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1. Opracowanie ekofizjograficzne w świetle uregulowań prawnych
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. 2013 r., poz. 1232 ze zm.) podstawę do sporządzania i aktualizacji
miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

stanowią

zasady

zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. W ww. ustawie określono
obowiązek

sporządzanie

opracowania

ekofizjograficznego

czyli

dokumentacji

charakteryzującej poszczególne elementy przyrodnicze i ich wzajemne powiązania
na

obszarze

objętym

planem

miejscowym.

Na

podstawie

opracowania

ekofizjograficznego określone powinny być wymagania dotyczące zagospodarowania
danego obszaru. Wymagania te zapewnić powinny warunki utrzymania równowagi
przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska, w szczególności przez:
1) ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym
na terenach eksploatacji złóż kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami,
2) uwzględnienie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych
potrzeb eksploatacji tych złóż,
3) zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miast i wsi,
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków,
gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz
urządzania i kształtowania terenów zieleni,
4) uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem
w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej,
5) zapewnianie

ochrony

walorów

krajobrazowych

środowiska

i

warunków

klimatycznych,
6) uwzględnianie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich
skutkom,
7) uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi,
ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.
Rodzaje, zakres i sposób wykowania opracowań ekofizjograficznych określone
zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku
w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298).
2. Funkcje i zakres oraz cele, którym ma służyć opracowanie ekofizjograficzne
Opracowanie ekofizjograficzne jest dokumentacją sporządzoną na potrzeby
m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, charakteryzującą
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poszczególne elementy przyrodnicze i ich wzajemne powiązania na obszarze
objętym opracowaniem planistycznym. Sporządzone musi być wyprzedzająco
tj. przed przystąpieniem do prac planistycznych i ma służyć uwzględnieniu
uwarunkowań

przyrodniczych

w konstruowaniu

projektu

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego.
Opracowanie

ekofizjograficzne

będzie

wykorzystywane

zatem

już

w początkowej fazie budowy tego projektu tj. przy konstruowaniu struktury
funkcjonalno-przestrzennej

określonego

obszaru.

Jakkolwiek

jest

to

proces

planistyczny, to już na tym etapie podejmowane są indywidualne (subiektywne)
decyzje przestrzenne o przeznaczeniu terenów. Pomimo iż nie są to decyzje
formalne tj. podejmowane w oparciu o przepisy prawa administracyjnego (mają
jedynie charakter rozstrzygnięć planistycznych), to ich późniejsze skutki mają
zasadnicze znaczenie.
Opracowanie ekofizjograficzne jest dokumentacją przyrodniczą sporządzaną
dla potrzeb prac planistycznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
stanowiącą podstawę do zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju
w formułowaniu ustaleń w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz
określania

zasad

ich

zagospodarowania

i

zabudowy.

Jednakże

w

treści

rozporządzenia wskazano na jego dodatkową funkcję stwierdzając, iż stanowi ono
również podstawę do oceny stanu i funkcjonowania środowiska, jego wrażliwości
i odporności na degradację oraz zdolności do regeneracji, a także oceny walorów
i zasobów środowiska w strategicznej ocenie oddziaływania projektu planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego na środowisko.
Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia, opracowanie ekofizjograficzne
zawierać powinno:
a) rozpoznanie i charakterystykę stanu oraz funkcjonowania środowiska,
b) diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska,
c) wstępną prognozę dalszych zmian w środowisku, polegająca na określeniu
kierunków i możliwości intensywności przekształceń i degradacji środowiska,
które może powodować dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie,
d) określenie

przyrodniczych

predyspozycji

do

kształtowania

struktury

funkcjonalno-przestrzennej, polegające w szczególności na wskazaniu obszarów,
które powinny pełnić przede wszystkim funkcje przyrodnicze,
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e) ocenę przydatności środowiska, polegająca na określeniu możliwości rozwoju
i ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania
obszaru,
f) określenie uwarunkowań ekofizjograficznych, formułowanych w postaci
wniosków z analiz, prognoz i ocen.
Sporządza się je biorąc pod uwagę:


dostosowanie

funkcji,

struktury

i

intensywności

zagospodarowania

przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych,


zapewnienie

trwałości

podstawowych

procesów

przyrodniczych

na obszarze objętym dokumentem planistycznym,


zapewnienie warunków odnawialności zasobów przyrodniczych,



eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i negatywnego oddziaływania
na środowisko i zdrowie ludzi,



ustalanie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych.

Zaleca

się,

ekofizjograficznego

aby
był

szczegółowy

dostosowany

do

zakres
celu

problematyki
i

opracowania

przedmiotu

sporządzanego

dokumentu planistycznego oraz stanu i specyfiki środowiska analizowanego obszaru.
3. Metoda opracowania
Opracowanie
kompleksowych

ekofizjograficzne

badań

i

pomiarów

zostało

sporządzone

terenowych,

oraz

na

podstawie

analizy

materiałów

archiwalnych. Wykonanie opracowania ekofizjograficznego poprzedziła wizja terenu,
która była podstawowym źródłem informacji. Dodatkowo badania i pomiary
uzupełniła analiza materiałów archiwalnych, która jednak bardziej służyła określeniu
zakresu prac terenowych, niż była podstawą do sporządzania części tekstowej
i graficznej opracowania ekofizjograficznego.
Badania terenowe pozwoliły rozpoznać stan i funkcjonowanie środowiska,
ocenić

jego

poziom

ochrony

i

użytkowania

zasobów

przyrodniczych,

w tym różnorodności biologicznej. Ponadto określono ocenę odporności środowiska
na degradację oraz jego zdolności do regeneracji. Oceniono także przydatność
poszczególnych terenów do rozwoju różnych funkcji użytkowych, zwracając
jednocześnie uwagę na ograniczenia wynikające z konieczności ochrony zasobów
przyrodniczych lub występowania uciążliwości i zagrożeń środowiska.
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3.1

Dokumenty

wykorzystanie

przy

sporządzaniu

opracowania

ekofizjograficznego
W przedstawionym opracowaniu wykorzystano dostępne materiały m.in.:
 Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta i Gminy Żnin,
 Mapa topograficzna, 1:10 000,
 Mapa sozologiczna, 1:50 000,
 Mapa hydrograficzna, 1:50 000,
3.2

Akty

prawne

wykorzystanie

przy

sporządzaniu

opracowania

ekofizjograficznego


Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 r.,
poz. 1232 ze zm.);



Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.);



Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015 r.,
poz. 196);



Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r., poz.
627 ze zm.);



Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2014 r., poz. 1446 ze zm.);



Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. 2014 r., poz. 1153);



Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z
2015 r., poz. 909);



Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r., Dz. U.,
poz. 469.);



Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399);



Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015 r., poz. 139);
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397);



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



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47,
poz. 281);



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

4. Rozpoznanie, charakterystyka i diagnoza stanu oraz funkcjonowania
środowiska na analizowanym obszarze
4.1 Położenie i morfologia terenu
Gmina Żnin położona jest w województwie kujawsko - pomorskim, w powiecie
żnińskim. Obszar objęty projektem planu prowadzi przez obręby: Żnin, Rydlewo,
Podgórzyn, Białożewin, Jadowniki Rycerskie, Chomiąża Księża, Kierzkowo, Wójcin.
Projekt planu dotyczy przebudowy istniejącej linii WN-110 kV relacji GPZ Żnin
– GPZ Pakość, co pozwoli m.in. na zwiększenie niezawodności zasilania obecnych i
przyszłych odbiorców energii elektrycznej. Linia przebiega przez obszar trzech gmin,
są to kolejno gmina: Barcin, Pakość i Żnin.
Na przedmiotowym obszarze zlokalizowane są głównie tereny rolne, część
obszarów jest już zagospodarowana. Obszar objęty projektem planu przecina się z
drogami powiatowymi, drogami gminnymi oraz drogami wojewódzkimi. Przebieg linii
krzyżuje się również z ciekami wodnymi oraz z linią kolejową.
Miasto i gmina Żnin leżą na Równinie Żnińskiej, której powierzchnia
urozmaicona jest licznymi lodowcowymi formami marginalnymi i rozcięta systemem
dolin rynnowych i rzecznych. Deniwelacje terenu wahają się od 77,6 m n.p.m. w
dnach dolin do 127,2 m n.p.m. w kulminacji moreny czołowej.
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4.2 Budowa geologiczna, warunki glebowe i surowce mineralne
Rozdział został opracowany na podstawie informacji zawartych w Zmianie
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i
Gminy Żnin. W dokumencie tym dokonano podziału gminy na dwie strefy. Obszar
objęty opracowaniem przebiega przez obie strefy, więc w prognozie zostaną
przytoczone opisy obu stref.
Ryc. 1. Podział na strefy miasta i gminy Żnin.

Źródło: Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i
Gminy Żnin.

Strefa I usytuowana jest na polodowcowej wysoczyźnie morenowej. Jest to
równina płaska i lekko falista. Teren jest w większości mało urozmaicony. Wysokości
wahają się w przeważającej części od 100 do 115 m n.p.m. Najniżej położone są
tereny w zachodniej części obszaru – 98-99 m n.p.m. (na północ od wsi Paryż) oraz
południowo-zachodnia część obszaru – 95-96 m n.p.m. (rejon wsi Bożejewiczki).
Najwyżej wysoczyzna morenowa wyniesiona jest w północnej i północno-zachodniej
części obszaru. Tu znajdują się dwa wzgórza morenowe stanowiące lokalne
kulminacje. Najwyższe jest wzgórze morenowe rozciągające się między Gorzycami,
Dochanowem i Słabomierzem o wysokości względnej 20-25 m i kulminacji 132,0 m
n.p.m. Wzgorze ma długość prawie 2 km i szerokość 1,2 km. Wyraźnie góruje nad
okolicą. Wysokość względna od strony północnej przekracza nawet 25 m. Jest w
znacznej części porośnięte lasem. Drugie nieco mniejsze lecz wyróżniające się w
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krajobrazie wzgórze morenowe znajduje się na północ od Brzyskorzystewa (zwane
Górą Św. Anny) o wysokości względnej 15-20 m i kulminacji 129,6 m n.p.m. Długość
i szerokość wynoszą około 600-700 m. Wysoczyzna morenowa jest przeważnie
płaska. Falistości występują w środkowej części gminy np. w rejonie Dochanowa,
Sulinowa i Słębowa.
Na

obszarze

tym

występuje

kilka

niewielkich

i

płytkich

zagłębień

wytopiskowych. Ich dna są podmokłe. Ponadto w fizjografii obszaru wyraźnie
zaznacza się ciąg podmokłych i zadrzewionych obniżeń o charakterze dolin wód
roztopowych.

Występują

one

głównie

w

rejonie

Gorzyc,

Słabomierza,

Brzyskorzystewa, Słabomierza, Słębowa i Cerekwicy. Ich głębokość rzadko
przekracza 5 m w stosunku do wysoczyzny morenowej.
Położenie obszaru na terenie wysoczyzny morenowej powoduje, że budowa
geologiczna i litologia osadów powierzchniowych jest mało zróżnicowana. Na całej
powierzchni obszaru znajdują się osady czwartorzędowe. Ich miąższość sięga od 40
do 70 m. Wykształcone są jako gliny zwałowe i piaski gliniaste. Utwory te były
akumulowane przez topniejący lądolód. Są w większości zwięzłe, rzadziej
twardoplastyczne.
Osady holoceńskie na obszarze opracowania występują jedynie w dnach
niewielkich zagłębień wytopiskowych oraz w dnach dolinek. Ich miąższość jest
niewielka. Na tych terenach występują niedogodne warunki dla lokalizacji wszelkich
form zabudowy.
Na terenie gminy mamy dwie główne rynny: w części wschodniej gminy rynna
z jeziorami Wolickim, Kierzkowskim i Ostrowieckim; natomiast w środkowej części
gminy – rynna jezior Żnińskich. Krawędzie dolin glacjalnych są miejscami dość
strome.
Osady czwartorzędowe pokrywają całą powierzchnię gminy. Miąższość tych
utworów jest zmienna, średnio wynosi od 30 – 60 m. Występują one głownie jako
gliny zwałowe, piaski i żwiry. Na obszarach o udokumentowanych złożach kruszywa
znajdują się cztery tereny eksploatacji kruszywa naturalnego: Wawrzynki (koncesja
ważna do 31.12.2018 r.), Wawrzynki I (koncesja ważna do 30 czerwca 2028),
Wawrzynki II (koncesja ważna do 30 czerwca 2028) i Jaroszewo I (koncesja ważna
do 31.12.2032 r.)
Gmina Żnin charakteryzuje się bardzo dobrymi warunkami glebowymi dla
rolnictwa. Aż 83,3 % powierzchni wszystkich użytków rolnych zajmują gleby klas od II
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– IV. Użytki rolne zajmują 20585 ha i stanowią 82,2% obszaru gminy. 94,5% użytków
rolnych zajmują grunty orne. Wśród gruntów ornych większość to gleby wysokich i
średnich klas bonitacyjnych:
Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest dość wysoki, wynosi
82,6 punktów (na 100 możliwych) i należy do najwyższych w województwie.
Produkcja rolnicza jest prowadzona na gruntach ornych przy małym udziale użytków
zielonych i sadów. Obszar gminy jest w przeważającej części użytkowany rolniczo i
charakteryzuje się wysoką rolniczą przydatnością gruntów. Świadczy o tym fakt, że
większość gruntów stanowią gleby III i IV klasy bonitacyjnej. Poza tym w części
południowo-zachodniej i północno-zachodniej przeważają gleby V klasy. Pod
względem genetycznym przeważają gleby brunatne i bielicoziemne wytworzone z
glin zwałowych i piasków gliniastych. Są to gleby bardzo i średnio urodzajne o dużej
miąższości poziomu próchnicznego. Są wykorzystywane do uprawy wymagających
roślin.

4.3 Wody powierzchniowe i podziemne
Gmina charakteryzuje się znaczną ilością, atrakcyjnych pod względem
turystycznym, jezior. Do największych należą: Żnińskie Duże – ok. 432 ha i
Ostrowieckie – 160 ha. Łączna powierzchnia jezior wynosi 1362,7 ha, co stanowi 5,5
% powierzchni gminy.
Większość jezior charakteryzuje się niską klasą czystości wód – aż 8 na 13
jezior ma wodę poza klasą. O słabej jakości wód decydują przede wszystkim wysokie
koncentracje biogenów, zła kondycja tlenowa oraz wysoka produktywność. Główną
przyczyną zaawansowanej eutrofizacji badanych jezior są zanieczyszczenia
obszarowe związane z rolniczym wykorzystaniem ich zlewni oraz słaba naturalna
odporność na czynniki degradacyjne. Jakość wód rzeki Gąsawki pozostaje w ścisłym
związku z stanem jakości wód jezior, przez które przepływa.
Wszystkie jeziora na terenie gminy (poza jez. Kierzkowskim Małym
stanowiącym własność prywatną) oraz rzeka Gąsawka, Potok Uścikowski oraz
Struga Pomorka I i Struga Pomorka II są wodami śródlądowymi publicznymi,
istotnymi dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.
Wody

podziemne

piętra

czwartorzędowego

występują

jako

wody

międzyglinowe w osadach piaszczysto - żwirowych rozdzielających gliny morenowe.
W granicach zlewni Gąsawki poziom międzyglinowy reprezentowany jest przez
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„Zbiornik międzymorenowy Inowrocław - Dąbrowa” (GZWP nr 142) zajmujący
północno – wschodnią część gminy.
Poziom trzeciorzędowy występuje w utworach mioceńskich. Tworzą go piaski,
a zasilany jest poprzez przesączanie się wód z poziomów czwartorzędowych przez
kompleks iłów poznańskich. Jest on reprezentowany przez „Subzbiornik InowrocławGniezno” (GZWP 143). Wody mioceńskie są ujmowane dla zaopatrzenia w wodę
miasta Żnin. GZWP - główne zbiorniki wód podziemnych to struktury wodonośne
wymagające szczególnej ochrony. Głównym kryterium wyznaczania obszarów, które
powinny podlegać ochronie jest czas migracji wody z powierzchni terenu do
zbiornika.
W granicach powiązań hydrograficznych gminy znajdują się ww. dwa główne
zbiorniki wód podziemnych. Są to obszary wymagające wysokiej ochrony OWO, z
czasem przenikania zanieczyszczeń od 25 do 100 lat.
Na terenie gminy obszary płytkiego występowania wód gruntowych (0-2m) to
głownie doliny rynnowe jezior, doliny mniejszych cieków drenujących wysoczyznę
oraz zagłębienia bezodpływowe na wysoczyźnie. Obszary te charakteryzują się
wahaniami zwierciadła wód gruntowych, które zależą od warunków atmosferycznych
w ciągu roku. Są także szczególnie podatne na zanieczyszczenia spływające z pol
uprawnych.
Wody powierzchniowe – gmina Żnin leży w całości w dorzeczu Warty. Gmina
jest odwadniana poprzez rzekę Gąsawkę i Potok Foluski do Noteci, a jej południowo
– zachodni fragment w rejonie jeziora Kaczkowskiego do Wełny (lewobrzeżnego
dopływu Warty). Gąsawka przepływa przez szereg atrakcyjnych pod względem
turystycznym, jezior.
Gąsawka płynie w wyraźnej rynnie polodowcowej. Rawka, zwana także
Pomorką lub Brzyskorzystewką, jest niewielkim dopływem o długości około 15 km.
Bierze początek z mokradeł na terenach na północny-zachód od wsi Paryż i płynie
równoleżnikowo przez północną część gminy Żnin. Uchodzi do Gąsawki na wschód
do Brzyskorzystewka. Reżim jej zasilania należy określić jako gruntowo-deszczowośnieżny. Karkoszka jest niewielkim ciekiem o charakterze rów melioracyjnego. Bierze
początek z mokradeł między Sarbinowem a Bożejewiczkami. Odprowadza głownie
wody opadowe ze zdrenowanych terenów użytków rolnych. Uchodzi do jeziora
Żnińskiego Małego.
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Wody podziemne - występują tu zarówno wody czwartorzędowe jak i
trzeciorzędowe. Pierwszy poziom wodonośny wód czwartorzędowych o niewielkich
zasobach użytkowych występuje na głębokościach od 3 do 6 m poniżej powierzchni
terenu. Jedynie w obrębie den dolin i zagłębień wytopiskowych woda gruntowa
występuje na głębokości nawet poniżej 1 m p.p.t.
Drugi, głębszy poziom użytkowy wód czwartorzędowych zalegający na
głębokości 30-50 m p.p.t. Wykorzystywany jest sporadycznie na cele użytkowe.
Największe znaczenie użytkowe ma trzeciorzędowy poziom wód podziemnych. Wody
czerpane z głębokości około 110-140 m p.p.t. przez ujęcia w Żninie i Gorzycach
(komunalne) oraz w Cerekwicy i Brzyskorzystewku (zakładowe) zaopatrują obszar
opracowania w wodę pitna. Sieć wodociągowa pokrywa cały obszar zurbanizowany.
Gmina leży się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 143. Ten
trzeciorzędowy Subzbiornik „Inowrocław Gniezno” jest typu porowego o średniej
głębokości ujęcia 120 m i zasobach dyspozycyjnych 96 tys. m3/dobę.

4.4 Lokalne warunki klimatyczne
Klimat gminy należy do typu przejściowego, charakterystycznego dla całego
Niżu

Polskiego.

Według

podziału

Polski

na

dzielnice

rolniczoklimatyczne

R.Gumińskiego (1948). Zgodnie z klasycznym podziałem Romera (1962) na regiony
klimatyczne Polski, gmina Żnin znajduje się w regionie klimatu Krainy Wielkich Dolin.
Zróżnicowanie przestrzenne rocznych sum opadów i rozkładu temperatur ma na
obszarze regionu wyraźny charakter równoleżnikowy. Teren leży w zachodniej,
cieplejszej części środkowej dzielnicy klimatycznej z najmniejszymi rocznymi sumami
opadów. Średnia roczna temperatura wynosi 7,5C, najcieplejszym miesiącem jest
lipiec – średnia temperatura 17,7C, najzimniejszym – luty z temperaturą -3,2oC. Lata
i zimy trwają ok. 90 dni, okres wegetacyjny około 220 dni. Dni z całodzienną
temperaturą ujemną jest ok. 40, natomiast ze średnią temperaturą 25C – 28 dni.
Pokrywa śnieżna zalega ok. 60 dni w roku. Dominują wiatry zachodnie.
Charakterystyczne dla regionu są częste zmiany pogody oraz najniższe w
Polsce sumy opadów (około 500 mm na rok). Efektem tego jest postępujące
stepowienie. Warunki topoklimatyczne czyli tzw. klimatu lokalnego, uzależnione są
od wielu czynników, do których przede wszystkim należą: ukształtowanie terenu,
ekspozycja zboczy, użytkowanie i sposób zagospodarowania terenów oraz
intensywność zabudowy. Jako najbardziej korzystne dla budowy elektrowni
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wiatrowych należy uznać tereny płaskie, wysoko wyniesione lub o niewielkiej
ekspozycji ku zachodowi. Z tego właśnie sektora przeważają wiatry we wszystkich
porach roku. Charakter planowanego przedsięwzięcia wymaga aby pod lokalizację
elektrowni wiatrowych przeznaczyć tereny wysoko wyniesione, odsłonięte i
eksponowane.
Do takich terenów należy większość obszaru objętego opracowaniem.
Lokalizację masztów elektrowni wiatrowych należy wykluczyć na zboczach i
wierzchowinie wzgórz morenowych, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów leśnych
oraz w dnach zagłębień wytopiskowych i dolinek.
4.5 Świat roślinny i zwierzęcy
Szata roślinna – gmina Żnin należy do gmin o małej lesistości. Lasy ogółem
zajmują powierzchnię 1391 ha, co stanowi 5,5 % powierzchni gminy. W
przeważającej części są to lasy państwowe administrowane przez Nadleśnictwo
Szubin i Nadleśnictwo Gołąbki.
Na terenach użytkowanych rolniczo przeważa uprawa zbóż, rzepaku, buraków
cukrowych i kukurydzy. W dnach dolinek znaczne powierzchnie zajmują murawy
trawiaste. Wzdłuż dróg występuje roślinność segetalna (chwasty) i ruderalną.
Ze względu na niedostatek zasobów zieleni wysokiej na uwagę zasługują
parki podworskie. Oprócz znaczenia historycznego parki te pełnią ważna funkcję
ekologiczną wzbogacając i urozmaicając środowisko przyrodnicze krajobrazu
rolniczego na obszarach wiejskich. Niestety większość parków jest zaniedbana,
drzewostan jest zaniedbany a układ przestrzenny parku rzadko czytelny. Na terenie
opracowania występują we wsiach:
Parki jako tereny pokryte drzewostanem są często jedynymi enklawami zieleni
na

bezleśnych

obszarach

rolniczych.

Oprócz

znaczenia

historycznego,

architektonicznego i naukowo – dydaktycznego pełnią też funkcję ekologiczną
wzbogacając i urozmaicając środowisko przyrodnicze. Są często jedynymi
enklawami zieleni na bezleśnych obszarach wysoczyzny morenowej. Jednak w
większości parki są zaniedbane, mają nieczytelny układ przestrzenny i nie
funkcjonujący system wodny. Wymagają rewaloryzacji, niekiedy wręcz rekonstrukcji
oraz fachowej pielęgnacji
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Na terenach o małej lesistości znaczącą role w kształtowaniu środowiska
odgrywają ekosystemy nieleśne występujące w postaci zbiorowisk naturalnych,
półnaturalnych oraz zieleni urządzonej.
Zbiorowiska naturalne to głownie zespoły roślinności wodnej, błotnej i
szuwarowej występującej w rynnach jeziornych, w otoczeniu oczek wodnych i
dolinach cieków.
Zbiorowiska półnaturalne reprezentowane są głownie przez łąki kośne
skupione w obniżeniach dolinnych. Osobna grupę stanowi zieleń urządzona, do
której można zaliczyć: zieleń cmentarną, dość liczne zadrzewienia przydrożne,
śródpolne, a także zieleń parkową.
Do największych skupisk zieleni wysokiej w gminie, oprócz kompleksów
leśnych, należy zieleń parków zabytkowych, z których dwa ( Podobowicach i Gorzyce
) objęte są ochroną konserwatorską. Zwarty drzewostan ukształtowany w przewadze
w XIX wieku odgrywa ważną rolę w krajobrazie rolniczym.
Pod względem faunistycznym obszar objęty projektem planu jest mało
urozmaicony. Na terenach użytkowanych rolniczo jest to fauna typowa dla odkrytych
terenów pól i łąk.
4.6 Jakość powietrza i klimat akustyczny
Na terenie gminy Żnin nie występują uciążliwe źródła emisji zanieczyszczeń
do

powietrza

atmosferycznego.

Najistotniejsze

zanieczyszczenia

to

emisje

energetyczne z gospodarstw domowych korzystających z tradycyjnych źródeł energii.
Wpływ na stan czystości powietrza atmosferycznego w gminie ma również
emisja ze źródeł mobilnych. Dotyczy to bezpośredniego otoczenia drogi krajowej nr 5
oraz drogi wojewódzkiej nr 251, zwłaszcza na terenie zawartej zabudowy
miejscowości z uwagi na trudniejsze warunki przewietrzania terenu.
Przy ocenie jakości powietrza atmosferycznego na obszarze objętym
projektem planu miejscowego wykorzystano raport WIOŚ w Bydgoszczy pt. Roczna
ocena jakości powietrza w województwie kujawsko - pomorskim za rok 2012.
Prezentowaną ocenę wykonano w odniesieniu do stref z uwzględnieniem kryteriów
ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę
roślin, w oparciu o ustawę - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 r. poz. 1232.),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012r., poz. 1031), rozporządzenie Ministra
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Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania
informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. 2012, poz. 1034) i
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1032).
Zgodnie z tym raportem obszar objęty projektem planu zaliczono do strefy kujawsko pomorskiej.
Pod kątem ochrony zdrowia ludzkiego w 2012 roku w strefie kujawsko pomorskiej stwierdzono ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego
PM10 (Nakło nad Notecią - ul. P. Skargi, Grudziądz – ul. Sienkiewicza, Grudziądz –
ul. Piłsudskiego), stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 (Grudziądz –
ul. Sienkiewicza, Nakło nad Notecią - ul. P. Skargi, Koniczynka – stacja bazowa
ZMŚP), ponadnormatywne stężenia 8-godzinne ozonu (stacja spoza województwa
kujawsko -

pomorskiego:

Krzyżówka

– kod WpWKP004 w województwie

wielkopolskim) – średnia z 3 lat (2008-2012) częstość przekraczania 120 μg/m3
przez stężenia 8-godzinne wyniosła 32 dni (33 dni w roku 2010, 37 dni w roku 2011 i
25 dni w roku 2012).
Klasyfikacja stref ze względu na ochroną roślin okazała się bardzo korzystna
dla strefy kujawsko - pomorskiej (jedynej w województwie podlegającej tej
klasyfikacji) ze względu na SO2 i NOx, ponieważ uzyskała klasę A. Natomiast w
przypadku ozonu strefa ta otrzymała klasę C na podstawie wyników pomiarów ze
stacji spoza województwa kujawsko - pomorskiego - Krzyżówka w województwie
wielkopolskim (wskaźnik AOT40 określony dla 5 lat 2008-2012 wyniósł 18652,02
μg/m3*h, czyli przewyższał poziom docelowy 18000 μg/m3*h o 3,6 %).
W badanym rejonie stan klimatu akustycznego ocenić należy jako dobry.
Niewielki wpływ na klimat akustyczny wywierają drogi. Niewielkie znaczenie
dla klimatu akustycznego mają dźwięki pochodzące ze środowiska przyrodniczego
oraz hałas komunalno-bytowy związany z istniejącymi zabudowaniami.
4.7 Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów szczególnych
Obszar objęty projektem planu miejscowego położony jest w graniach dwóch
obszarowych form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz. 627):


obszaru chronionego krajobrazu „Jezior Żnińskich”, zajmuje on

powierzchnię 9017 ha i obejmuje dwa systemy rynien jeziornych usytuowanych w

15

granicach Pojezierza Gnieźnieńskiego. Pierwszy system to rynna zachodnia z
jeziorami

Małym

i

Dużym

Żnińskim,

Skarbińskim,

Weneckim,

Skrzynka,

Biskupińskim, Godawskim, Gąsawskim i Oćwieckim. Charakteryzuje się on płaskimi
brzegami i niską lesistością. Zachodnia rynna spełnia rolę obszaru do ochrony ze
względów kulturowo - historycznych (Biskupin, Gąsawa, Wenecja, Żnin). W obszarze
chronionego krajobrazu znajduje się fragment miasta Żnin stanowiący integralną
część rynny jeziornej. Drugi system to rynna wschodnia z jeziorami: Chomiąskim,
Foluskim, Ostrowieckim i Kierzkowskim. Charakteryzuje się wyższym stopniem
lesistości brzegów, głębszym wcięciem i wyższymi walorami krajobrazowymi oraz
przydatnością do wypoczynku.


obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk „Ostoja Barcińsko - Gąsawska”

PLH040028, Obszar jest elementem jednego z największych na Pałukach kompleksu
leśnego otaczającego rynnę z jeziorami połączonymi rzekami - Gąsawką i Notecią.
Obejmuje górny bieg rzeki Gąsawki wraz z jej odcinkiem źródliskowym oraz ciąg
głęboko wciętych dolin łączących się z doliną Noteci. Stanowi rynnę, której
rozszerzenia wypełnia ją liczne jeziora. Strome zbocza tych dolin zajmują lasy
grądowe, a na niewielkich powierzchniach również świetliste dąbrowy. Wzdłuż
brzegów Gąsawki obecne są niewielki płaty zarastających torfowisk przejściowych; w
śródleśnych obniżeniach małe płaty torfowisk wysokich. W zbiornikach wodnych
kształtują się zbiorowiska wodne ze związku Nymphaeion. W północnej części, na
łąkach na zachód od Barcina odnotowano występowanie Ostericum palustre.
Miejscami odsłonięte zbocza zajmują murawy kserotermiczne. Obszar ważny dla
różnych siedlisk przyrodniczych, których stwierdzono tu 11 typów, zajmujących
powyżej 30% terenu. Do najważniejszych walorów należą:


stanowiska starodubu łąkowego na łąkach w rejonie jeziora Wolickiego;



kserotermiczne skarpy nad jez. Kierzkowskim Małym z Anthericum ramosum,

Campanula bononiensis, Helianthemum ovatum, Peuderdanum cervaria, Scorzonera
purpurea, Thalictrum minus


wilgotne łąki nad jeziorem Wolickim oraz w dolinie Noteci poniżej jez.

Wolickiego z Dianthus superbus, Inula salicina, Ostericum palustre, Pimpinella major,
Sanguisorba officinalis;


lasy liściaste w okolicy leśniczówki Chomiąża Księża z Corydalis cava,

Corydalis fabacea, gagea lutea, Phyteuma spicatum,Viola mirabilis;
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lasy liściaste na wsch. od jez. Ostrowieckiego i w otoczeniu jez. Gwiazda

(Hepatica nobilis, Hypericum montanum, Liliummartagon, Phyteuma spicatum);


wilgotne łąki na pd. brzegach jez. Weneckiego (Dianthus superbus,

Gentianella uliginosa, Selinum carvifolium).


źródła Gąsawki (rezerwat; Allium ursinum, Daphne mezereum).

Zagrożenia

stanowią

głównie

presja

turystyczna

i

rozwój

ośrodków

wypoczynkowych wokół jeziora.
Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) ochronie i opiece podlegają:


zabytki nieruchome (krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, ruralistyczne
i zespoły budowlane, dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa
obronnego,

obiekty

techniki,

cmentarze,

parki,

ogrody

i

inne

formy

zaprojektowanej zieleni, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź
działalność wybitnych osobistości lub instytucji),


zabytki ruchome (dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki
użytkowej, kolekcje, numizmaty oraz pamiątki historyczne, wytwory techniki,
materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej i rękodzieła
oraz

inne

obiekty

etnograficzne,

przedmioty

upamiętniające

wydarzenia

historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji),


zabytki archeologiczne (pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego
osadnictwa, cmentarze, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej
i artystycznej).
Obszar objęty ustaleniami projektu planu zgodnie z informacjami leży w

graniach strefy „W” ochrony archeologicznej. Obejmujący tereny o rozpoznanej, na
podstawie badań, zawartości ważnych reliktów archeologicznych.

5. Wstępna prognoza zmian zachodzących w środowisku
Obszar objęty opracowaniem charakteryzuje się średnim przekształceniem
cech naturalnych. Największy wpływ na to miała lokalizacja napowietrznej linii
elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV, w wyniku której środowisko
omawianego terenu straciło swój pierwotny charakter. Eksploatacja omawianej linii
powoduje konieczność przeprowadzenia remontu i jej przebudowy celem poprawy
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.
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6. Przyrodnicze predyspozycje do kształtowania struktury funkcjonalnoprzestrzennej i możliwości rozwoju i ograniczeń dla różnego rodzaju
użytkowania i form zagospodarowania terenu
Teren objęty opracowaniem predysponowany jest do dalszego użytkowania
jako teren przebiegu napowietrznej linii wysokiego napięcia. Konieczne jest jednak
przeprowadzenie remontu i przebudowy omawianej linii, które w sposób właściwy
zabezpieczy środowisko i zmniejszy ryzyko wystąpienia poważnych awarii. Remont i
przebudowa linii, jak i jej dalsza eksploatacja, powinna odbywać się zgodnie z
zasadami zrównoważonego rozwoju. Po przeprowadzeniu remontu i przebudowy, na
omawianym terenie, wskazane jest przywrócenie terenu (w korytarzu linii) do stanu
zgodnego z jego poprzednią funkcją, za wyjątkiem terenów zajętych pod słupy.
W związku z istniejącym użytkowaniem i zagospodarowaniem omawianego
terenu nie wskazana jest lokalizacja zabudowy przeznaczonej na stały pobyt
ludności.
7. Uwarunkowania ekofizjograficzne – wnioski
1. Analizowany teren predysponowany jest do dalszego użytkowania jako terenu
przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV
2. Konieczne jest przeprowadzenie remontu i przebudowy omawianej linii.
3. Realizacja remontu i przebudowy, jak i dalsza eksploatacja, powinna odbywać się
na zasadach zrównoważonego rozwoju.
4. Po przeprowadzeniu remontu i przebudowy wskazane jest przywrócenie terenu
(w korytarzu linii) do stanu zgodnego z jego poprzednią funkcją, za wyjątkiem
terenów zajętych pod słupy.
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