowych dotyczących poszczególnych dziedzin. Prawo 

krajowe, w wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zobligowane zostało do stosowania 

zasad i celów w realizacji zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska określonych przez Unię. 

W projekcie planu zawarte zostały cele przedstawione w poniższych dokumentach:  

 Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r., 

określa najważniejsze cele jako: ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie 

jej elementów.  

W planie zostały zawarte zapisy dotyczące odpowiedniego udziału powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do powierzchni działki budowlanej. Ustalenia planu zachowują istniejący kompleks leśny, 

cieki melioracyjne, wyznaczają tereny zieleni. 

 Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r., 

określa potrzebę ochrony krajobrazu oraz konieczność prowadzenia działań na rzecz zachowania 

i utrzymania ważnych lub charakterystycznych cech krajobrazu, tak aby ukierunkować 

i harmonizować zmiany, które wynikają z procesów społecznych, gospodarczych 

i środowiskowych  

W planie zostały zawarte zapisy dotyczące odpowiedniego udziału powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do powierzchni działki budowlanej. Ustalenia planu zachowują istniejący kompleks leśny 

i cieki melioracyjne. Ustalenia planu zawierają również zasady dotyczące kształtowania zabudowy 

w tym zapisy dotyczące estetyzacji. 

 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, 

- W rejonie analizowanego terenu jednolite części wód powierzchniowych są zagrożone 

ryzykiem nieosiągnięciem celów środowiskowych (zagrożone nieosiągnięciem lub 
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nieutrzymaniem, co najmniej dobrego stanu/potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego 

stanu chemicznego wód powierzchniowych). W zlewni tej występuje presja rolnicza. 

W programie działań (Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2016 

poz. 1967)). zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji 

tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu, w 

tym zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, 

które są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia 

dobrego stanu. 

W projekcie planu wprowadzono zapisy dotyczące powierzchni biologicznie czynnej, intensywności 

zabudowy, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód opadowych 

i roztopowych, zagospodarowania odpadów. Ustalenia planu zachowują istniejący kompleks leśny, 

tereny zieleni i cieki melioracyjne, stanowiące obszary retencji. Projekt planu ustala zastosowanie 

rozwiązań technicznych i technologicznych nie powodujących zagrożeń dla środowiska wodnego 

i mogących doprowadzić do skażenia wód podziemnych, ustala docelowe pełne uzbrojenie terenu 

w sieci inżynieryjne, w tym zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków. 

 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:  

- 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 wprowadzono zapisy dotyczące powierzchni biologicznie czynnej, intensywności 

zabudowy, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód opadowych 

i roztopowych. Ustalenia planu zachowują istniejący kompleks leśny, tereny zieleni i cieki 

melioracyjne, stanowiące obszary retencji. 
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 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, przyjęty Uchwałą Nr XXI/391/20 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. wprowadza działania kierunkowe 

polegające na: 

- umieszczaniu odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie emisji pyłu 

zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz B(a)P, w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego.  

- uwzględnianiu w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sposobów zabudowy 

i zagospodarowania terenu umożliwiających ograniczenie emisji pyłów. 

W projekcie planu wprowadzono zapisy dotyczące powierzchni biologicznie czynnej, intensywności 

zabudowy. W projekcie planu ustalono również w zakresie zaopatrzenia w ciepło zakaz stosowania 

urządzeń, które spowodowałyby przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji w powietrzu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, ustalenia planu dopuszczają wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100kW (energia słoneczna). 

 

8 PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD 

ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI 

JEJ PRZEPROWADZANIA 

Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wpływ ustaleń 

projektu tegoż dokumentu na środowisko przyrodnicze w zakresie: jakości poszczególnych elementów 

przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska, obszarach występowania 

przekroczeń, występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian 

kontrolowany będzie w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki 

prowadzonego monitoringu prezentowane będą corocznie w Raportach o stanie środowiska, 

wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji, ale źródłami danych w tym zakresie mogą też być: 

źródła administracyjne wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych 

(decyzje, zezwolenia, pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. 

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod kątem wpływu na środowisko mogą się odnosić do: 

1) oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu, 

2) przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, 

ochrony i kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków. 

W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko: 
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 w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach 

określonych w wydanej decyzji, 

 w odniesieniu do pozostałych terenów może to być monitoring państwowy środowiska, 

prowadzony przez odpowiednie organy administracji państwowej, powołane do badania stanu 

środowiska, 

 w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu o 

uchwalony plan, analizę realizacji MPZP powinien przeprowadzić odpowiedni organ 

administracji samorządowej. 

W zakresie realizacji przestrzegania ustaleń MPZP powinny być okresowe przeglądy zainwestowania 

obszaru i realizacji MPZP, wykonywane przez administrację samorządową na potrzeby oceny 

prowadzonej polityki przestrzennej. Za najistotniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska, należy 

uznać monitorowanie w zakresie ochrony powietrza oraz zanieczyszczenia wód polegające na: 

 kontroli materiałów spalanych w piecach; 

 kontroli wywozu odpadów; 

 obserwacji stanu technicznego infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń do 

odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków. 

 

9 INFORMACJA O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM 

ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

Realizacja ustaleń analizowanego projektu miejscowego planu nie powoduje skutków 

środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. Skala 

zagospodarowania zaproponowana w projekcie ma charakter lokalny.  

 

10  STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

W pierwszym rozdziale prognozy przedstawione podstawy prawne sporządzenia prognozy 

oraz metodę zastosowana przy jej sporządzaniu. 

Podstawowym aktem prawnym na podstawie, którego sporządza się prognozę jest 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. Prognozę 

sporządzono przy zastosowaniu głównie metod opisowych. 

Kolejny rozdział przedstawia charakterystykę ustaleń planu, w której wymieniono 

projektowane funkcje oraz powiązania projektu miejscowego planu z innymi dokumentami. Analizie 

poddano projekt SUiKZP gminy Pleszew. Kolejny rozdział przedstawia charakterystykę środowiska 

przyrodniczego obszaru objętego projektem miejscowego planu, opisano tutaj położenie terenu, rzeźbę 
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terenu, gleby, szatę roślinną, wody powierzchniowe, wody podziemne. Scharakteryzowano jakość 

środowiska określając stan jednolitych części wód oraz powietrza atmosferycznego.  

 Przeznaczenie terenów pod planowane funkcje będzie nieznacznie oddziaływać na 

poszczególne elementy środowiska. Pomimo bezpośredniego i stałego charakteru niektórych 

oddziaływań przy zastosowaniu ustaleń zawartych w projekcie miejscowego planu oraz 

nowoczesnych rozwiązań technicznych przekroczenie standardów jakości środowiska określonych 

prawem jest mało prawdopodobne. Najbardziej widocznym oddziaływaniem przekształcającym 

środowisko jest ubytek powierzchni biologicznie czynnej poprzez wprowadzenie nowych terenów 

inwestycyjnych na terenach dotychczas niezagospodarowanych. 

Dla terenów rozwoju osadnictwa charakterystyczne są następujące oddziaływania środowiskowe: 

 emisja zanieczyszczeń do atmosfery (ogrzewanie oraz wprowadzanie spalin); 

 wytwarzanie ścieków i odpadów komunalnych; 

 hałas; 

 zmiany w powierzchni ziemi, roślinności i krajobrazie. 

Za najistotniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać monitorowanie w zakresie 

ochrony powietrza oraz zanieczyszczenia wód polegające na: 

 kontroli materiałów spalanych w piecach; 

 kontroli wywozu odpadów; 

 obserwacji stanu technicznego infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń do 

odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków. 

W projekcie planu miejscowego zawarto szereg ustaleń mających na celu zapobieganie 

i ograniczanie potencjalnych negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu, spośród których wymienić należy m.in.: zakaz lokalizacji 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu 

publicznego. Dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko, w przypadku gdy wykonana ocena wykaże brak znaczącego negatywnego 

oddziaływania na środowisko. Nakazuje się by uciążliwości generowane przez: działalność 

prowadzona w obiektach związanych z chowem lub hodowlą zwierząt, obiekty inwentarskie i budynki 

inwentarskie, zawierały się w granicach do których inwestor posiada tytuł prawny. 

Do ogrzewania budynków zakazuje się stosowania urządzeń, które spowodowałyby przekroczenia 

dopuszczalnych zawartości substancji w powietrzu zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 

co za tym idzie zaopatrzenie budynków w energię cieplną ze źródeł charakteryzujących się niskimi 

wskaźnikami emisji zanieczyszczeń powietrza – ustalenia planu dopuszczają uzupełnienie zasilania w 

energię elektryczną wytwarzaną ze źródeł odnawialnych, przez urządzenia o mocy do 100 kW 

(energia słoneczna). 
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Ocenia się, iż ustalenia dotyczące ochrony środowiska zaproponowane w projekcie 

miejscowego planu w sposób wystarczający zabezpieczają poszczególne jego elementy przed 

potencjalnymi niekorzystnymi oddziaływaniami związanymi z realizacją projektowanych ustaleń 

Analizowane obszary zlokalizowane są poza formami ochrony przyrody. Najbliżej położonym 

obszarem Natura 2000 są Glinianki w Lenartowicach PLH 300048 (w odległości ok. 2,2 km). 

Najbliżej położonym obszarem „ptasim” są Dąbrowy Krotoszyńskie PLB30007 (w odległości ok. 8,3 

km). Ze względu na znacząca odległość analizowanego terenu od obszarów chronionych Natura 2000, 

skalę i sposób jego zagospodarowania nie prognozuje się wystąpienia znacząco negatywnych 

oddziaływań na obszar Natura 2000, w tym na cele i przedmiot ochrony oraz jego integralność. 

W związku z tym, nie zaszła również konieczność określania planistycznych rozwiązań 

alternatywnych, dla tych przyjętych w ustaleniach projektu planu. 

Realizacja ustaleń miejscowego planu nie powoduje skutków środowiskowych, których 

charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. Skala zagospodarowania zaproponowana 

w miejscowym planie ma charakter lokalny.  

Podsumowując, realizacja zapisów planu wywoła dalsze przekształcenia terenów, które 

poprzez wprowadzanie nowej zabudowy doprowadzą do ograniczenia powierzchni gruntu. Nastąpi 

stopniowa intensyfikacja zabudowy, przede wszystkim mieszkaniowej i zagrodowej. 



 

 

Rysunek 8 Projektowane przeznaczenie terenu w części obrębu geodezyjnego Marszew. 
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12 OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż spełniam wymagania o których mowa w art. 74a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247 ze 

zm.). Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 


