PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPDOAROWANIA
PRZESTRZENNEGO LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110KV
GPZ PAKOŚĆ – GPZ ŻNIN NA TERENIE GMINY ŻNIN
do uchwały Nr XII/112/2015 Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 28 października 2015 roku

Podstawę prawną niniejszego dokumentu stanowi 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.), a w szczególności art. 55 ust. 3, który określa zakres niniejszego
Podsumowania.
Przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma na celu
poprawę bezpieczeństwa użytkowania terenów pod linią elektryczną oraz zwiększenie
niezawodności zasilania obecnych i przyszłych odbiorców energii elektrycznej na terenie
gminy Żnin.
Zgodnie ustaleniami przedmiotowego planu miejscowego, obszary objęte jego
granicami zostały przeznaczone m. in. pod tereny zabudowy mieszkaniowej, zabudowy
zagrodowej, zabudowy usługowej, parkingi, tereny infrastruktury, tereny rolnicze czy tereny
dróg. Przez omawiany obszar przebiega już napowietrza linia energetyczna wysokiego
napięcia 100kV relacji Pakość - Żnin.
1. Rozwiązania alternatywne
W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa użytkowania terenów pod linią
elektroenergetyczną 110 kV opracowanie przedmiotowego planu jest konieczne. Planowana
inwestycja, czyli przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej jest niezbędne z punktu
widzenia dotrzymania standardów technicznych i wymogów ochrony środowiska. W
zawiązku z powyższym, nie rozpatrywano wariantu odstąpienia od wykonania planowanej
inwestycji. Biorąc pod uwagę wszelkie dostępne materiały i informacje na temat terenów
przez,

które

przebiega

opracowywana

linia

elektroenergetyczna

oraz

samej

linii

elektroenergetycznej, opracowano jej najbardziej korzystny przebieg oraz rozstawienie
słupów

przedmiotowej

linii.

Tereny

przeznaczone

zostały

zainwestowaniem oraz przeznaczeniem ustalonym w studium gminy.

zgodnie

z

obecnym

2. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko
W prognozie oddziaływania na środowisko przedmiotowego planu miejscowego
przeanalizowano wpływ projektowanych zmian w zagospodarowaniu na środowisko,
w szczególności na:


powietrze atmosferyczne i klimat,



wody powierzchniowe i podziemne,



powierzchnię terenu, gleby i zasoby naturalne,



krajobraz,



klimat akustyczny oraz promieniowanie pól elektromagnetycznych,



świat roślinny i zwierzęcy, różnorodność biologiczną, obszary chronione,
w tym obszary Natura 2000



zdrowie ludzi i dziedzictwo kulturowe,



dobra materialne,



ryzyko wystąpienia poważnych awarii, bezpieczeństwo mienia.

W wyniku realizacji planu miejscowego, przedmiotowy obszar na terenie miasta i
gminy Żnin nie ulegnie znaczącym przekształceniom. Funkcje wyznaczone w projekcie
miejscowego planu, zgodne są z obecnym zagospodarowaniem oraz przeznaczeniem
zapisanym w ustaleniach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i
gminy Żnin. Przekształceniu ulegną niektóre elementy środowiska przyrodniczego, jednak
nie wystąpi znacząco negatywne oddziaływanie na środowisko. Projekt zmiany zachowuje
bowiem większość istniejącego użytkowania np. tereny rolnicze, a na terenach gdzie została
dopuszczona zabudowa zachowano odpowiednie areały powierzchni biologicznie czynnej.
Przekształcenia wystąpią głównie na terenach infrastruktury technicznej – elektroenergetyki,
gdzie posadowione zostaną słupy linii elektroenergetycznej. Zapisy projektu planu zapewnią
odpowiednią ochronę poszczególnym komponentom środowiska przyrodniczego.
3. Opinie właściwych organów
Pismem z dnia 29 sierpnia 2013 roku (znak: MRŚ.6721.5.2013) wystąpiono
do Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o ustalenie zakresu i stopnia
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Pismem
z dnia 15 września 2013 roku (znak: WOO.411.104.2013.KB) Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych
w prognozie.
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Pismem z dnia 29 sierpnia 2013 roku (znak: MRŚ.6721.5.2013) wystąpiono
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie o ustalenie zakresu
i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
Pismem z dnia 6 września 2013 roku (znak: N.NS-42-11-22/13) Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Żninie uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji
wymaganych w prognozie.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą
został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy w dniu 23 października 2014 roku (znak: WOO.410.291.201.KJ).
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą
został pozytywnie uzgodniony przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Żninie w
dniu 20 października 2014 roku (znak: N.NZ-42-21-13/14).
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko uzyskał również opinie Wielkopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – w dniu 23 października 2014 roku
(NNZ.9022.3.368.2014). Zawarto w niej uwagi do projektu planu miejscowego, które zostały
uwzględnione w projekcie planu miejscowego.
3. Zgłoszone uwagi i wnioski
Przedmiotowy plan miejscowy przeszedł tryb formalny sporządzenia, zgodnie
z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2015r. poz. 199, ze zm.) i art. 39 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.) i
przeprowadził strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.
W

wyniku

zawiadomienia

organów i instytucji właściwych

do

uzgadniania

i opiniowania projektu planu miejscowego wpłynęły wnioski, które zostały uwzględnione
w projektowanym dokumencie. W wyniku ogłoszenia i obwieszenia o przystąpieniu
do sporządzania planu miejscowego nie wpłynęły żadne wnioski od osób prywatnych.
Sporządzony

projekt

planu

miejscowego

został

zaopiniowany

i uzgodniony

z właściwymi organami.
Podczas wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu (od 9
kwietnia 2015 roku do 8 maja 2015 roku) zorganizowana została dyskusja publiczna nad
przyjętymi rozwiązaniami. Po wyłożeniu projektu planu miejscowego, w ustawowym terminie,
tj. do dnia 22 maja 2015 roku, nie wpłynęły żadne uwagi.

3

4. Wyniki postępowania dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko
W związku z brakiem bezpośredniego sąsiedztwa oraz odległością granic gminy
do granic państwa na wszystkich kierunkach przekraczającą wartość co najmniej 100 km, nie
stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.
5. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków
realizacji postanowień dokumentu
Przedstawione w prognozie oddziaływania na środowisko propozycje dotyczące
metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu zostały częściowo uwzględnione przez
władze gminy. Monitoring realizacji postanowień planu miejscowego dla omawianego
obszaru będzie odbywał się poprzez standardowe działania prowadzone przez różne
instytucje działające na różnych szczeblach administracyjnych.
Władze gminy, odpowiednio do zawartej w prognozie oddziaływania na środowisko
propozycji, powinny regularnie sprawdzać stan sieci infrastruktury technicznej. Proponuje się
również regularnie sprawdzanie obszarów zabudowy mieszkaniowej leżących w graniach
planu

miejscowego

w

zakresie

klimatu

elektromagnetycznych.
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oddziaływania
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