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1. Wprowadzenie
Przedmiotem

niniejszego

opracowania

jest

prognoza

oddziaływania

na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii
elektroenergetycznej 110 kV GPZ Pakość - GPZ śnin na terenie gminy śnin.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego opracowywana jest
na podstawie uchwały Nr XXVI/357/2013 Rady Miejskiej w śninie z dnia 21 czerwca
2013 roku

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Pakość GPZ śnin na terenie gminy śnin.
1.1. Podstawy formalno-prawne
Podstawę prawną sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
projektu wspomnianego planu stanowi ustawa z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r.,
poz. 1235 ze zm.). Jest to stosunkowo młody instrument ochrony środowiska,
przetransportowany do prawa polskiego w ramach jego dostosowywania do prawa
unijnego.
Na obowiązek sporządzenia prognozy wskazuje równieŜ art. 17 pkt 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2015 roku, poz. 199 ze zm.). Stosownie do ww. ustawy projekt planu miejscowego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przedkłada się instytucjom i organom
właściwym do zaopiniowania i uzgodnienia. Poprzez etap wyłoŜenia do publicznego
wglądu oba dokumenty są przedmiotem społecznej oceny, a ustalenia prognozy
mogą mieć wpływ na decyzję rady gminy w sprawie uchwalenia projektu planu.
1.2. Cel i zakres merytoryczny opracowania
Celem

wykonania

prognozy

jest

wskazanie

przewidywanego

wpływu

na środowisko, jaki moŜe mieć miejsce w skutek realizacji ustaleń zawartych
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze nim
objętym. W związku z tym, w prognozie zawarto ocenę relacji pomiędzy ustaleniami
planistycznymi a uwarunkowaniami środowiska przyrodniczego oraz aspektami
gospodarczymi i społecznym. Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi przy
3

tym

podstawowy

środek

zapewnienia

utrzymania

równowagi

przyrodniczej

i osiągnięcia zrównowaŜonego rozwoju.
Zakres merytoryczny prognozy określa art. 51 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 ze zm.).
Odpowiednio do wymogu art. 53 ww. ustawy zakres i stopień szczegółowości
informacji zawartych w prognozie został uzgodniony z właściwymi organami –
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo znak: WOOIII.411.104.2013.KB z dnia 25 września 2013 roku) i Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w śninie (pismo znak: N.NZ-42-12-22/13 z dnia 6 września
2013 roku).
1.3. Wykorzystane materiały i metody pracy
Niniejsze opracowanie zostało wykonane w oparciu o istniejącą literaturę
naukową, dostępne materiały tematyczne Urzędu Miejskiego w śninie, akty prawne
oraz wizję lokalną. Na podstawie zebranych informacji oceniono potencjalne
zagroŜenie

środowiska

związane

z realizacją

ustaleń

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego, wskazano ewentualne negatywne i niepoŜądane
konsekwencje z tego wynikające oraz zaproponowano sposoby i metody ich
minimalizowania.
Podczas sporządzania prognozy wykorzystano wiele pozycji literatury
naukowej. Do najwaŜniejszych z nich zalicza się:
•

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

•

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

•

Klimatologia ogólna, W. Okołowicz, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1969,

•

Meteorologia i klimatologia dla rolników, R. Gumiński, Warszawa 1954,

•

Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2012
r., WIOŚ, Bydgoszcz 2013,

Aby

w

pełni

stwierdzić

czy

oceniany

dokument

zawiera

elementy

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

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu śnińskiego na lata 2012-2022,

•

Zmiana

Studium

Uwarunkowań

i

Kierunków

Zagospodarowania

Przestrzennego Miasta i Gminy śnin,
•

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego,

•

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego,

•

Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013,

•

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

Wykorzystano równieŜ następujące akty prawne:
•

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, 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 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);

•

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 ze zm.);

•

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

•

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

•

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.
2015, poz. 909);

•

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

•

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

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 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);

•

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

•

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 , poz. 112);

•

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

•

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

•

rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z późn. zm.).
PosłuŜono

się

równieŜ

mapą

topograficzną

(1:10 000),

sozologiczną

(1:50 000) i hydrograficzną (1:50 000) gminy śnin oraz ortofotomapą obszaru
objętego

ustaleniami

projektu

planu.

Ponadto

korzystano

z

bazy

danych

hydrogeologicznych.
Przy sporządzaniu prognozy zastosowano metodę indukcyjno-dedukcyjną,
polegająca na analizie poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego
i łączeniu w całość posiadanych informacji o mechanizmach funkcjonowania
środowiska przyrodniczego. Przy określaniu potencjalnych skutków realizacji
zapisów projektu planu miejscowego wykorzystano wiedzę o funkcjonowaniu
środowiska. Szczególnie przydatna była wówczas metoda porównawcza.
Autorka

prognozy

poprzez

termin

uciąŜliwość

akustyczną

rozumie

przekroczenie jakości środowiska przyrodniczego określonych w przepisach
odrębnych (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r. poz. 112)).
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1.4. PołoŜenie obszaru objętego prognozą i jego uŜytkowanie
Obszar

objęty

projektem

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego, dla którego sporządza się niniejszą prognozę, znajduje się
w województwie kujawsko - pomorskim, w powiecie Ŝnińskim, w gminie śnin, na
terenie obrębów: śnin, Rydlewo, Podgórzyn, BiałoŜewin, Jadowniki Rycerskie,
ChomiąŜa KsięŜa, Kierzkowo, Wójcin.
Zgodnie ze Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy śnin analizowany obszar znajduje się m. in. w
granicach: terenów rolnych, terenów zabudowy miejskiej, terenów usług sportu,
rekreacji

i

turystyki,

przecina

go

m.

in.

obszar

występowania

stanowisk

archeologicznych, granica głównego zbiornika wód powierzchniowych, rurociąg, linia
kolejowa. (ryc. 1).
Projekt planu dotyczy przebudowy istniejącej linii WN-110 kV relacji GPZ śnin
– GPZ Pakość, co pozwoli m.in. na zwiększenie niezawodności zasilania obecnych i
przyszłych odbiorców energii elektrycznej. Linia przebiega przez obszar trzech gmin,
są to gmina: Barcin, Pakość i śnin.
Na przedmiotowym obszarze zlokalizowane są głównie tereny rolne, część
obszarów jest juŜ zagospodarowana. Obszar objęty projektem planu przecina się z
drogami powiatowymi, drogami gminnymi oraz drogą wojewódzką. Przebieg linii
krzyŜuje się równieŜ z ciekami wodnymi oraz z linią kolejową.
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Ryc. 1. PołoŜenie przedmiotowego obszaru w gminie śnin i jego przeznaczenie

Źródło: Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
śnin

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

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

linii

elektroenergetycznej 110 kV GPZ Pakość - GPZ śnin na terenie gminy śnin określa
przeznaczenie obszaru objętego opracowaniem jako:
−

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

−

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,

−

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

−

tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i
ogrodniczych,

−

tereny zabudowy usługowej,

−

teren zabudowy usługowej oraz sportu i rekreacji,

−

tereny garaŜy i parkingów,
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−

tereny parkingów,

−

tereny ogrodów działkowych,

−

tereny zieleni urządzonej,

−

teren parkingu w ogrodzie działkowym,

−

tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka,

−

teren infrastruktury kolejowej,

−

tereny rolnicze,

−

tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka,

−

teren infrastruktury technicznej – rurociąg naftowy,

−

tereny wód powierzchniowych śródlądowych,

−

teren drogi publicznej – drogi klasy głównej ruchu przyśpieszonego,

−

teren drogi publicznej – drogi klasy głównej,

−

tereny dróg publicznych – drogi klasy zbiorczej,

−

tereny dróg publicznych – drogi klasy lokalnej,

−

tereny dróg publicznych – drogi klasy dojazdowej,

−

tereny dróg wewnętrznych w ogrodzie działkowym

−

tereny publicznych ciągów pieszo - jezdnych,
Dla

terenów

zabudowy

mieszkaniowej

jednorodzinnej

(MN)

ustalono

przeznaczenie podstawowe – zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a jako
przeznaczenie

uzupełniające

ustalono

infrastrukturę

techniczną

oraz

usługi

nieuciąŜliwe jako wbudowane w budynki mieszkalne lokale uŜytkowe. Zapisy
projektu planu dopuszczają lokalizację zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy określonymi na rysunku planu. Dopuszczono lokalizację na jednej
działce jednego wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz
jednego budynku garaŜowego albo gospodarczego albo gospodarczo-garaŜowego.
W pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 110kV zakaz lokalizowania
budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały i czasowy pobyt ludzi. Na
terenie 2MN dopuszczenie budowy budynków w zabudowie bliźniaczej. Na terenie
5MN dopuszczenie zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z
moŜliwością rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, odbudowy, rozbiórki, remontu
oraz zmiany sposobu uŜytkowania, z zakazem rozbudowy, nadbudowy i odbudowy w
pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 1110kV. Na terenie 1MN, 10MN,
17MN zakaz budowy budynków. Powierzchnię terenu biologicznie czynnego
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określono na nie mniej niŜ 50% powierzchni działki. Zapisy projektu planu ustalają
szczegółowo wygląd połaci dachowych (geometria dachów, kolor pokrycia).
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (MN/U)
ustalono przeznaczenie podstawowe – zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i
usługową, przy czym dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciąŜliwe, a jako
przeznaczenie uzupełniające ustalono infrastrukturę techniczną. Zapisy projektu
planu dopuszczają lokalizację zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy określonymi na rysunku planu. Zapisy projektu planu dopuszczają
lokalizację na jednej działce jednego wolno stojącego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego albo mieszkalno-usługowego, z dopuszczeniem lokalizacji budynku
usługowego albo garaŜowego albo gospodarczego albo gospodarczo-garaŜowego.
W pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 110kV zakaz lokalizowania
budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały i czasowy pobyt ludzi.
Powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniej niŜ 30% powierzchni działki.
Zapisy projektu planu ustalają szczegółowo wygląd połaci dachowych (geometria
dachów, kolor pokrycia).
Dla

terenów

zabudowy

mieszkaniowej

wielorodzinnej

(MW)

ustalono

przeznaczenie podstawowe – zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, a jako
przeznaczenie uzupełniające ustalono usługi nieuciąŜliwe w parterach budynków
infrastrukturę

techniczną,

parkingi

naziemne,

podziemne

oraz

parkingi

wielopoziomowe. Zapisy projektu planu dopuszczają lokalizację zabudowy zgodnie z
obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku
planu. Zapisy projektu planu dopuszczają lokalizację budynków mieszkalnych
wielorodzinnych, dopuszcza się łączenie dwóch budynków w kondygnacjach
podziemnych i w parterze, przy zachowaniu przejścia do wnętrza terenu. W pasie
technologicznym linii elektroenergetycznej 110kV zakaz lokalizowania budynków z
pomieszczeniami przeznaczonymi na stały i czasowy pobyt ludzi. Ustalono
powierzchnię zabudowy nie więcej niŜ 40% powierzchni działki. Powierzchnię terenu
biologicznie czynnego nie mniej niŜ 30% powierzchni działki. Zapisy projektu planu
ustalają szczegółowo wygląd połaci dachowych (geometria dachów, kolor pokrycia).
Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i
ogrodniczych (RM) ustalono przeznaczenie podstawowe zabudowę zagrodową w
gospodarstwach

rolnych,

hodowlanych

i

ogrodniczych

oraz

przeznaczenie

uzupełniające infrastrukturę techniczną oraz usługi nieuciąŜliwe związane z
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gospodarką

rolną

i

agroturystyką.

Lokalizowanie

zabudowy

zgodnie

z

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu. Zakazano
budowy budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały i czasowy pobyt
ludzi. Dopuszczono budowę budynków garaŜowych, gospodarczych, garaŜowo –
gospodarczych, inwentarskich, wiat, budowli rolniczych w zabudowie zagrodowej.
Powierzchnię całkowitą zabudowy ustalono na nie więcej niŜ 25% powierzchni działki
budowlanej w części znajdującej się w graniach obszaru objętego planem.
Intensywność zabudowy przyjęto, na minimum 0,01 a maksimum 0,25. Powierzchnia
terenu biologicznie czynnego nie moŜe być mniejsza niŜ 50 % powierzchni działki
budowlanej w części znajdującej się w graniach obszaru objętego planem.
Dla terenów zabudowy usługowej (U) ustalono przeznaczenie podstawowe –
zabudowę usługową. Dla terenu 1U ustalono przeznaczenie pod publiczne usługi
oświaty, w tym w szczególności szkoły i przedszkola, a na terenach 2U i 3U ustalono
przeznaczenie

jako

usługi

nieuciąŜliwe,

w

tym

w

szczególności

handel,

administracja, gastronomia, zamieszkanie zbiorowe, drobne rzemiosło, usługi inne.
Jako przeznaczenie uzupełniające ustalono infrastrukturę techniczną, dojazdy,
parkingi naziemne, podziemne i wielopoziomowe oraz dla terenów 2U zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną, a dla terenu 3U stację paliw. Ustalono powierzchnię
zabudowy: dla terenu 3U nie więcej niŜ 50% powierzchni działki. Powierzchnię
terenu biologicznie czynnego dla terenu 1U nie mniej niŜ 40% powierzchni działki,
dla terenów 2U i 3U nie mniej niŜ 20% powierzchni działki. Zapisy projektu planu
ustalają szczegółowo wygląd połaci dachowych (geometria dachów, kolor pokrycia).
Na terenie 4U ustalono przeznaczenie podstawowe pod zabudowę usługową, a
przeznaczenie uzupełniające infrastrukturę techniczną. Zapisy projektu planu dla
tego terenu dopuszczają budowę budynków usługowych w tym usług turystyki.
Ustalono powierzchnię zabudowy nie więcej niŜ 30% powierzchni działki.
Powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniej niŜ 35% powierzchni działki.
Na terenie zabudowy usługowej oraz sportu i rekreacji (U/US) ustalono
przeznaczanie podstawowe - zabudowę usługową oraz sportu i rekreacji, w tym
budynki oraz budowle sportowe i inne urządzenia sportu i rekreacji, usługi
zamieszkania zbiorowego, przy czym dopuszcza się wyłączenie usługi nieuciąŜliwe,
jako przeznaczenie uzupełniające – infrastrukturę techniczną, dojazdy, parkingi,
naziemne, podziemne, zbiorniki i kaskady wodne. Powierzchnie zabudowy nie więcej
niŜ 40% powierzchni działki. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniej niŜ
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30% powierzchni działki. Wysokość zabudowy nie moŜe przekraczać 25,0m, a liczba
kondygnacji do 5. Dopuszczono lokalizację kondygnacji podziemnych.
Dla terenów garaŜy i parkingów (ZKP) ustalono przeznaczenie podstawowe –
tereny garaŜy i parkingów, przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna,
dojazdy. Zapisy projektu planu na terenie 1ZKP zakazują budowy budynków.
Powierzchnie całkowitą zabudowy nie więcej niŜ 70% powierzchni działki.
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniej niŜ 25% powierzchni działki.
Dla terenów parkingów (KP) ustalono przeznaczenie – tereny parkingów,
przeznaczenie uzupełniające – infrastrukturę techniczną, dojazdy. Zapisy projektu
planu zakazują budowy budynków, lokalizacji reklam i szyldów.
Dla terenów ogrodów działkowych (ZD) ustalono przeznaczenie podstawowe
– tereny ogrodów działkowych, a jako przeznaczenie uzupełniające – infrastrukturę
techniczną, usługi sportu, zieleni urządzoną. Dopuszczono budowę jednej wolno
stojącej altany na działce budowlanej. Dopuszcza się adaptację istniejących
budynków − Powierzchnię zabudowy ustalono na nie więcej niŜ 10% powierzchni
działki. Powierzchnię terenu biologicznie czynnego stanowić musi co najmniej 70%
powierzchni działki. Wysokość zabudowy nie moŜe przekraczać 7,0 m. Liczba
kondygnacji nadziemnych nie więcej niŜ 2, zakazano lokalizacji kondygnacji
podziemnych.

Zapisy

projektu

planu

określają

szczegółowo

wygląd

połaci

dachowych.
Dla

terenów

przeznaczenie

parkingów

podstawowe

–

w

ogrodzie

parkingi,

a

działkowym
przeznaczenie

(ZD/KP)

ustalono

uzupełniające

–

infrastruktura techniczna. Zapisy projektu planu zakazują budowy budynków,
lokalizacji reklam i szyldów. Powierzchnie biologicznie czynną ustalono na 20%
powierzchni działki w części znajdującej się w graniach obszaru objętego planem.
Dla terenów zieleni urządzonej (ZP) ustalono przeznaczenie podstawowe –
zieleń urządzoną przy czym teren 1ZP jako obszar o charakterze parkowym,
przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna, urządzenia sportu i
rekreacji, ciągi piesze, pieszo – rowerowe. Zapisy projektu planu zakazują budowy
budynków, lokalizacji reklam i szyldów. Nakazuje się dostosowanie zieleni do
lokalnych warunków glebowo-wodnych oraz warunków środowiska miejskiego. Na
terenie 1ZP lokalizację alejek parkowych stanowiących ciągi pieszo-rowerowe,
urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz placów zabaw. Powierzchnie biologicznie
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czynną ustalono na 70% powierzchni działki w części znajdującej się w graniach
obszaru objętego planem.
Dla terenów infrastruktury technicznej – elektroenergetyka (E) ustalono
przeznaczenie podstawowe – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, a
jako przeznaczenie uzupełniające – infrastrukturę techniczną dojazdy. Dla terenów
rolniczych (R) ustalono przeznaczenie terenu pod uprawy rolnicze, ogrodnicze i
sadownicze. Dla terenu infrastruktury kolejowej (IK) ustalono przeznaczenie
podstawowe – tereny infrastruktury kolejowej, a jako przeznaczenie uzupełniające –
infrastrukturę techniczną. Na terenie IK dopuszczono lokalizację infrastruktury
kolejowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
Dla

terenów

wód

powierzchniowych

śródlądowych

(WS)

ustalono

przeznaczenie podstawowe – tereny wód powierzchniowych śródlądowych, a jako
przeznaczenie uzupełniające infrastrukturę techniczną, urządzenia wodne. Dla
terenów WS dopuszcza się lokalizowanie urządzeń melioracji wodnej, pomostów.
Zakazuje się budowy budynków, lokalizacji reklam i szyldów.
Podstawowym

celem

projektu

planu

jest

poprawa

bezpieczeństwa

uŜytkowania terenów pod linią elektryczną oraz zwiększenie niezawodności zasilania
obecnych i przyszłych odbiorców energii elektrycznej na terenie gminy śnin.
Projekt planu linii elektroenergetycznej przechodzi w trzech miejscach przez
tereny gdzie obowiązują juŜ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
- działka nr 73 połoŜona w obrębie geodezyjnym Rydlewo objęta jest Uchwałą
Nr VII/87/2003 Rady Miejskiej w śninie z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy śnin (Dz.
Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2004r. Nr 1, poz.2),
- Działki nr : 7, 95, 97, 4/1, 5/7 połoŜone w obrębie geodezyjnym Rydlewo
objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego historycznej
części śnina połoŜonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki zatwierdzonym Uchwałą
Rady Miejskiej w śninie Nr XVI/ 93/2007 Rady Miejskiej w śninie z dnia 9 listopada
2007 r. ( Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2008r. Nr 25, poz.340 ze zm.). ;
- Działki nr: 795, 794, 781, 777, 776, 625, 613, 614, 612/2, 610, 604/36,
604/32, 600/6, 565/2, 565/5, 821, 564/4, 564/3, 564/5, 562/9, 800/6, 800/5, 800/3,
546, 537/46, 537/16, 537/15, 537/14, 537/13, 537/12, 537/11, 537/4, 537/8, 385,
379/1, 250, 248/11, 248/9, 248/10, 248/8, 247/11, 247/17, 247/2, 247/1 połoŜone w
obrębie geodezyjnym miasto śnin objęte są miejscowym planem zagospodarowania
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przestrzennego południowo-zachodniej części miasta śnina zatwierdzonym Uchwałą
Rady Miejskiej w śninie Nr XVII/159/2012 z dnia 30 marca 2012r. (Dz. Urz. Woj.
Kuj. -Pom. z 2012r., poz.1000).
Stosownie

do

ustawy

z

dnia

27

marca

2003

r.

o

planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 ze zm.) Zapisy
projektu planu muszą być powiązane z zapisami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania

przestrzennego.

Przedmiotowy

projekt

planu

zapewnia

zachowanie i ochronę najwaŜniejszych walorów środowiska przyrodniczego oraz
określa sposób zagospodarowania omawianego obszaru zgodnie z aktualną polityką
przestrzenną gminy, nawiązuje tym samym do zapisów zawartych w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy śnin.
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2.

Ocena stanu i funkcjonowania środowiska na obszarze

objętym projektem zmiany planu oraz potencjalne jego zmiany
w przypadku braku realizacji projektu
Rozdział został opracowany na podstawie informacji zawartych w Zmianie
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i
Gminy śnin. 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. 2. Podział na strefy miasta i gminy śnin.

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

2.1.

PołoŜenie fizyczno-geograficzne, rzeźba terenu i budowa geologiczna
Miasto i gmina śnin połoŜone są w południowo – zachodniej części

województwa kujawsko – pomorskiego. Gmina graniczy z gminami Damasławek i
Wapno w województwie wielkopolskim oraz gminą Szubin w powiecie nakielskim i
gminą Dąbrowa w powiecie mogileńskim. Gmina śnin razem z gminami: Barcin,
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Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn i Rogowo tworzy powiat Ŝniński, a miasto
śnin jest jego stolicą.
Miasto i gmina śnin leŜą na Równinie śnińskiej, 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.
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 przewaŜającej części od 100 do 115 m n.p.m. NajniŜej połoŜone są
tereny w zachodniej części obszaru – 98-99 m n.p.m. (na północ od wsi ParyŜ) oraz
południowo-zachodnia część obszaru – 95-96 m n.p.m. (rejon wsi BoŜejewiczki).
NajwyŜej wysoczyzna morenowa wyniesiona jest w północnej i północno-zachodniej
części obszaru. Tu znajdują się dwa wzgórza morenowe stanowiące lokalne
kulminacje. NajwyŜsze 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 wyróŜniające się w
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 przewaŜnie
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 obniŜeń 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.
PołoŜenie obszaru na terenie wysoczyzny morenowej powoduje, Ŝe budowa
geologiczna i litologia osadów powierzchniowych jest mało zróŜnicowana. Na całej
powierzchni obszaru znajdują się osady czwartorzędowe. Ich miąŜszość sięga od 40
do 70 m. Wykształcone są jako gliny zwałowe i piaski gliniaste. Utwory te były
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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 miąŜszość 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 śnińskich. Krawędzie dolin glacjalnych są miejscami dość
strome.

2.2.

Budowa geologiczna i surowce mineralne
Osady czwartorzędowe pokrywają całą powierzchnię gminy. MiąŜszość tych

utworów jest zmienna, średnio wynosi od 30 – 60 m. Występują one głownie jako
gliny zwałowe, piaski i Ŝwiry. Na obszarach o udokumentowanych złoŜach kruszywa
znajdują się cztery tereny eksploatacji kruszywa naturalnego: Wawrzynki (koncesja
waŜna do 31.12.2018 r.), Wawrzynki I (koncesja waŜna do 30 czerwca 2028),
Wawrzynki II (koncesja waŜna do 30 czerwca 2028) i Jaroszewo I (koncesja waŜna
do 31.12.2032 r.)

2.3.

Warunki glebowe
Gmina śnin charakteryzuje się bardzo dobrymi warunkami glebowymi dla

rolnictwa. AŜ 83,3 % powierzchni wszystkich uŜytków rolnych zajmują gleby klas od II
– IV. UŜytki rolne zajmują 20585 ha i stanowią 82,2% obszaru gminy. 94,5% uŜytków
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 moŜliwych) i naleŜy do najwyŜszych w województwie.
Produkcja rolnicza jest prowadzona na gruntach ornych przy małym udziale uŜytków
zielonych i sadów. Obszar gminy jest w przewaŜającej części uŜytkowany rolniczo i
charakteryzuje się wysoką rolniczą przydatnością gruntów. Świadczy o tym fakt, Ŝe
większość gruntów stanowią gleby III i IV klasy bonitacyjnej. Poza tym w części
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południowo-zachodniej i północno-zachodniej przewaŜają gleby V klasy. Pod
względem genetycznym przewaŜają gleby brunatne i bielicoziemne wytworzone z
glin zwałowych i piasków gliniastych. Są to gleby bardzo i średnio urodzajne o duŜej
miąŜszości poziomu próchnicznego. Są wykorzystywane do uprawy wymagających
roślin.
2.4.

Wody powierzchniowe i podziemne
Gmina charakteryzuje się znaczną ilością, atrakcyjnych pod względem

turystycznym, jezior. Do największych naleŜą: śnińskie DuŜe – 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 – aŜ 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 - Ŝwirowych rozdzielających gliny morenowe.
W granicach zlewni Gąsawki poziom międzyglinowy reprezentowany jest przez
„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 śnin. GZWP - główne zbiorniki wód podziemnych to struktury wodonośne
wymagające szczególnej ochrony. Głównym kryterium wyznaczania obszarów, które
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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 zaleŜą od warunków atmosferycznych
w ciągu roku. Są takŜe szczególnie podatne na zanieczyszczenia spływające z pol
uprawnych.
Wody powierzchniowe – gmina śnin leŜy 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 (lewobrzeŜnego
dopływu Warty). Gąsawka przepływa przez szereg atrakcyjnych pod względem
turystycznym, jezior.
Gąsawka płynie w wyraźnej rynnie polodowcowej. Rawka, zwana takŜe
Pomorką lub Brzyskorzystewką, jest niewielkim dopływem o długości około 15 km.
Bierze początek z mokradeł na terenach na północny-zachód od wsi ParyŜ i płynie
równoleŜnikowo przez północną część gminy śnin. Uchodzi do Gąsawki na wschód
do Brzyskorzystewka. ReŜim jej zasilania naleŜy określić jako gruntowo-deszczowośnieŜny. Karkoszka jest niewielkim ciekiem o charakterze rów melioracyjnego. Bierze
początek z mokradeł między Sarbinowem a BoŜejewiczkami. Odprowadza głownie
wody opadowe ze zdrenowanych terenów uŜytków rolnych. Uchodzi do jeziora
śnińskiego Małego.
Wody podziemne - występują tu zarówno wody czwartorzędowe jak i
trzeciorzędowe. Pierwszy poziom wodonośny wód czwartorzędowych o niewielkich
zasobach uŜytkowych występuje na głębokościach od 3 do 6 m poniŜej powierzchni
terenu. Jedynie w obrębie den dolin i zagłębień wytopiskowych woda gruntowa
występuje na głębokości nawet poniŜej 1 m p.p.t.
Drugi, głębszy poziom uŜytkowy wód czwartorzędowych zalegający na
głębokości 30-50 m p.p.t. Wykorzystywany jest sporadycznie na cele uŜytkowe.
Największe znaczenie uŜytkowe ma trzeciorzędowy poziom wód podziemnych.
Wody czerpane z głębokości około 110-140 m p.p.t. przez ujęcia w śninie i
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Gorzycach (komunalne) oraz w Cerekwicy i Brzyskorzystewku (zakładowe)
zaopatrują obszar opracowania w wodę pitna. Sieć wodociągowa pokrywa cały
obszar zurbanizowany.
Gmina leŜy 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.
2.5.

Warunki klimatyczne
Klimat gminy naleŜy do typu przejściowego, charakterystycznego dla całego

NiŜu

Polskiego.

Według

podziału

Polski

na

dzielnice

rolniczoklimatyczne

R.Gumińskiego (1948). Zgodnie z klasycznym podziałem Romera (1962) na regiony
klimatyczne Polski, gmina śnin znajduje się w regionie klimatu Krainy Wielkich Dolin.
ZróŜnicowanie przestrzenne rocznych sum opadów i rozkładu temperatur ma na
obszarze regionu wyraźny charakter równoleŜnikowy. Teren leŜy 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 śnieŜna zalega ok. 60 dni w roku. Dominują wiatry zachodnie.
Charakterystyczne dla regionu są częste zmiany pogody oraz najniŜsze w
Polsce sumy opadów (około 500 mm na rok). Efektem tego jest postępujące
stepowienie. Warunki topoklimatyczne czyli tzw. klimatu lokalnego, uzaleŜnione są
od wielu czynników, do których przede wszystkim naleŜą: ukształtowanie terenu,
ekspozycja zboczy, uŜytkowanie i sposób zagospodarowania terenów oraz
intensywność zabudowy. Jako najbardziej korzystne dla budowy elektrowni
wiatrowych naleŜy uznać tereny płaskie, wysoko wyniesione lub o niewielkiej
ekspozycji ku zachodowi. Z tego właśnie sektora przewaŜają wiatry we wszystkich
porach roku. Charakter planowanego przedsięwzięcia wymaga aby pod lokalizację
elektrowni wiatrowych przeznaczyć tereny wysoko wyniesione, odsłonięte i
eksponowane.
Do takich terenów naleŜy większość obszaru objętego opracowaniem.
Lokalizację masztów elektrowni wiatrowych naleŜy wykluczyć na zboczach i
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wierzchowinie wzgórz morenowych, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów leśnych
oraz w dnach zagłębień wytopiskowych i dolinek.
2.6. Roślinność i świat zwierzęcy
Szata roślinna – gmina śnin naleŜy do gmin o małej lesistości. Lasy ogółem
zajmują powierzchnię 1391 ha, co stanowi 5,5 % powierzchni gminy. W
przewaŜającej części są to lasy państwowe administrowane przez Nadleśnictwo
Szubin i Nadleśnictwo Gołąbki.
Na terenach uŜytkowanych rolniczo przewaŜa uprawa zbóŜ, rzepaku, buraków
cukrowych i kukurydzy. W dnach dolinek znaczne powierzchnie zajmują murawy
trawiaste. WzdłuŜ 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 waŜna 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 teŜ 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
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 obniŜeniach dolinnych. Osobna grupę stanowi zieleń urządzona, do
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której moŜna zaliczyć: zieleń cmentarną, dość liczne zadrzewienia przydroŜne,
śródpolne, a takŜe zieleń parkową.
Do największych skupisk zieleni wysokiej w gminie, oprócz kompleksów
leśnych, naleŜy zieleń parków zabytkowych, z których dwa ( Podobowicach i
Gorzyce ) objęte są ochroną konserwatorską. Zwarty drzewostan ukształtowany w
przewadze w XIX wieku odgrywa waŜną rolę w krajobrazie rolniczym.
Pod względem faunistycznym obszar objęty projektem planu jest mało
urozmaicony. Na terenach uŜytkowanych rolniczo jest to fauna typowa dla odkrytych
terenów pól i łąk.
2.7. Stan jakości powietrza i klimatu akustycznego
Na terenie gminy śnin nie występują uciąŜliwe 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 równieŜ
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 ze
zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomów

niektórych

substancji

w powietrzu

(Dz. U.

2012

r.,

poz. 1031),

rozporządzenie Ministra 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.

22

Pod kątem ochrony zdrowia ludzkiego w 2012 roku w strefie kujawsko pomorskiej stwierdzono ponadnormatywne stęŜenia 24-godzinne pyłu zawieszonego
PM10 (Nakło nad Notecią - ul. P. Skargi, Grudziądz – ul. Sienkiewicza, Grudziądz –
ul. Piłsudskiego), stęŜenie średnie roczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 (Grudziądz –
ul. Sienkiewicza, Nakło nad Notecią - ul. P. Skargi, Koniczynka – stacja bazowa
ZMŚP), ponadnormatywne stęŜenia 8-godzinne ozonu (stacja spoza województwa
kujawsko

- pomorskiego:

KrzyŜówka

–

kod WpWKP004 w województwie

wielkopolskim) – średnia z 3 lat (2008-2012) częstość przekraczania 120 µg/m3
przez stęŜenia 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, poniewaŜ uzyskała klasę A. Natomiast w
przypadku ozonu strefa ta otrzymała klasę C na podstawie wyników pomiarów ze
stacji spoza województwa kujawsko - pomorskiego - KrzyŜówka w województwie
wielkopolskim (wskaźnik AOT40 określony dla 5 lat 2008-2012 wyniósł 18652,02
µg/m3*h, czyli przewyŜszał poziom docelowy 18000 µg/m3*h o 3,6 %).
W badanym rejonie stan klimatu akustycznego ocenić naleŜy 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.

2.8. Obiekty i obszary chronione
2.8.1. Środowisko przyrodnicze
Obszar objęty projektem planu miejscowego połoŜony 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 r., poz. 627 ze zm.):
•

obszaru chronionego krajobrazu „Jezior śnińskich”, zajmuje on

powierzchnię 9017 ha i obejmuje dwa systemy rynien jeziornych usytuowanych w
granicach Pojezierza Gnieźnieńskiego. Pierwszy system to rynna zachodnia z
jeziorami

Małym

i

DuŜym

śnińskim,

Skarbińskim,

Weneckim,

Skrzynka,

Biskupińskim, Godawskim, Gąsawskim i Oćwieckim. Charakteryzuje się on płaskimi
brzegami i niską lesistością. Zachodnia rynna spełnia rolę obszaru do ochrony ze
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względów kulturowo - historycznych (Biskupin, Gąsawa, Wenecja, śnin). W obszarze
chronionego krajobrazu znajduje się fragment miasta śnin stanowiący integralną
część rynny jeziornej. Drugi system to rynna wschodnia z jeziorami: Chomiąskim,
Foluskim, Ostrowieckim i Kierzkowskim. Charakteryzuje się wyŜszym stopniem
lesistości brzegów, głębszym wcięciem i wyŜszymi 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 równieŜ świetliste dąbrowy. WzdłuŜ
brzegów Gąsawki obecne są niewielki płaty zarastających torfowisk przejściowych; w
śródleśnych obniŜeniach 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 waŜny dla
róŜnych siedlisk przyrodniczych, których stwierdzono tu 11 typów, zajmujących
powyŜej 30% terenu. Do najwaŜniejszych walorów naleŜą:
−

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

−

lasy liściaste w okolicy leśniczówki ChomiąŜa KsięŜa z Corydalis cava,
Corydalis fabacea, gagea lutea, Phyteuma spicatum,Viola mirabilis;

−

lasy liściaste na wsch. od jez. Ostrowieckiego i w otoczeniu jez. Gwiazda
(Hepatica

nobilis,

Hypericum

montanum,

Liliummartagon,

Phyteuma

spicatum);
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−

wilgotne łąki na pd. brzegach jez. Weneckiego (Dianthus superbus,
Gentianella uliginosa, Selinum carvifolium).

−

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

ZagroŜenia

stanowią

głównie

presja

turystyczna

i

rozwój

ośrodków

wypoczynkowych wokół jeziora.
2.8.2. Środowisko kulturowe

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. 2014 r., poz. 1446) 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
uŜytkowej, 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).
Na obszarze objętym ustaleniami projektu planu zgodnie z informacjami leŜy

w graniach strefy „W” ochrony archeologicznej. W granicach terenów 12MN, 13MN,
1KDGP, 2KDx, 2ZP, 8E granice strefy „E” i „K” ochrony konserwatorskiej ekspozycji i
krajobrazu oraz „W” ochrony archeologicznej oznaczonych na rysunku planu z
nakazem ochrony archeologicznej i konserwatorskiej zgodnie z przepisami
odrębnymi.
2.9.

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

środowiska charakteryzuje się nieznacznym stopniem przekształcenia krajobrazu.
Jest to teren zajęty głównie przez tereny rolne. Część obszaru objętego inwestycją
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jest juŜ zagospodarowana (tereny miasta śnin). W granicach omawianego obszaru
zlokalizowana jest juŜ napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia
relacji Pakość- śnin.
Po dokładnej analizie i ocenie aktualnego stanu środowiska przyrodniczego
na analizowanym obszarze stwierdzono, iŜ moŜliwość przebudowy, rozbudowy,
remontu,

modernizacji,

konserwacji

czy

usuwania

awarii

istniejącej

linii

elektroenergetycznej, nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na
środowisko

przyrodnicze.

Podkreślić

naleŜy,

iŜ

moŜliwość

wykonania

prac

konserwacyjnych, przebudowy, itp. jest konieczne w celu zapewnienia (utrzymania)
wymaganych norm Prawem budowlanym i Prawem ochrony środowiska, a takŜe
zapewnienia wymaganej Prawem energetycznym efektywności dystrybucji. Brak
realizacji projektu planu oznaczać będzie uniemoŜliwienie zaspokojenia potrzeb
obecnych i przyszłych odbiorców energii elektrycznej na terenie Gminy śnin

26

3. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu
widzenia realizacji projektowanego dokumentu oraz określenie
i ocena skutków dla środowiska wynikających z projektowanego
przeznaczenia terenu oraz realizacji ustaleń projektu planu
Wprowadzenie ustaleń projektowanego dokumentu ma na celu poprawę
bezpieczeństwa

uŜytkowania

terenów

pod

linią

elektroenergetyczną

oraz

zwiększenie niezawodności zasilania obecnych i przyszłych odbiorców energii
elektrycznej. W związku z tym, Ŝe przedmiotowa inwestycja juŜ istnieje, z punktu
widzenia realizacji projektowanego dokumentu nie wskazuje się Ŝadnych istotnych
problemów ochrony środowiska.
W zakresie przewidywanego oddziaływania skutków realizacji projektu planu
na poszczególne

komponenty

środowiska

przyrodniczego

stwierdza

się,

iŜ projektowane przeznaczenie obszaru nie będzie znacząco wpływać na aktualny
stan środowiska. Warunkiem takiego stanu rzeczy jest jednak stosowanie się
do ustaleń projektu planu.
3.1.

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

i przestrzenny rozkład emisji pochodzących z róŜnych źródeł. Na obszarze objętym
prognozą nie stwierdzono jakiegokolwiek niekorzystnego wpływu na stopień
czystości powietrza.
W

wyniku

realizacji

projektu

planu

nie

przewiduje

się

wystąpienia

negatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne związanego z ruchem
kołowym na drogach przecinających obszar objęty projektem planu. Realizacja
projektu planu nie będzie miała wpływu na natęŜenie ruchu. Przedmiotowe drogi w
dalszym ciągu pełnić będą te same funkcje.
Na etapie realizacji inwestycji źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza
stanowić będą silniki pojazdów i maszyn budowlanych. Ewentualna uciąŜliwość,
rozumiana w tym przypadku jako przekroczenie standardów jakości środowiska
w zakresie

emisji

zanieczyszczeń,

ograniczy

się

tylko

do

tych

odcinków,

które przesuwać się będą w miarę postępowania prac. Ponadto emisja do atmosfery
powstająca w trakcie realizacji ustaleń projektu planu będzie czasowa, ze skutkiem
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odwracalnym, a przy zachowaniu odpowiednich norm pracy moŜe być znacznie
zminimalizowana.
Zapisy projektu planu nakazują przy pozyskiwaniu ciepła dla celów
grzewczych i technologicznych stosowanie indywidualnych systemów grzewczych,
zgodnie z przepisami odrębnymi, a takŜe dopuszczono stosowanie odnawialnych
źródeł energii, za wyjątkiem siłowni wiatrowych oraz pozyskiwanie ciepła z sieci
ciepłowniczej, z zakazem kierowania wyziewów z komina budynku na przewody linii
elektroenergetycznej 110 kV.
W związku z powyŜszym na obszarze objętym projektem planu nie przewiduje
się przekroczenia dopuszczalnych poziomów stęŜeń zanieczyszczeń, dlatego teŜ
w projekcie planu miejscowego nie zaszła konieczność wprowadzenia innych
środków organizacyjnych i technicznych słuŜących ograniczeniu ich ewentualnego
niekorzystnego oddziaływania.
W zakresie wpływu ustaleń projektu planu na klimat nie przewiduje się
znaczących oddziaływań. Projektowane przeznaczenie terenu nie spowoduje zmiany
warunków klimatycznych w rejonie. Celem projektu planu jest jedynie dopuszczenie
moŜliwości przebudowy, rozbudowy, modernizacji istniejącej linii napowietrznej
110kV, a związku z moŜliwością przeprowadzenia wyŜej wymienionych działań nie
dojdzie do zmian klimatu obszar objętego projektem planu.
3.2.

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne

Zgodnie z obowiązującymi wymogami, określone w projekcie planu załoŜenia
rozwoju przestrzennego opierać się będą na rzeczywistym rozpoznaniu stanu
zasobów wodnych. ZałoŜenia te gwarantować będą ochronę tych zasobów poprzez
uwzględnienie określonych warunków i ograniczeń w ich wykorzystaniu.
Zapisy projektu planu zakazują zrzutu ścieków bytowych i komunalnych do
gruntu oraz wód powierzchniowych. W zakresie ścieków bytowych nakazuje się ich
odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej, przy czym do czasu jej realizacji
dopuszcza

się

gromadzenie

ścieków

bytowych

w

szczelnych

zbiornikach

bezodpływowych z zapewnieniem ich regularnego wywozu. W zakresie ścieków
komunalnych nakazuje się ich odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej po
uprzednim podczyszczeniu i doprowadzeniu do składu ścieków bytowych, przy czym
do czasu jej realizacji dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych z zapewnieniem ich regularnego wywozu.
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W zakresie wód opadowych i roztopowych projekt planu nakazuje ich
odprowadzanie z powierzchni nieutwardzonych do gruntu w miejscu ich powstania, w
granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych,
powierzchniowych oraz gleby przez zanieczyszczeniem. Z terenów dróg i parkingów
do sieci kanalizacji deszczowej, a do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej
dopuszcza się ich odprowadzanie zgodnie z przepisami odrębnymi.
Nie przewiduje się, aby ustalenia projektu planu oddziaływały negatywnie na
wody powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje się równieŜ negatywnego wpływu
realizacji ustaleń projektu planu na cieki wodne przecinające obszar objęty projektem
planu. Ponadto zapisy projektu planu jasno określają w zakresie urządzeń
melioracyjnych obowiązek zachowania systemu melioracyjnego, a w przypadku
konieczności jego naruszenia zastosowanie rozwiązań zastępczych zgodnie z
przepisami odrębnymi.

3.3.

Oddziaływanie na powierzchnię terenu, krajobraz, gleby i zasoby
naturalne

Ustalenia projektu planu przeznaczają większość omawianego obszaru pod
tereny rolnicze. Projektu planu miejscowego umoŜliwia zmianę parametrów
uŜytkowych i technicznych istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV. Nie
przewiduje się, aby w wyniku realizacji ustaleń projektu planu wystąpiło negatywne
oddziaływanie na powierzchnię terenu, krajobraz i gleby. Na terenach gdzie
wyznaczone zostały tereny pod zabudowę (mieszkaniowa czy usługowa) pokrywają
się

ze

studium

zagospodarowania

oraz

dotychczas

obowiązującymi

miejscowymi

planami

przestrzennego, gdzie wrysowane przeznaczenia zostały juŜ

ustalone.
Ewentualne zmiany ukształtowania terenu i właściwości gruntów mogą
wystąpić takŜe w skutek dopuszczonych w projekcie planu robót w zakresie budowy,
przebudowy, rozbudowy i odbudowy sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej
w obrębie omawianego obszaru. Przekształcenia powierzchni terenu będą miały
jednak charakter lokalny i czasowy. Trwałe oddziaływanie na właściwości gruntów
wystąpi jedynie poprzez umieszczenie pod powierzchnią terenu poszczególnych
elementów infrastruktury technicznej. Ze względu na niewielką skalę działania, nie
wpłynie to jednak na zmianę ukształtowania powierzchni terenu i warunki gruntowe.
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Ze względu na cel projektu planu, jakim jest moŜliwość przebudowy, rozbudowy,
modernizacji istniejącej linii napowietrznej 110kV nie dojdzie do znaczących zmian
krajobrazu.
Na terenie objętym projektem planu brak jest zasobów naturalnych –
surowców mineralnych, w związku z tym ustalenia projektu planu nie będą
generować Ŝadnych negatywnych oddziaływań w tym zakresie.

3.4. Oddziaływanie

na

klimat

akustyczny

oraz

promieniowanie

pół

elektromagnetycznych
Ochrona przed hałasem zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. 2013r., poz. 1232 ze zm.) polega na utrzymaniu poziomu
hałasu poniŜej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie. W przypadku, gdy
nie jest to moŜliwe naleŜy zastosować techniki pozwalające na obniŜeniu hałasu do
poziomu dopuszczalnego. Podstawą określenia dopuszczalnej wartości poziomu
równowaŜnego hałasu jest przyporządkowanie danego terenu do określonej
kategorii, o wyborze której decyduje sposób zagospodarowania. Na obszarze
objętym projektem planu znajdują się obszar objęty ochroną akustyczną w myśl
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112)
i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2012 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.
z 2012 roku poz. 1109) (tab. 1). Są to tereny: MN, MN/U, MW, RM czy U.
Tab. 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez
poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty,
lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyraŜone
wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli
warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby
Lp.

Rodzaj terenu

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
1)

Drogi lub linie kolejowe

Pozostałe obiekty i działalność
będąca źródłem hałasu

LAeq D

LAeq N

LAeq D

LAeq N

przedział czasu

przedział

przedział czasu

przedział czasu

odniesienia

czasu

odniesienia

odniesienia
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równy 16

odniesienia

równy 8

równy 1 najmniej

godzinom

równy 8

najmniej

korzystnej

godzinom

korzystnym

godzinie nocy

godzinom dnia
kolejno po
sobie
następującym
a) Strefa ochronna "A"
1

uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza

50

45

45

40

61

56

50

40

65

56

55

45

68

60

55

45

miastem
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy
2

związanej ze stałym lub
czasowym pobytem
2)

dzieci i młodzieŜy

c) Tereny domów opieki
społecznej
d) Tereny szpitali w
miastach
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zamieszkania
3

zbiorowego
b) Tereny zabudowy
zagrodowej
c) Tereny rekreacyjnowypoczynkowe

2)

d) Tereny
mieszkaniowo-usługowe
Tereny w strefie
4

śródmiejskiej miast
powyŜej 100 tys.
3)

mieszkańców
Objaśnienia:
1)

Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się takŜe dla torowisk tramwajowych poza
pasem drogowym i kolei linowych.
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2)

3)

W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy,
nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
Strefa śródmiejska miast powyŜej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy
mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., moŜna
wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeŜeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową
mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Zgodnie z przeprowadzona analizą propagacji hałasu (przedstawioną w Karcie
Informacyjnej Przedsięwzięcia), wyniki przeprowadzonych obliczeń wykazują, Ŝe
będą dotrzymane wartości dopuszczalne hałasu, wynoszące dla pory dziennej 50 dB
oraz dla pory nocnej 45 dB dla terenów chronionych akustycznie. Projektowana linia
nie przekroczy wartości dopuszczalnych. Na podstawie powyŜszych informacji
stwierdzić, naleŜy, iŜ nie ma konieczności zastosowania środków chroniących
istniejący klimat akustyczny przed wpływem przedsięwzięcia. Przy czym na terenach
11MN, 12MN dla działek połoŜonych bezpośrednio przy drodze 1KDGP, drodze
krajowej nr 5 zapisy projektu planu wyraźnie nakazują zapewnienie właściwego
klimatu akustycznego w pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej, w
tym poprzez stosowanie przegród budowlanych o odpowiedniej izolacyjności
akustycznej.
Przez obszar objęty opracowaniem przebiega sieć napowietrzna wysokiego
napięcia 110 kV. Zgodnie z rozporządzeniem 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), dopuszczalne wartości pól w miejscach dostępnych dla ludności
wynoszą

odpowiednio:

60

A/m

dla

składowej

magnetycznej

pola

elektromagnetycznego, 10kV/m dla składowej elektrycznej pola elektromagnetycznej
poza terenem zabudowy mieszkaniowej, 1 kV/m dla składowej elektrycznej pola
elektromagnetycznej na terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej lub terenach
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Przy spełnieniu powyŜszych
wymagań przebywanie ludności w otoczeniu linii elektroenergetycznej będzie
moŜliwe

bez

Ŝadnych

ograniczeń.

Obszary

ponadnormatywnych

pól

elektromagnetycznych nadal będą pozostawać w miejscach nie przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową i w miejscach niedostępnych dla ludzi.
Zapisy projektu planu jasno określają, iŜ natęŜenie pola elektrycznego i
magnetycznego oraz wartość progowa poziomu hałasu wytwarzanego przez linię
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elektroenergetyczną

110kV

nie

moŜe

powodować

przekroczeń

standardów

środowiskowych poza obszarem korytarza przedmiotowej linii elektroenergetycznej.

3.5. Oddziaływanie na świat roślinny i zwierzęcy; róŜnorodność biologiczną,
obszary chronione, w tym obszary Natura 2000,
Wprowadzenie

załoŜeń

omawianego

projektu

planu,

nie

wprowadzi

znaczących zmian w sposobie zagospodarowania omawianego obszaru, ze względu
na fakt, iŜ na analizowanym terenie znajduje się juŜ napowietrzna linia wysokiego
napięcia. W związku z powyŜszym wprowadzenie ustaleń projektu planu nie powinno
spowodować znaczących zmian charakteru występującej na nim roślinności.
Ponadto zapisy projektu planu nakazują przywrócenie terenu w korytarzu linii do
stanu poprzedniego zgodnie z jego funkcją, za wyjątkiem terenów zajętych pod
słupy. Dodatkowo dopuszczono jedynie wycinkę drzew i krzewów w korytarzu linii w
zakresie niezbędnym do bezpiecznej eksploatacji linii, a takŜe jej przebudowy,
rozbudowy i odbudowy.
Prognozuje się, Ŝe wprowadzenie ustaleń projektu planu nie wpłynie
negatywnie na Ŝyjące tu zwierzęta. Ewentualne czasowe oddziaływanie na faunę
wiązać się moŜe z okresem prowadzenia robót (obecność ludzi, hałas), jednak ustąpi
ono wraz z zakończeniem inwestycji.
Realizacja

projektu

planu

miejscowego

nie

spowoduje

negatywnego

oddziaływania na obszary chronione (o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r., poz. 627 ze zm.) na obszar chronionego
krajobrazu Jezior śnińskich oraz obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk „Ostoja
barcińsko - Gąsowska” PLH040028.
3.6.

Oddziaływanie na zdrowie ludzi i dziedzictwo kulturowe
Nie

przewiduje

zagospodarowania

się,

aby

przestrzennego

prawidłowo
obszaru

zrealizowany

będącego

projekt

planu

przedmiotem

oceny

negatywnie wpłynął na zdrowie ludzi. Jednak dla prawidłowej jego ochrony, naleŜy
przestrzegać ustaleń planu. Na zdrowie ludzi bezpośredni wpływ mają takie elementy
jak hałas oraz pola elektromagnetyczne. Realizacja projektu planu wiąŜe się z
wystąpieniem wyŜej wymienionych elementów. Na przedmiotowym obszarze w
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zlokalizowana jest zabudowa, nie przewiduje się jednak wystąpienia negatywnych
oddziaływań w wyŜej wymienionym zakresie na przedmiotowe tereny.
Na obszarze objętym projektem planu znajduje się strefa „W” ochrony
archeologicznej, w związku z tym w projekcie planu miejscowego wprowadzono
jedynie zapis ochrony archeologicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi. Na terenach
12MN, 13MN, 1KDGP, 2KDx, 2ZP, 8E połoŜonych w graniach strefy „E” i „K” ochrony
konserwatorskiej ekspozycji i krajobrazu oraz ochrony archeologicznej ustala się
nakaz ochrony archeologicznej konserwatorskiej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
3.7. Oddziaływanie na dobra materialne
Podczas realizacji ustaleń projektu planu, nie przewiduje się negatywnego
wpływu na dobra materialne naleŜące do osób trzecich.
3.8.

Ryzyko występowania powaŜnych awarii, bezpieczeństwo mienia
Przeznaczenie analizowanego obszaru wiązać się moŜe z ryzykiem

wystąpienia

awarii.

zagospodarowania

Przyjęte

rozwiązania

przestrzennego

projektowe

analizowanego

dotyczące
obszaru

warunków
gwarantują

bezpieczeństwo mieszkańcom i ochronę ich mienia.
Ponadto

projekt

planu

miejscowego

narzuca

uwzględnienie

w

zagospodarowaniu i zabudowie działek ograniczeń wynikających z odległości
technicznych od sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
Ustalenie to dotyczy wszystkich sieci infrastruktury technicznych, a przez przepisy
odrębne naleŜy rozumieć przede wszystkim ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo
budowlane (Dz. U. 2013 r., poz. 1409) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać

budynki

i ich

usytuowanie

(Dz. U.

Nr

75

poz.

690).

Przy zagospodarowaniu i zabudowie działek naleŜy uwzględniać równieŜ Polskie
Normy. Dodatkowo nakazuje się zachowanie ograniczeń w zabudowie wynikających
z przebiegu napowietrznej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV,
zgodnie z przepisami odrębnymi o obowiązującymi normami. Zakazuje się nasadzeń
pod linią elektroenergetyczną drzew i krzewów, których wysokość moŜe przekraczać
2,5m. Przy wykonywaniu skrzyŜowań linii elektroenergetycznej 110 kV z drogami
zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi zachowania skrajni drogowej
wymaganej dla napowietrznych linii elektroenergetycznych.
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W projekcie planu wyznaczono granice obszaru zagroŜonego powodzią,
obszaru na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi
raz na 100 lat (Q1%). Zgodnie z zapisami projektu planu w granicach terenów: 49R,
50R, 51R, 44E, 45E, 2WS, 5KDZ uwzględnić naleŜy w zagospodarowaniu i
zabudowie działek ograniczenia wynikających z połoŜenia w granicy obszaru
zagroŜenia powodzią, obszaru na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi
jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%), określonego na rysunku planu, zgodnie z
przepisami odrębnymi.
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4.

Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i pozostałych

ustaleń projektu zmiany planu
4.1. Zgodność projektu z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazuje
rozwiązania zagospodarowania obszaru, które oparte są na uwarunkowaniach
środowiska przyrodniczego analizowanego obszaru. Realizacja ustaleń planu jest
zgodna z cechami i stanem poszczególnych komponentów środowiska naturalnego.
Realizacja inwestycji zgodna będzie z przepisami ochrony środowiska i zagwarantuje
prawidłową ochronę zdrowia i mienia ludzi.
4.2.

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.

U. 2013 r., poz. 1232 ze zm.) w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego naleŜy zapewnić warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i
racjonalną

gospodarkę

konieczności

ochrony

zasobami
wód,

gleb,

środowiska
ziemi,

m.in.

ochronę

poprzez
walorów

uwzględnienie
krajobrazowych

środowiska, ochronę powietrza, ochronę przed hałasem, wibracjami i polami
elektromagnetycznymi. Projekt planu, dla którego sporządzana jest niniejsza
prognoza, spełnia te warunki.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013
r., poz. 627 ze zm.), w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
muszą być uwzględnione cele ochrony przyrody m.in. zachowanie róŜnorodności
biologicznej, utrzymanie stabilności ekosystemów, zapewnienie ciągłości istnienia
gatunków flory i fauny wraz z ich siedliskami, ochrona zieleni. Projekt planu
miejscowego spełnia te warunki.
Ustalenia projektu planu respektują równieŜ szereg innych przepisów prawa
w zakresie ochrony środowiska gwarantując tym samym jego zrównowaŜony rozwój
i ład przestrzenny.
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4.3.

Cele

ochrony

środowiska

ustanowionych

na szczeblu

krajowym,

międzynarodowym i wspólnotowym
Praktycznie

wszystkie

dokumenty

problematykę

poruszające

ochrony

środowiska przyrodniczego na szczeblu wspólnotowym i krajowym wywodzą się
z kilku

dokumentów

międzynarodowych.

Obecnie

za

najwaŜniejsza

zasadę

prowadzenia polityk i działań na róŜnych szczeblach administracyjnych oraz
w róŜnych sektorach gospodarki uwaŜa się zasadę zrównowaŜonego rozwoju,
która sformułowana została na Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko
i Rozwój” w Rio de Janeiro w 1992 roku (Konwencja o róŜnorodności biologicznej).
Innym waŜnym dokumentem o charakterze międzynarodowym jest Agenda
XXI – Globalny Program Działania na XXI wiek, który powstał w wyniku dyskusji
nad podstawowymi wyzwaniami współczesnego świata. II część pt. „Ochrona
i zarządzanie zasobami przyrody” stanowi najistotniejszą część przedmiotowego
dokumentu odnoszącą się do problematyki ochrony środowiska. Składa się ona z 14
rozdziałów traktujących o potrzebach badań środowiska, zapobieganiu zagroŜeniom,
zwalczaniu negatywnych zjawisk w środowisku, ochronie zasobów środowiska,
bezpiecznym gospodarkom itd.
Zaznaczyć naleŜy, Ŝe Polska podpisała wiele dokumentów o charakterze
międzynarodowym dotyczącym problematyki ochrony środowiska. Wymieć naleŜy tu
m.in. Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Nowy
Jork, 9 maj 1992 r.) czy Konwencję w sprawie transgranicznego przemieszczania
zanieczyszczeń na dalekie odległości (Genewa, 13 listopad 1979 r.).
Unia Europejska wyraŜa swoją troskę o środowisko przyrodnicze poprzez
podejmowanie

szeregu

uchwał,

rozporządzeń

i

dyrektyw

unijnych.

Do najwaŜniejszych z nich zaliczyć naleŜy:
•

Uchwałę 87/C 328/01 z dnia 19 października 1987 r. Rady Wspólnot
Europejskich

i przedstawicieli

rządów

państw

członkowskich

uczestniczących w pracach Rady w sprawie kontynuacji i wdroŜenia polityki
Wspólnoty Europejskiej i programu działania w dziedzinie ochrony
środowiska,
•

Rozporządzenie Rady 1210/90/EWG z dnia 7 maja 1990 roku w sprawie
utworzenia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz sieci informacji
i obserwacji,
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•

Dyrektywę 96/62/EU z dnia 27 września 1996 r. w sprawie jakości powietrza,

•

Rozporządzenie Rady 3254/92/EWG/ z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie
działań Wspólnoty w zakresie ochrony przyrody,

•

Dyrektywę 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca
2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów
na środowisko.
Zaznaczyć naleŜy, Ŝe wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej

na wszystkie krajowe akty prawne nałoŜony został obowiązek dostosowania
do prawa unijnego. Mimo, Ŝe większość przepisów polskiego prawa zostało juŜ
dostosowanych, to proces ten nie został jeszcze zakończony.
Podkreślić naleŜy równieŜ fakt, Ŝe oceniając w projektowanym dokumencie
realizację celów oraz sposobów ochrony środowiska w odniesieniu do prawa
krajowego,

zostaje

jednocześnie

spełniony

warunek

oceny

w

odniesieniu

do szczebla międzynarodowego (bo dokumenty te są w swojej istocie bardzo ogólne)
oraz wspólnotowego (bo zawiera swoje odpowiedniki w prawie polskim).
Wszystkie dokumenty prawne w Polsce odnosić się muszą do Konstytucji
Rzeczpospolitej Polski przyjętej w 1997 roku - najwaŜniejszego dokumentu
prawnego w Polsce. W art. 5 Konstytucji stwierdzono, Ŝe Rzeczpospolita Polska
zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą zrównowaŜonego rozwoju.
Ponadto w niniejszym dokumencie ustala się ochronę środowiska jako obowiązek
m.in.

władz

publicznych,

które poprzez

swoją

politykę

powinny

zapewnić

bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
NajwaŜniejszym dokumentem poruszającym problem ochrony środowiska
w Polsce jest Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą
do roku 2016. Jest to dokument kierunkowych dla Programów Ochrony Środowiska
szczebli wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Określono w niej cele polityki
ekologicznej państwa w zakresie kierunków działań systemowych (np. uwzględnienie
zasad

ochrony

naturalnych

(np.

środowiska
ochrona

w

strategiach

przyrody)

oraz

sektorowych),
poprawy

ochrony
jakości

zasobów

środowiska

i bezpieczeństwa ekologicznego (np. środowisko a zdrowie).
Przy opracowaniu projektu zmiany planu uwzględniono cele ochrony
środowiska, które zawarte zostały m.in. w takich dokumentach jak:
•

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu śnińskiego na lata 2012-2022,
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•

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta i Gminy śnin,

•

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego,

•

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego,

•

Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013,

•

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

Do najwaŜniejszych celów ochrony środowiska zalicza się:
•

ochronę powietrza atmosferycznego,

•

utrzymanie i ochronę walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych,

•

ochrona wód, gleby i róŜnorodności biologicznej,

•

ochrona zdrowia ludzi przed hałasem.
Po przeanalizowaniu i ocenie ww. celów ochrony środowiska ustanowionych

na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym stwierdzono, iŜ projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizuję je m. in. poprzez
utrzymanie norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
określonych

w

przepisach,

odniesieniu

do

pola

dotrzymanie

standardów

elektromagnetycznego

czy

jakości

ochronę

środowiska

terenów

w

cennych

przyrodniczo.
4.4.

Ochrona róŜnorodności biologicznej oraz zapobieganie zagroŜeniom
środowiska, w tym zdrowia ludzi i zwierząt

Projekt
pod uwagę

miejscowego
róŜnorodność

planu

zagospodarowania

biologiczną

obszaru

przestrzennego
oraz

określa

bierze
zasady

zagospodarowania występujących zasobów środowiska. Realizacja ustaleń projektu
planu nie będzie stanowić istotnego zagroŜenia dla środowiska przyrodniczego
pod warunkiem stosowania się do zawartych w uchwale i prognozie ustaleń oraz
respektowania przepisów odrębnych w tym zakresie.
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5. Informacje końcowe
5.1.

Zalecenia

dotyczące

alternatywnych

bądź

moŜliwości

eliminujących

i

wprowadzenia

rozwiązań

ograniczających

negatywne

oddziaływanie na środowisko ustaleń projektu planu
Projektowane

przeznaczenie

omawianego

obszaru

jest

zgodne

z przeznaczeniem ustalonym w Zmianie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy śnin.
Ze względu na charakter planowanej inwestycji nie przewiduje się znaczącej
ingerencji w środowisko przyrodnicze. Podkreślić naleŜy, iŜ w ramach realizacji
inwestycji nie nastąpi powstanie nowych obiektów. Z uwagi na to, Ŝe planowana
przebudowa jest niezbędna z punktu widzenia dotrzymania standardów technicznych
i ochrony środowiska, odstąpiono od wariantu nie realizacji przedsięwzięcia. W
związku z powyŜszym, w prognozie nie wskazuje się dodatkowych zaleceń
dotyczących

konieczności

wprowadzenia

rozwiązań

alternatywnych

bądź

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

projektowanego

dokumentu

oraz

częstotliwości

jej

przeprowadzania
Monitoring środowiska przyrodniczego obszaru objętego projektem planu
moŜe polegać na analizie i ocenie stanu poszczególnych komponentów środowiska
w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska przez zobligowane do tego instytucje (m.in. Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy). MoŜe on być prowadzony równieŜ w ramach
indywidualnych

zamówień.

Zaznaczyć

naleŜy,

Ŝe

w

przypadku

bazowania

na wynikach uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, muszą
one odnosić się do obszaru objętego projektem planu.
Monitoring skutków realizacji postanowień projektu planu wykonać moŜna
takŜe dokonując kontroli i oceny zgodności wyposaŜenia terenu w infrastrukturę
techniczną z ustaleniami projektowanego dokumentu. Proponuje się równieŜ
regularnie sprawdzanie obszarów zabudowy mieszkaniowej leŜących w graniach
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planu miejscowego w zakresie klimatu akustycznego oraz oddziaływania pół
elektromagnetycznych.
Ponadto proponuje się przede wszystkim prowadzenie wnikliwych obserwacji
ewentualnych niekorzystnych zmian w środowisku. Szczególnie waŜna jest takŜe
postawa mieszkańców gminy, którzy powinni reagować natychmiastową interwencją
w przypadku stwierdzenia wystąpienia jakichkolwiek uciąŜliwości.

5.3.

MoŜliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Zarówno analizowany obszar, jak i cała gmina śnin, nie sąsiadują

bezpośrednio z terytoriami państw ościennych, a odległości granic gminy do granic
państwa na wszystkich kierunkach przekraczają wartość co najmniej 100 km. Skutki
realizacji projektu zmiany planu nie będą więc mieć znaczenia transgranicznego
w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235
ze zm.).
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6.

Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Niniejsza

prognoza

oddziaływania

na

środowisko

dotyczy

projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110
kV GPZ Pakość - GPZ śnin na terenie gminy śnin. Dla w/w obszaru określony został
stan środowiska przyrodniczego oraz jego problemy istotne z punktu widzenia
realizacji ustaleń projektowanego dokumentu.
Część pierwsza opracowania obejmuje podstawy formalno-prawne oraz cel
opracowania, akty prawne i materiały źródłowe oraz metody, za pomocą których
sporządzono niniejszą prognozę. Podstawowym jej celem jest pełne i właściwe
uwzględnienie uwarunkowań przyrodniczych charakterystycznych dla analizowanego
obszaru wraz z identyfikacją potencjalnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze
i kulturowe będących wynikiem realizacji projektu planu.
Obszar

objęty

projektem

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego, dla którego sporządza się niniejszą prognozę, znajduje się
w województwie kujawsko -pomorskim w powiecie Ŝnińskim, w gminie śnin w
obrębach: śnin, Rydlewo, Podgórzyn, BiałoŜewin, Jadowniki Rycerskie, ChomiąŜa
KsięŜa, Kierzkowo, Wójcin. Podstawowym celem projektu planu jest poprawa
bezpieczeństwa uŜytkowania terenów pod linią elektryczną oraz zwiększenie
niezawodności zasilania obecnych i przyszłych odbiorców energii elektrycznej na
terenie gminy śnin.
W rozdziale drugim scharakteryzowano, przeanalizowano oraz oceniono
istniejący stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. Znalazły się tu
informacje dotyczące połoŜenia fizyczno-geograficznego, budowy geologicznej
i warunków glebowe, surowców mineralnych, wód powierzchniowych i podziemnych,
warunków klimatycznych, roślinności i świata zwierzęcego, jakości powietrza
i klimatu akustycznego oraz obszarów chronionych. Na samym końcu tego rozdziału
określono potencjalne zmiany w środowisku w przypadku braku realizacji projektu
planu
Na przedmiotowym obszarze zlokalizowane są głównie tereny rolne, znaczna
część obszaru jest juŜ zagospodarowana. Obszar objęty projektem planu przecina
się z drogami powiatowymi, drogami gminnymi oraz drogami wojewódzkimi. Przebieg
linii krzyŜuje się równieŜ z ciekami wodnymi: Przez obszar objęty projektem planu
przebiega równieŜ linia kolejowa. Obszar objęty projektem planu znajduje się poza
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granicach: obszaru chronionego krajobrazu „Jezior śnińskich”, obszaru Specjalnej
Ochrony Siedlisk „Ostoja barcińsko - Gąsowska” PLH040028.
Część trzecia prognozy ma na celu przedstawienie istniejących problemów
ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu oraz określenie i ocenę skutków dla środowiska wynikających
z projektowanego przeznaczenia terenu oraz realizacji ustaleń projektu planu.
Z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu najistotniejszym
problemem ochrony środowiska jest związane z samą linią elektroenergetyczną i
emitowanym przez nią polem elektrycznym, magnetycznym oraz hałasem.
Projektowane rozwiązania przestrzenne oraz właściwe zapisy zawarte w projekcie
planu zapewnią odpowiednią ochronę środowiska gruntowo-wodnego. W wyniku
realizacji projektu planu nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na
obszarowe formy ochrony przyrody.
Realizacja projektu planu nie spowoduje wystąpienia transgranicznego
oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Ustalenia projektu planu miejscowego
realizuje następujące cele ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. Analizowany dokument gwarantuje
swoimi zapisami ochronę poszczególnych komponentów środowiska, w tym takŜe
zdrowia

ludzi,

zachowując

najwaŜniejsze

walory

przyrodnicze,

kulturowe

i

krajobrazowe obszaru objętego opracowaniem.
Prognozę wykonano zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami
zapisanymi w ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r., poz. 1235 ze zm.) oraz
innymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska.
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SPIS RYCIN
Ryc. 1. PołoŜenie przedmiotowego obszaru w gminie śnin i jego przeznaczenie
Ryc. 2. Podział na strefy miasta i gminy śnin.

SPIS TABEL
Tab. 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne
grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty
statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyraŜone wskaźnikami LAeq D i LAeq
N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania
ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby
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