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zm.) do sporządzania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego 
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Streszczenie w j ęzyku niespecjalistycznym 
 

Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono dla potrzeb projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obr ębu 

geodezyjnego Marszewska Góra, gmina Przywidz. Obszar ten, o powierzchni 4,37 ha, 

położony jest we wschodniej części województwa pomorskiego, w powiecie gdańskim, 

w północno-zachodniej części gminy Przywidz. Teren ten należy do gruntów Marszewskiej 

Kolonii i leży między miejscowością Marszewska Góra i Czapielsk (Czapelsko) położoną 

w gminie Kolbudy. Obszar objęty projektem zmiany planu jest niezabudowany, zajęty przez 

grunty rolnicze. Od południa przylega do niego droga gminna nr 169023 (ulica Potokowa 

o nawierzchni gruntowej). Przez środkową jego część, ze wschodu na zachód, przebiega 

napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. 

Na obszarze objętym projektem zmiany planu nie występują grunty leśne, które 

wymagałyby uzyskania zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nieleśne, ani grunty 

rolne, które wymagałyby uzyskania zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze 

zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. 2015 poz. 909, z późniejszymi zmianami).   

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Przywidz (SUiKZP gminy Przywidz, 2004, z późniejszymi zmianami) obszar obejmujący 

projekt zmiany planu przeznaczony został pod tereny rolne, które w dokumencie tym 

określone zostały jako grunty klasy IV o wysokiej przydatności produkcyjnej. Zgodnie 

z ustaleniami Studium droga gruntowa przylegająca do obszaru objętego projektem zmiany 

planu od południa oznaczona została jako droga gminna, wzdłuż której przebiega szlak 

turystyczny. Tereny przylegające do analizowanego obszaru od zachodu, północy 

i wschodu określone zostały jako predysponowane dla rozwoju wielofunkcyjnego. Natomiast 

dno doliny Reknicy sąsiadujące z terenem objętym projektem zmiany planu od południa, za 

drogą gminną, uznano w Studium za tereny o szczególnych walorach przyrodniczo-

krajobrazowych, którymi przebiega Przywidzki korytarz ekologiczny i jednocześnie je 

uznano za tereny o niekorzystnych warunkach dla zabudowy. 

Najważniejszy wniosek wynikający z opracowania ekofizjograficznego jest 

następujący: Położenie obszaru w Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu, 

w bliskim sąsiedztwie obszarów włączonych do sieci Natura 2000, a także włączenie go do 

Marszewskiego płata ekologicznego świadczy o bardzo wysokich walorach środowiska, 

które wymagają ochrony, a każde wykorzystanie środowiska powinno być 

podporządkowane ochronie jego walorów. 

Obszar objęty projektem zmiany planu położony jest w granicach obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 
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ewidencyjnym Marszewska Góra, zatwierdzonego Uchwałą nr VII/69/07 Rady Gminy 

Przywidz z dnia 25 maja 2007 roku. W obowiązującym planie miejscowym, dla obszaru 

objętego projektem zmiany planu, usankcjonowane zostało aktualne jego zagospodarowanie 

poprzez wyznaczenie terenu rolniczego (teren 22R). Tereny bezpośrednio przyległe do 

obszaru objętego projektem zmiany planu od zachodu i południowego wschodu 

w obowiązującym planie miejscowym przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną (tereny 24 MN i 20 MN), a tereny przyległe od północy i północnego wschodu 

– pod zabudowę letniskową (teren 03 MNL).  

Celem sporządzenia projektu zmiany planu było uchylenie ustaleń planu 

obowiązującego dla obszaru objętego granicami projektu planu, aby możliwe było 

zagospodarowanie jego obszaru podobnie, jak na terenach sąsiadujących, które 

przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę letniskową. 

Podczas prac projektowych nie analizowano rozwiązań wariantowych. Dla terenu objętego 

projektem zmiany planu nie wydzielono stref funkcyjnych. Na obszarze tym przestały 

obowiązywać ustalenia planu miejscowego, w związku z powyższym, zasady obsługi 

w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej wynikać będą z ogólnych ustaleń przyjętych 

w gminie Przywidz.  

Obszar objęty projektem zmiany planu położony jest w granicach Przywidzkiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu, na którym obowiązują działania w zakresie czynnej 

ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych oraz szereg zakazów, w tym m.in. zakaz 

budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek 

(Reknica płynie w odległości około 50 metrów od południowej granicy obszaru objętego 

projektem zmiany planu). Jednak zakaz ten nie dotyczy obszarów zwartej zabudowy miast 

i wsi, w granicach określonych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. Obszar objęty granicami projektu zmiany planu stanowi część istniejącej 

zwartej struktury mieszkaniowej sołectwa Marszewska Kolonia, zatem realizacja zabudowy 

mieszkaniowej lub letniskowej w jego granicach nie będzie naruszała powyższego zakazu. 

Ustalenia analizowanego projektu zmiany planu nie naruszają przepisów Uchwały Semiku 

Województwa Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie 

pomorskim. 

Obszar objęty projektem zmiany planu nie został włączony w granice Sieci Natura 

2000, a najbliższe obszary objęte tą formą ochrony położone są w odległościach od 2 do 4 

km od jego granic. Realizacja ustaleń projektu zmiany planu nie wpłynie niekorzystnie na ich 

integralność, nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk 

gatunków roślin i zwierząt, a także nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony 

zostały te obszary wyznaczone. 
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Prognozuje się, że zagospodarowanie w granicach obszaru objętego projektem 

zmiany planu będzie się odbywało z poszanowaniem zasad obowiązujących w Przywidzkim 

Obszarze Chronionego Krajobrazu, w związku z czym zmiany w środowisku będą miały 

umiarkowany charakter i nie wpłyną negatywnie na integralność i funkcjonowanie 

Marszewskiego płata ekologicznego, w obrębie którego położony jest obszar objęty 

projektem zmiany planu, a także nie wpłyną negatywnie prawidłowe 

funkcjonowanie subregionalnego korytarza ekologicznego Doliny Reknicy. 

Prognozuje się, że w przypadku wprowadzenia zabudowy ekstensywnej, podobnie 

jak w sąsiedztwie, ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w związku z jej 

ogrzewaniem i dojazdami do niej będzie nieznaczna i dotrzymane zostaną standardy jakości 

powietrza, a stan aerosanitarny nadal pozostanie bardzo dobry. Wprowadzenie zabudowy 

przyczyni się również do powstania oddziaływania akustycznego związanego z jej 

funkcjonowaniem i z dojazdami do niej. Nie będzie to jednak powodowało uciążliwości, a tym 

bardziej przekroczeń standardów hałasowych. Nowe zagospodarowanie wpłynie na 

miejscowe, nieznaczne podwyższenie temperatury powietrza i miejscowe obniżenie 

prędkości wiatrów, ale zmiany te będą trudnozauważalne. Miejscowe uszczelnienie gruntu 

związane z wprowadzeniem zabudowy przyczyni się do nieznacznego zmniejszenia 

możliwości infiltracji wód opadowych i roztopowych do gruntu, a w konsekwencji, do 

niewielkiej zmiany reżimu wód gruntowych. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej lub letniskowej wymusi lokalizację nowych zbiorników bezodpływowych, które 

będą funkcjonowały do czasu realizacji układu kanalizacji sanitarnej w Marszewskiej Kolonii. 

Obszar objęty projektem zmiany planu nie został zaliczony do terenów narażonych 

na niebezpieczeństwo powodzi. Prognozuje się, zmiana zagospodarowania terenu, jaka 

będzie możliwa po uchwaleniu projektu zmiany planu, nie wpłynie na zmianę tego stanu. 

W wyniku realizacji ustaleń projektu zmiany planu naruszone zostaną wierzchnie 

warstwy gruntu, miejscowym zmianom ulegnie rzeźba terenu i pokrywa glebowa. Miejscowo 

powierzchnia ziemi przykryta zostanie nawierzchniami nieprzepuszczalnymi. Realizacja jego 

zapisów nie przyczyni się do powstania ryzyka wystąpienia poważnych awarii. 

Środkowa i południowa część obszaru objętego projektem zmiany planu 

charakteryzuje się znacznymi spadkami terenu, co predysponuje ten obszar do wystąpienia 

ruchów masowych. W zawiązku z czym prognozuje się, że przy niewłaściwym 

gospodarowaniu, np. podcięciu stoku, może nastąpić wzmożona erozja stoku lub ruchy 

masowe ziemi. 

W granicach analizowanego projektu zmiany planu nie można wykluczyć powstania 

stacji bazowych telefonii komórkowej, zwłaszcza że północna jego część charakteryzuje się 

znaczną wysokością względną i bezwzględną. Prawidłowo funkcjonujące stacje bazowe 
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spełniają wszelkie standardy bezpieczeństwa i nie powodują uciążliwości środowiskowych, 

ani nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. 

Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej w granicach obszaru objętego projektem 

zmiany planu, będące konsekwencją jego uchwalenia, nie będzie miało wpływu na ochronę 

występowania kopalin, ponieważ w jego granicach one nie występują. 

Wprowadzenie zabudowy wpłynie na miejscowe lub całkowite zaprzestanie produkcji 

rolnej, co spowoduje utratę rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Na fragmentach terenu 

wydzielonych na potrzeby ogrodów towarzyszących zabudowie lub zieleni ozdobnej, a także 

na terenach, które nie zostaną zagospodarowane powłoka glebowa pozostanie zachowana. 

Prognozuje się, że realizacja ustaleń projektu zmiany planu, których konsekwencją 

będzie możliwość wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej nie 

wpłynie negatywnie na stan leśnej przestrzeni produkcyjnej występującej poza granicami 

obszaru objętego projektem zmiany planu. 

Wprowadzanie zabudowy będzie powodowało stopniową zmianę jego fizjonomii. 

Proces przekształcania obszaru objętego projektem zmiany planu w obszar zabudowany 

będzie musiał być obwarowany dbałością o warunki ochrony krajobrazu przyrodniczego, co 

będzie gwarantowało utrzymanie atrakcyjności tych terenów w przyszłości i zapewni wysoką 

jakość życia.  

Realizacja ustaleń projektu zmiany planu nie wpłynie w żaden sposób na zabytki, 

chronione dobra kulturowe i wartości materialne, gdyż na obszarze tym oraz na terenach 

przyległych nie stwierdzono ich występowania. 

Wprowadzenie zabudowy może przyczynić się jedynie do okresowej (krótkotrwałej) 

kumulacji emisji zanieczyszczeń poprzez: zwiększenie ruchu samochodowego związanego 

z realizacją nowych budynków i nowego zagospodarowania tego terenu, które może być 

realizowane w tym samym okresie czasu. Powstałe oddziaływania będą czasowe i nie 

powinny stanowić zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. 

Realizacja ustaleń projektu planu, nie spowoduje wystąpienia oddziaływań 

o charakterze transgranicznym, gdyż uciążliwości ich ewentualnego oddziaływania będą 

miały miejscowy charakter. 

Możliwe zmiany w środowisku będą następowały stopniowo, a ich natężenie będzie 

miało lokalny charakter i nie będzie powodowało negatywnego wpływu na zdrowie i życie 

ludzi. 
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1. Wprowadzenie 

Zgodnie z art. 17 pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2016 poz. 778 z późn. zmianami) projekt miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się wraz z prognozą oddziaływania 

tego planu na środowisko. Jest to wykonanie obowiązku, jaki nakłada art. 46 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 353 z późn. zmianami). 

Podstawowym celem prognozy jest określenie, analiza i ocena skutków, które 

mogą wyniknąć z projektowanego przeznaczenia terenu dla wszystkich komponentów 

środowiska i  zdrowia ludzi oraz przedstawienie rozwiązań eliminujących lub ograniczających 

jego (ewentualnie) negatywny wpływ na środowisko. Fakt powstania odrębnego 

rozporządzenia określającego kształt prognoz oddziaływania na środowisko 

opracowywanych wraz z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

wskazuje na wyjątkowe miejsce tych prognoz w całym systemie ocen oddziaływania na 

środowisko określonym ustawą Prawo ochrony środowiska. Prognozy te są bowiem 

dokumentami opracowywanymi w ramach szczególnego rodzaju projektowania, jakim jest 

planowanie zagospodarowania przestrzennego, prowadzące do ustanawiania lub zmiany 

prawa lokalnego, określającego zasady korzystania z przestrzeni na obszarze objętym 

planem. Jako akt prawa miejscowego, plan zagospodarowania przestrzennego pełni funkcję 

regulacyjną, ustanawiając przeznaczenie terenów na określone cele i ustalając zasady ich 

zagospodarowania, godząc jednocześnie interes publiczny z punktu widzenia samorządu 

lokalnego i interesy indywidualne mieszkańców. Dlatego zapisy planu są przede wszystkim 

odzwierciedleniem pożądanego stanu docelowego, wynikającego z uwzględnienia wielu 

różnych przesłanek i  interesów. Ustalenia planu muszą umożliwiać zarówno spełnienie 

wymagań ochrony zasobów i funkcjonowania środowiska, jak i m.in. prowadzenie 

działalności gospodarczej i zaspokojenie potrzeb społecznych, muszą być one także 

zaakceptowane przez społeczność lokalną (wyłożenie planu do publicznego wglądu). 

Realizacja zapisów analizowanego projektu planu zagospodarowania przestrzennego 

odbywać się może cząstkowo, w długim okresie czasu przez wiele niezależnych od siebie 

podmiotów (fizycznych i prawnych władających tym terenem), co utrudnia kontrolę 

osiąganych efektów. Wiele planów zagospodarowania przestrzennego nie zostało 

zrealizowanych w pełni, a określenie odpowiednich zapisów ustaleń planu nie jest 

równoznaczne z posiadaniem środków na ich realizację. Plan zagospodarowania 

przestrzennego nie przesądza o ostatecznym zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu – jest 

to jedynie ogólne i ramowe ustalenie możliwego wykorzystania terenu objętego jego 
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granicami. Ze wskazanej wyżej funkcji planu zagospodarowania przestrzennego i sposobu 

jego realizacji wynika, że ocena jego wpływu i zmian środowiska spowodowanych realizacją 

jego ustaleń jest zadaniem obarczonym wysokim stopniem niepewności, a zakres zmian 

może nie być zależny bezpośrednio od propozycji ustaleń planu. Prognoza wpływu ustaleń 

planu na środowisko z samej swojej istoty zawiera więc oceny hipotetyczne, oparte bardziej 

na prawdopodobieństwie i zasadach logicznego wnioskowania niż konkretnych wyliczeniach 

dla realizowanych w przyszłości zamierzeń. Prognoza, analizując skutki najsilniej 

obciążające środowisko (także sytuacje awaryjne), pełni rolę informacyjną i ostrzegawczą 

w stosunku do  późniejszych etapów projektowania inwestycji wskazując, jakie problemy 

z zakresu ochrony środowiska muszą być w ich trakcie brane pod uwagę i rozwiązywane, 

a także czym może grozić brak odpowiednich rozwiązań. 

1.1. Cel i przedmiot prognozy 

Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono dla potrzeb projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obr ębu 

geodezyjnego Marszewska Góra, gmina Przywidz. Obszar ten, o powierzchni 4,37 ha, 

położony jest we wschodniej części województwa pomorskiego, w powiecie gdańskim, 

w północno-zachodniej części gminy Przywidz. Teren ten należy do gruntów Marszewskiej 

Kolonii i leży między miejscowością Marszewska Góra i Czapielsk (Czapelsko) położoną 

w gminie Kolbudy (rys.1 i 2). Obszar objęty projektem zmiany planu jest niezabudowany, 

zajęty przez grunty rolnicze, w części wschodniej stanowiące grunty orne, a w części 

zachodniej i środkowej - trwałe użytki zielone. W zachodniej jego części znajduje się 

podłużne obniżenie terenu ze skarpami porośniętymi różnogatunkowym drzewostanem. Od 

południa przylega do niego droga gminna nr 169023 (ulica Potokowa o nawierzchni 

gruntowej). Przez środkową jego część, ze wschodu na zachód, przebiega napowietrzna 

linia elektroenergetyczna średniego napięcia. 

Na obszarze objętym projektem zmiany planu nie występują grunty leśne, które 

wymagałyby uzyskania zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nieleśne, ani grunty 

rolne, które wymagałyby uzyskania zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze 

zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. 2015 poz. 909, z późniejszymi zmianami).   

1.2. Metody zastosowane przy sporz ądzaniu prognozy 

Prognozę wykonano metodą opisową. Prace terenowe nad określeniem aktualnego 

stanu środowiska przyrodniczego poprzedzone zostały szczegółową analizą dostępnych 

materiałów archiwalno-dokumentacyjnych odnoszących się do analizowanego terenu oraz 

terenów bezpośrednio przyległych.  
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Rys. 1. Ogólne położenie obszaru objętego projektem zmiany planu. 

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Położenie obszaru objętego projektem zmiany planu między najbliższymi miejscowościami. 

Źródło: oznaczenie granicy obszaru objętego projektem planu na podkładzie kartograficznym pozyskanym z 
http//:mapy.geoportal.gov.pl 
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Zapoznano się z zapisami dotychczas obowiązujących planów miejscowych, 

zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Przywidz, określających przeznaczenie tego terenu oraz uwarunkowania przyrodnicze 

i pozaprzyrodnicze, które decydowały o jego przeznaczeniu.  

Ocenę prognozowanych przekształceń i zmian poszczególnych komponentów 

środowiska przeprowadzono w oparciu o analizę ich funkcjonowania w istniejącej strukturze 

przestrzennej. Kolejnym krokiem była analiza przyszłego funkcjonowania środowiska pod 

wpływem zmian, jakie będą miały miejsce wskutek realizacji ustaleń projektu zmiany planu. 

Etapem końcowym była ocena skutków, czyli wynikowego stanu poszczególnych 

komponentów środowiska, powstałego na skutek przekształceń w jego funkcjonowaniu, 

spowodowanych realizacją ustaleń projektu zmiany planu oraz sformułowanie propozycji 

wprowadzenia środków łagodzących te zmiany. 

W prognozie określono i oceniono następujące zagadnienia w zakresie oceny: 

- stanu i funkcjonowania środowiska, jego zasobów, odporności na degradację 

i zdolności do regeneracji oraz tendencji do zmian przy braku zmian w obecnym 

zagospodarowaniu, 

- prawidłowości zagospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów 

rolnych i leśnych, 

- skutków dla istniejących form ochrony przyrody oraz innych obszarów 

chronionych, 

- zmian w krajobrazie, 

- zagrożeń dla środowiska, z uwzględnieniem wpływu na zdrowie ludzi. 

Prognoza składa się z części opisowej i graficznej. Część opisowa prognozy zawiera 

charakterystykę struktury i stanu antropizacji środowiska oraz przedstawienie istotnych 

z punktu widzenia środowiska ustaleń projektu zmiany planu.  

Zakres i stopień szczegółowości niniejszej prognozy został uzgodniony 

następującymi organami: 

1. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pruszczu Gdańskim, pismo 

NS.460.4.2017 z dnia 16.02.2017 r. 

2. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku, pismo RDOŚ-Gd 

-WZP.411.5.4.2017.MP.1 z dnia 27.02.2017 r. 

Pisma dołączono w postaci załączników.  
  

Materiałami wyjściowymi do niniejszej prognozy były: 

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 

geodezyjnego Marszewska Góra, gmina Przywidz, maj 2017 r., 
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- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Przywidz, uchwalona Uchwałą Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 03 

grudnia 2004 roku i zmienionego Uchwałą Nr XLVIII/294/2010 Rady Gminy Przywidz 

z dnia 17 marca 2010 roku, Gdańsk 2004, Olsztyn 2015,  

- Program ochrony środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2012 – 2015 z perspektywą 

do roku 2019, Biuro Projektowe Abrys-Technika, Przywidz, październik, 2012 r., 

- Raport o stanie środowiska woj. Pomorskiego, WIOŚ Gdańsk, Biblioteka Monitoringu 

Środowiska, 2016, 

- Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim raport za 2016 rok, 

WIOŚ, Gdańsk, 2017, 

- Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został 

przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy 

benzo(a)pirenu, WFOŚGW w Gdańsku, Gdańsk, 2017 r., 

- Plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-

Sopot 2030, plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru 

funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego stanowiący część planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa pomorskiego sporządzony na podstawie art. 39 ust. 6 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. 

Dz.U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), PBPR, 2016, 

- Pojezierze Kaszubskie, (red.) B. Augustowski, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 

Gdańsk, 1979,  

- Studia przyrodniczo-krajobrazowe województwa pomorskiego, (red.) J. Czochański, 

M. Kistowski, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego, Gdańsk, 2006, 

- Studium ekofizjograficzne województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2001 r. i późniejsze,  

- Koncepcja sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb planowania 

przestrzennego, PBPP, Gdańsk, 2014 r., 

- Trapp J. A. 2000, Ogólna ocena zróżnicowania i potencjału klimatycznego na 

obszarze województwa pomorskiego dla potrzeb gospodarki, rekreacji i osadnictwa, 

- Materiały internetowe Ministerstwa Środowiska dot. Sieci Ekologicznej Natura 2000, 

- Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, ISOK KZGW, 

Warszawa, 2015 r., 

- Wstępna ocena ryzyka powodziowego. Mapa obszarów narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi w woj. Pomorskim, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 

2011 r. 
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2. Uwarunkowania wynikaj ące ze Studium uwarunkowa ń 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy P rzywidz, 

innych dokumentów planistycznych, inwentaryzacyjnyc h 

i studiów dotycz ących środowiska 

2.1. Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Przywidz 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Przywidz (SUiKZP gminy Przywidz, 2004, z późniejszymi zmianami) obszar obejmujący 

projekt zmiany planu przeznaczony został pod tereny rolne, które w dokumencie tym 

określone zostały jako grunty klasy IV o wysokiej przydatności produkcyjnej (rys. 3). Zgodnie 

z ustaleniami Studium droga gruntowa przylegająca do obszaru objętego projektem zmiany 

planu od południa oznaczona została jako droga gminna, wzdłuż której przebiega szlak 

turystyczny. Tereny przylegające do analizowanego obszaru od zachodu, północy 

i wschodu określone zostały jako predysponowane dla rozwoju wielofunkcyjnego. Natomiast 

dno doliny Reknicy sąsiadujące z terenem objętym analizami od południa, za drogą gminną, 

uznano w Studium za tereny o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, 

którymi przebiega Przywidzki korytarz ekologiczny i jednocześnie je uznano za tereny 

o niekorzystnych warunkach dla zabudowy. 

2.2. Program ochrony środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2012 – 2015 

z perspektyw ą do roku 2019 

W Programie ochrony środowiska dla gminy Przywidz określono następujące 

priorytety, dla których określono cele operacyjne: 

• zapewnienie dobrego stanu wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód 

podziemnych, 

• utrzymanie odpowiednich standardów jakości powietrza atmosferycznego, 

• zmniejszenie emisji hałasu przenikającego do środowiska, 

• ochrona przed polami elektromagnetycznymi, 

• ochrona wartości przyrodniczej i wykorzystania zasobów przyrody, 

• ograniczenie materiałochłonności wodochłonności i energochłonności, 

• stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnie z zasada 

zrównoważonego rozwoju 

• zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi, 
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Rys.3. Lokalizacja obszaru objętego projektem zmiany planu na tle struktur funkcjonalno-
przestrzennych, wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przywidz.  
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• ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów 

zdegradowanych 

• zarządzanie środowiskiem i edukacja ekologiczna społeczeństwa 

W Programie ochrony środowiska dla gminy Przywidz stwierdzono, że ochrona 

środowiska realizowana będzie nie tylko jako działania wynikające z przepisów dotyczących 

jego ochrony, ale również poprzez: 

• ujmowanie tej tematyki w poszczególnych strategiach/planach/programach 

gminy, 

• rozpatrywanie kwestii, czy działania przewidziane do realizacji danych strategii/ 

planów i programów wyznaczają ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco 

(zawsze lub potencjalnie) oddziaływać na środowisko (przeprowadzanie 

strategicznej oceny oddziaływania), 

• rozpatrywanie każdorazowo zgodności inwestycji z mpzp i przepisami ochrony 

środowiska, planami zarządzania lasu (np. na etapie wydawania warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o usuwaniu drzew i krzewów) oraz 

możliwościami samooczyszczania się środowiska (np. warunki przyłączeniowe 

dla wody i odprowadzania ścieków), 

• ujmowanie w planach miejscowych zapisów służących ochronie lokalnego 

potencjału (wyznaczanie stref z zakazem zabudowy, miejsc dodatkowych 

nasadzeń, ochrony zabytkowych obiektów, ustaleń dot. realizacji inwestycji 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko). 

W związku z faktem, iż gmina Przywidz jest gminą o znacznym potencjale 

turystycznym, również ten aspekt ma duże znaczenie przy tworzeniu właściwej polityki 

ochrony środowiska. Gmina stara się wraz z innymi podmiotami (np. Nadleśnictwem 

Kolbudy) realizować następujące zadania: 

• skanalizowania ruchu turystycznego po ściśle określonych szlakach, odpowiednio 

oznakowanych oraz wyposażonych w niezbędną infrastrukturę (kosze, ławki, 

tablice informacyjno- edukacyjne), 

• poprawy stanu infrastruktury wodnej nad kąpieliskiem gminnym nad Jez. 

Przywidzkim, 

• stałego monitoringu wody przeznaczonej do kąpieli na tym kąpielisku, 

• kontroli terenów Rodzinnych Ogródków Działkowych oraz terenów typowej 

zabudowy letniskowej pod kątem wywiązywania się z obowiązków dot. 

utrzymania czystości i porządku w gminie. 
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3. Wnioski i wytyczne do projektu zmiany planu wyni kające 

z uwarunkowa ń określonych w opracowaniu ekofizjograficznym 

Z opracowania ekofizjograficznego wynikają następujące wnioski: 

1. Obszar objęty projektem zmiany planu charakteryzuje się średnimi glebami (IV klasa 

bonitacyjna) i jest wykorzystywany rolniczo, jednak nie wszystkie uwarunkowania 

środowiskowe sprzyjają takiej formie jego użytkowania. Do cech środowiska 

utrudniających rolnicze wykorzystanie terenu należy występowanie znacznych spadków 

terenu, zwłaszcza w części środkowej i południowej. 

2. Do najważniejszych cech środowiska, występujących w granicach obszaru objętego 

projektem zmiany planu, sprzyjających zagospodarowaniu terenu w kierunku  zabudowy 

mieszkaniowej lub letniskowej, należą: 

• korzystne warunki solarne dzięki południowej ekspozycji zbocza i dobre 

przewietrzanie, 

• korzystny klimat akustyczny i bardzo dobry stan aerosanitarny, 

• wysokie walory krajobrazowe, głównie dzięki szerokim otwarciom widokowym 

i wysokiemu wyniesieniu nad otaczające tereny. 

3. Położenie obszaru w Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu, w bliskim 

sąsiedztwie obszarów włączonych do sieci Natura 2000, a także włączenie go do 

Marszewskiego płata ekologicznego świadczy o bardzo wysokich walorach środowiska, 

które wymagają ochrony, a każde wykorzystanie środowiska powinno być 

podporządkowane ochronie jego walorów. 
 

Wytyczne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

w związku z jego położeniem w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,  

wynikają głównie z zakazów określonych w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego 

z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie 

pomorskim. Do ustaleń określonych w tej uchwale, które mogą odnosić się do obszaru 

objętego projektem zmiany planu i stanowić powinny wytyczne do gospodarowania na tym 

terenie, należą następujące zakazy: 

• likwidowania i niszczenia zadrzewie ń śródpolnych , przydrożnych i nadwodnych, 

jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remontów lub naprawy urządzeń wodnych – zakaz ten dotyczy m.in. zadrzewień 

o charakterze obszarowym w formie kęp, wyraźnie odróżniających się w krajobrazie, 

które wyst ępują w zachodniej cz ęści obszaru obj ętego projektem planu , 
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• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 

urządzeń wodnych - bursztynu – zakaz ten nie dotyczy udokumentowanych złóż 

piasku, żwiru i gliny, których eksploatacja nie będzie powodowała zmiany stosunków 

wodnych, zagrożenia dla chronionych ekosystemów oraz gatunków roślin i zwierząt  

– posadowienie zabudowy, której mo żliwo ść realizacji przywróci uchwalenie 

projektu zmiany planu, powinno si ę odbywa ć z jak najmniejsz ą możliw ą zmianą 

obecnego ukształtowania powierzchni.  

 

4. Prognoza dalszych zmian w środowisku przy aktualnym jego 

użytkowaniu w granicach terenu obj ętego projektem zmiany 

planu 

Aktualny stan środowiska i dominujący charakter jego przekształceń na obszarze 

objętym projektem planu pozwala na sformułowanie zarysu prognozy dalszych zmian 

środowiska. Przyjmując założenie o zachowaniu aktualnego charakteru użytkowania oraz 

związane z tym tendencje rozwojowe, można prognozować następujące zmiany środowiska 

przyrodniczego: 

• zachowanie wysokiego/pełnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, 

• stopniowa sukcesja samosiewów drzew i krzewów w sąsiedztwie istniejących 

zadrzewień na tereny nie wykorzystywane jako grunty orne, 

• zachowanie korzystnych warunków dla przebywania i żerowania zwierzyny, 

• zachowanie wysokich walorów krajobrazowych o cechach przestrzeni 

otwartych, 

• zachowanie rolniczego charakteru użytkowania terenu, 

• zachowanie bardzo wysokich możliwości infiltracyjnych wód opadowych 

i roztopowych do gruntu, 

• zachowanie bardzo korzystnych warunków klimatu akustycznego i bardzo 

dobrego stanu aerosanitarnego. 
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5. Informacje o zawarto ści i celach sporz ądzenia projektu zmiany 

planu 

5.1. Ustalenia wynikaj ące z obowi ązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Obszar objęty projektem zmiany planu położony jest w granicach obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 

ewidencyjnym Marszewska Góra, zatwierdzonego Uchwałą nr VII/69/07 Rady Gminy 

Przywidz z dnia 25 maja 2007 roku (rys.4).  

W obowiązującym planie miejscowym, dla obszaru objętego projektem zmiany planu, 

usankcjonowane zostało aktualne jego zagospodarowanie poprzez wyznaczenie terenu 

rolniczego (teren 22R). Na obszarze tym nakazano stosowanie technik rolniczych nie 

wpływających negatywnie na stan środowiska przyrodniczego. Udział powierzchni 

biologicznie czynnej ustalono na 100%, z bezwzględnym obowiązkiem zachowania 

istniejących zadrzewień i zakrzewień oraz oczek wodnych i podmokłości. Ponadto 

w granicach obszaru objętego projektem zmiany planu dopuszczono możliwość budowy, 

modernizacji i likwidacji sieci i urządzeń infrastruktury oraz wprowadzono zakaz lokalizacji 

reklam. W zapisach planu obowiązującego podano informację, że teren ten znajduje się 

w graniach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Stwierdzono brak 

występowania obiektów ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej. 

Tereny bezpośrednio przyległe do obszaru objętego projektem zmiany planu od 

zachodu i południowego wschodu w obowiązującym planie miejscowym przeznaczone 

zostały pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (tereny 24 MN i 20 MN), a tereny 

przyległe od północy i północnego wschodu – pod zabudowę letniskową (teren 03 MNL).  

Na terenach tych ustalono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 

• formy architektury winny nawiązywać do cech tradycyjnej architektury 

regionalnej, 

• dla budynków ustala się zakaz stosowania jaskrawych kolorów oraz okładzin 

typu „siding” przy pracach elewacyjnych. Obowiązują naturalne materiały 

budowlane – preferowane: cegła, drewno, kamień oraz naturalna kolorystyka 

wszystkich elementów budynku, 

• obowiązuje zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych oraz zakaz 

sytuowania reklam nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
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• dopuszcza się lokalizację urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz terenów 

zieleni ogólnodostępnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Przeznaczenie terenu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego.  

 

W przypadku wprowadzania nowych nasadzeń (np. zielni izolacyjno-krajobrazowej) 

wprowadzono nakaz doboru zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych 

oraz cech podłoża gruntowego. 

Ustalono następujący minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 

• 40% na terenach zabudowy mieszkaniowej, 

• 50% na terenach zabudowy letniskowej. 

Droga gruntowa przylegająca do obszaru objętego projektem zmiany planu 

w obowiązującym planie miejscowym określona została jako lokalna, na której spośród 

zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustalono zachowanie 

i maksymalną możliwą ochronę istniejącego drzewostanu, a w przypadku nowych nasadzeń 

- dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża 

gruntowego. Ponadto w pasie drogowym wprowadzono zakaz zabudowy obiektów 

kubaturowych oraz reklam wielkoformatowych. 
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5.2. Cele sporz ądzenia projektu zmiany planu 

Celem sporządzenia projektu zmiany planu było uchylenie ustaleń planu 

obowiązującego dla obszaru objętego granicami projektu planu, aby możliwe było 

zagospodarowanie jego obszaru podobnie, jak na terenach sąsiadujących, które 

przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę letniskową. 

5.3. Analizowane warianty projektu zmiany planu 

Podczas prac projektowych nie analizowano rozwiązań wariantowych. 
 

5.4. Wydzielone strefy funkcyjne i krótka charakter ystyka projektu planu 

 Zmiana planu polegała na uchyleniu fragmentu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym 

Marszewska Góra uchwalonego uchwałą nr VII/69/07 Rady Gminy Przywidz z dnia 25 maja 

2007 roku (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 06 sierpnia 2007 r., Nr 125, poz. 2247) 

w zakresie działki 308/3 o powierzchni 4,3700 ha znajdującej się w strefie oznaczonej 

symbolem 22R. Dla terenu objętego projektem zmiany planu nie wydzielono stref 

funkcyjnych. Na obszarze tym przestały obowiązywać ustalenia planu miejscowego. 

 

5.5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury techn icznej i drogowej obszaru 

objętego granicami projektu zmiany planu i terenów s ąsiaduj ących 

Przez południową część obszaru objętego projektem zmiany planu przebiega 

wodociąg gminny, a przez jego część środkową – linia elektroenergetyczna średniego 

napięcia. W przylegającej do niego drodze gminnej – ulicy Potokowej - znajduje się linia 

energetyczna oraz telefoniczna. Linia elektroenergetyczna niskiego napięcia przebiega 

również za zachodnią granicą obszaru objętego projektem zmiany planu.  

W związku z uchyleniem planu miejscowego w jego granicach nie są planowane 

nowe założenia i inwestycje związane z rozbudową sieci: wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej w stosunku do ustaleń, które zostały poczynione na etapie 

uchwalenia obowiązującego planu. Nie ma również nowych założeń w stosunku do 

rozbudowy sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, sieci telekomunikacyjnej. W związku 

z tym, że na obszarze objętym projektem zmiany planu nie będą obowiązywać żadne 

ustalenia planistyczne, zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej 

wynikać będą z ogólnych ustaleń przyjętych w gminie Przywidz.  
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6. Przewidywane znacz ące oddziaływania (bezpo średnie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 

średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe,  okresowe, 

pozytywne i negatywne) na środowisko, w tym na obszar Natura 

2000 

6.1. Wpływ realizacji ustale ń projektu zmiany planu na obszary i obiekty 
podlegaj ące ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody, w tym na obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000  

Obszar objęty projektem zmiany planu położony jest w granicach Przywidzkiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu, który utworzony został w celu ochrony charakterystycznej 

dla obszarów polodowcowych rzeźby terenu: wzniesień czołowo-morenowych i denno 

-morenowych oraz głębokich rynien wypełnionych jeziorami, a także kompleksów leśnych 

z przewagą buczyny i grądu (rys.5). Przywidzki OChK powołany został Rozporządzeniem Nr 

5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu w województwie pomorskim, zmienionym uchwałą nr 259/XXIV/16 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu w województwie pomorskim. 

Zgodnie z powyższymi aktami na obszarach chronionego krajobrazu wprowadzono 

szereg obowiązujących działań w zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych 

i nieleśnych oraz następujące zakazy: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień 

i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką 

i łowiecką, 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów 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 – nie dotyczy realizacji przedsięwzięć, dla 

których organ ochrony środowiska stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
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Rys. 5. Położenie analizowanego obszaru w systemie ochrony przyrody  

Źródło: geoserwis.gdos.gov.pl 
 
 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 

nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remontów lub naprawy urządzeń wodnych – zakaz ten dotyczy zadrzewień 

śródpolnych o charakterze pasmowym, pełniących funkcje przeciwerozyjne oraz 

o charakterze obszarowym w formie kęp, wyraźnie odróżniających się w krajobrazie. 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu – zakaz ten nie 

dotyczy udokumentowanych złóż piasku, żwiru i gliny, których eksploatacja nie będzie 

powodowała zmiany stosunków wodnych, zagrożenia dla chronionych ekosystemów 

oraz gatunków roślin i zwierząt, 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 

urządzeń wodnych – zakaz ten nie dotyczy udokumentowanych złóż piasku, żwiru 
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i gliny, których eksploatacja nie będzie powodowała zmiany stosunków wodnych, 

zagrożenia dla chronionych ekosystemów oraz gatunków roślin i zwierząt, 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 

lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 

gospodarka wodna lub rybacka, 

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych, 

8) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: 

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, 

b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na 

wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu 

wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. - Prawo wodne – z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej – zakaz ten nie 

dotyczy następujących terenów: 

1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (lub 

w równorzędnych dokumentach planistycznych), gdzie dopuszcza się uzupełnienie 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod warunkiem wyznaczenia 

nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegu wód, określonej poprzez połączenie 

istniejących budynków na przylegających działkach - obszar obj ęty granicami 

projektu zmiany planu stanowi cz ęść istniej ącej zwartej struktury 

mieszkaniowej sołectwa Marszewska Kolonia, zatem re alizacja zabudowy 

mieszkaniowej lub letniskowej w jego granicach nie będzie naruszała zakazu  

nr 8. 

2) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia istniejącej zabudowy o obiekty 

niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie 

przekraczania dotychczasowej odległości zabudowy od brzegów wód, 

3) wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów 

dostępu do wód publicznych w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji plaż, 

kąpielisk i przystani, 

4) odcinków plaż nadmorskich, na których właściwy Dyrektor Urzędu Morskiego 

dopuszcza sytuowanie sezonowych obiektów budowlanych, 

5) istniejących obiektów letniskowych, mieszkalnych i usługowych, zrealizowanych na 

podstawie miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły 

moc przed dniem 1 stycznia 2004 r. - gdzie dopuszcza się modernizację 

istniejącego zainwestowania (rozbiórkę, odbudowę, nadbudowę poddasza 

użytkowego, przebudowę) w celu poprawy standardów ochrony środowiska oraz 
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walorów estetyczno-krajobrazowych, pod warunkiem niezwiększania powierzchni 

zabudowy, a także nie przybliżania zabudowy do brzegów wód. 
 

Ustalenia analizowanego projektu zmiany planu nie n aruszaj ą przepisów 

cytowanej Uchwały Semiku Województwa Pomorskiego. 

Ponadto obszar objęty projektem zmiany planu oddalony jest od następujących 

obszarów objętych ochroną: 

• rezerwatu przyrody „Jar Reknicy” – o około 2 km w kierunku wschodnim, 

• rezerwatu przyrody „Jar rzeki Raduni” - o około 7 km w kierunku północno 

-zachodnim, 

• rezerwatu przyrody „Wyspa na Jeziorze Przywidz” – o około 7,5 km 

w kierunku południowo-zachodnim. 

Prognozuje się, że przyszłe zagospodarowanie w granicach analizowanego projektu 

zmiany planu, pod warunkiem zachowania zasad określonych w uchwale dotyczącej 

Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, nie będą powodowały negatywnych 

skutków na obszary chronione. 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2011 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

obszar objęty projektem zmiany planu nie został włączony w granice Sieci Natura 2000 

(rys.6). Najbliżej w stosunku do analizowanego terenu położone są następujące obszary 

Natura 2000:  

• obszar Natura 2000 – „Zatoka Pucka” (kod PLB 220005) położony około 22 

km na północny wschód, 

• obszar Natura 2000 – „Lasy Mirachowskie” (kod PLB 220008) położony około 

23 km na północny zachód, 

• obszar Natura 2000 – „Dolina Reknicy” (kod PLH 220008) położony około 2,0 

km na wschód, 

• obszar Natura 2000 – „Pomlewo” (kod PLH 220092) położony około 3,2 km 

na południe, 

• obszar Natura 2000 – „Huta Dolna” (kod PLH 220089) położony około 4,5 km 

na południowy zachód. 

Analizując położenie poszczególnych obszarów włączonych do Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000 oraz przewidywane skutki ustaleń analizowanego projektu zmiany 

planu można prognozować, że realizacja jego ustaleń nie wpłynie niekorzystnie na ich 

integralność, nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk 

gatunków roślin i zwierząt, a także nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony 

zostały te obszary wyznaczone. 
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Rys. 6. Położenie analizowanego obszaru w stosunku do obszarów objętych systemem Natura 2000  

Źródło: geoserwis.gdos.gov.pl 
 

 

6.2. Wpływ realizacji ustale ń projektu zmiany planu na zachowanie powi ązań 

ekologicznych 

Obszar objęty projektem zmiany planu położony jest w obrębie Marszewskiego płata 

ekologicznego, który przecina subregionalny korytarz ekologiczny Doliny Reknicy, (Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030, 

PBPP, 2016.) – rys.7. Marszewski PE (o randze regionalnej) nie stanowi typowego, 

rozległego płatu leśnego, jednak ze względu na swoje położenie i rozciągłość jest istotny dla 

zachowania ciągłości przestrzennej sieci ekologicznej regionu i możliwości migracji 

gatunków w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego. W centralnej części obszaru 

rozciąga się obniżenie dolinne rzeki Reknicy, z kilkoma zbiornikami jeziornymi (Koncepcja 

sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb planowania przestrzennego, 

2014). 

Prognozuje się, że zagospodarowanie w granicach obszaru objętego projektem 

zmiany planu będzie się odbywało z poszanowaniem zasad obowiązujących w Przywidzkim 

Obszarze Chronionego Krajobrazu, w związku z czym zmiany w środowisku będą miały 

umiarkowany charakter i nie wpłyną negatywnie na integralność i funkcjonowanie płata 

i korytarza ekologicznego.  
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Rys. 7.  Położenie analizowanego obszaru na tle sieci ekologicznej województwa pomorskiego. 
Źródło: Studium korytarzy ekologicznych w województwie pomorskim – dla potrzeb planowania 

przestrzennego, PBPR 2014  
 

6.3. Wpływ realizacji ustale ń projektu zmiany planu na flor ę, faunę oraz 

różnorodno ść biologiczn ą 

Na obszarze objętym projektem zmiany planu przeważa jednoroczna roślinność pól 

uprawnych (agrocenozy ubogie), których cechą charakterystyczną jest sezonowość w ciągu 

roku i zmienność w poszczególnych latach związana z wyborem rodzaju uprawy. 

W biocenozach tych występuje uboga fauna fitofagów (roślinożerców) i entomofagów 

(organizmów zjadających owady). Bogatszy skład gatunkowy fitocenozy, jak również 

zoocenozy można zaobserwować w zachodniej i środkowej części obszaru objętego 

projektem zmiany plany, które zajęte są przez trwałe użytki zielone. Zróżnicowanym składem 

gatunkowym charakteryzują się dwa ciągi zadrzewień porastające skarpy obniżenia terenu 

w zachodniej części obszaru objętego projektem zmiany planu. Zachodni pas zadrzewień 

ciągnie się na długości około 80 metrów, wschodni - na długości około 130 metrów. Skarpy 

porośnięte są przez buki, sosny, dęby, leszczynę. Natomiast roślinność krzewiasta 

występuje w południowo-wschodniej części obszaru. 

Obszar objęty projektem zmiany planu, z uwagi na sąsiedztwo pól, dużego kompleksu 

leśnego z zachodu, doliny Reknicy i lasów położonych na południe od tej rzeki, jest również 

terenem okresowego przebywania drobnej i średniej fauny.  

Realizacja ustaleń projektu zmiany planu przyczyni się do częściowego lub 

całkowitego zaprzestania produkcji rolnej, co wiązać się będzie ze zmianą roślinności w jego 
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granicach. Prognozuje się, że agrocenozy zostaną zamienione na roślinność użytkową lub 

ozdobną ogrodów przydomowych, a w wypadku braku takiego użytkowania – na tereny 

ugorowane wkroczy roślinność ruderalna. Zmiana planu miejscowego polegająca na 

wyłączeniu obszaru z jego granic będzie skutkowała tym, że przestaną na nim obowiązywać 

zapisy tego planu. W odniesieniu do roślinności przestanie obowiązywać nakaz zachowania 

istniejących zadrzewień i zakrzewień, a także miejscowemu zmniejszeniu ulegnie ogólna 

powierzchnia terenów biologicznie czynnych. Zaprzestanie produkcji rolnej i wprowadzenie 

zabudowy wraz z ogrodami jej towarzyszącymi, w zależności od indywidualnego 

zagospodarowania, przynieść może: 

• miejscowe wzbogacenie składu gatunkowego, a tym samym wzrost 

bioróżnorodności w granicach obszaru objętego projektem zmiany planu 

w postaci nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych (ewentualnie użytkowych), 

• miejscowe zubożenie bioróżnorodności na skutek wprowadzenia ubogich 

powierzchni trawiastych oraz krzewów obcych siedliskowo w sąsiedztwie 

lokalizowanej zabudowy. 

W związku z położeniem obszaru objętego projektem zmiany planu w granicach 

Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zagospodarowanie na tym obszarze będzie 

musiało być zgodne z zasadami określonymi w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego 

z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie 

pomorskim. Na tej podstawie ochronie podlegać powinno zadrzewienie w zachodniej części 

obszaru objętego projektem zmiany planu, jako zadrzewienie o charakterze obszarowym 

w formie kęp, wyraźnie odróżniających się w krajobrazie. 

Wprowadzenie zabudowy i związanych z nią ogrodzeń przyczyni się do miejscowych 

utrudnień w swobodnym dotychczas przebywaniu i żerowaniu zwierząt na tym terenie. 

Jednak ekstensywny charakter zagospodarowania, jakiego można się spodziewać 

w granicach obszaru objętego projektem zmiany planu na podstawie zagospodarowania 

w sąsiedztwie, pozwoli na dalsze zachowanie możliwości funkcjonowania świata 

zwierzęcego w tym rejonie.  

 

6.4. Wpływ realizacji ustale ń projektu zmiany planu na życie i zdrowie ludzi 

6.4.1. Wpływ realizacji ustale ń projektu zmiany planu na stan aerosanitarny 

Najbliższe stanowiska pomiarowe zanieczyszczenia powietrza w stosunku do 

obszaru objętego projektem zmiany planu znajdują się w Żukowie i Dzierżążnie. Są one 

oddalone odpowiednio o około 9 i 10 km w kierunku północnymi i północno-zachodnim. 

Dane pochodzące z tych stacji są niemiarodajne dla terenu objętego analizami ze względu 
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na odmienne zagospodarowanie i użytkowanie terenu oraz znaczną odległość. Zgodnie 

z Roczną oceną jakości powietrza w województwie pomorskim raport za 2016 rok 

wykonanym przez WIOŚ w Gdańsku, w strefie pomorskiej, wyodrębnionej na potrzeby oceny 

stanu środowiska, zanotowano przekroczenia pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu 

w pyle zawieszonym PM10 oraz ozonu (dla celów długoterminowych wyznaczonych na rok 

2020). Natomiast na podstawie wyników modelowania stężeń zanieczyszczeń powietrza 

w rejonie obszaru objętego projektem zmiany planu stwierdzono, że nie występują 

przekroczenia standardów jakości powietrza, w tym liczba dni z przekroczeniami poziomu 

dopuszczalnego 24-godzinnego pyłu zawieszonego PM10 była niższa od wartości 

dopuszczalnej, a wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu były 

dotrzymane. 

W granicach obszaru objętego projektem zmiany planu, ani na terenach przyległych 

nie występują źródła zanieczyszczeń powietrza. Okresowym źródłem niezorganizowanej 

emisji pyłu do powietrza, przy bezdeszczowej pogodzie, są jedynie fragmenty pól uprawnych 

w okresach braku pokrycia ich roślinnością. Napływ emisji zanieczyszczeń związanych 

z ogrzewaniem pojedynczej zabudowy położonej poza granicami analizowanego obszaru 

jest znikomy z uwagi na niewielką ilość zabudowań. W związku z powyższym stan 

aerosanitarny obszaru objętego projektem zmiany planu ocenić można jako bardzo dobry. 

Zgodnie z projektem zmiany planu, na podstawie ustalenia warunków zabudowy, 

możliwe będzie wprowadzenie w jego granicach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

lub letniskowej. Wprowadzenie zabudowy spowoduje instalację emitorów zanieczyszczeń 

powietrza związanych z jej ogrzewaniem. Wzrost liczby zabudowań przyczyni się również do 

wzrostu ilości pojazdów samochodowych poruszających się w analizowanym rejonie 

i związanym z tym wzrostem zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego. Przyjąć 

można, że w przypadku zachowania charakteru zabudowy rozproszonej, jaka występuje 

w sąsiedztwie, ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z wymienianych źródeł 

będzie nieznaczna. Prognozuje się, że ze względu na niewielką skalę przewidywanej 

zabudowy i przede wszystkim na dobre przewietrzanie tego terenu, dotrzymane zostaną 

standardy jakości powietrza, a stan aerosanitarny nadal pozostanie bardzo dobry. 

6.4.2. Wpływ realizacji ustale ń projektu zmiany planu na warunki klimatu 

akustycznego 

W granicach obszaru objętego projektem zmiany planu, a także na terenach 

przyległych nie występują zakłady produkcyjne, które powodowałyby negatywne 

oddziaływanie akustyczne. W pobliżu nie przebiegają uciążliwe trasy komunikacyjne. Nie 

zidentyfikowano również hałasu komunalnego, do którego należy hałas towarzyszący 

obiektom sportu, rekreacji i rozrywki. Z uwagi na brak większych skupisk zabudowy nie 
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występuje również tzw. hałas osiedlowy. Obszar objęty projektem zmiany planu przylega do 

drogi gruntowej, na której ruch samochodowy odbywa się sporadycznie nie powodując 

żadnych uciążliwości akustycznych. W związku z wykonywanymi zabiegami 

agrotechnicznymi odczuwalne jest okresowo oddziaływanie związane z pracą maszyn 

rolniczych. 

Realizacja ustaleń projektu zmiany planu będzie skutkowała możliwością 

wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej indywidualnej lub zabudowy letniskowej. 

Wprowadzenie zabudowy przyczyni się do powstania oddziaływania akustycznego 

związanego z jej funkcjonowaniem i z dojazdami do niej, nie będzie to jednak powodowało 

uciążliwości, a tym bardziej przekroczeń standardów hałasowych. W przypadku zaniechania 

produkcji rolnej nie będzie już występowało okresowe oddziaływanie akustyczne maszyn 

rolniczych. 

6.4.3. Wpływ realizacji ustale ń projektu zmiany planu na warunki klimatu 

lokalnego  

Zgodnie z podziałem województwa pomorskiego J. A. Trappa na krainy klimatyczne 

obszar objęty projektem zmiany planu położony jest w “Krainie Pojezierza Pomorskiego  

– w jego części zewnętrznej”. Warunki klimatyczne tego obszaru, jak i całej gminy Przywidz 

charakteryzują się średnią temperaturą roczną około 6,50°C. Najcieplejszym miesiącem jest 

lipiec ze średnią temperaturą około 16,50°C, najchłodniejszym - luty ze średnią temperaturą 

ok. - 3,90°C. Roczne średnie sumy opadów wynoszą około 630 mm. W skali roku 

analizowany teren charakteryzuje się przewagą wiatrów południowo-zachodnich 

i zachodnich. Wiosną i latem przeważają wiatry północno-wschodnie i północne. Natomiast 

jesienią i zimą dominują wiatry południowe i południowo-wschodnie - oddziaływanie Bałtyku. 

Obszar gminy ze względu na duże zalesienie cechuje się słabymi wiatrami (na podstawie 

SUiKZP Gminy Przywidz, 2004 z późniejszymi zmianami). 

Cechy klimatu lokalnego obszaru objętego projektem zmiany planu związane są 

przede wszystkim z bardzo dobrymi warunkami solarnymi dzięki południowej ekspozycji 

zbocza. Zróżnicowanie wysokości względnej i odległość od dna doliny rzecznej wpływać 

może na kształtowanie się odmiennych cech topoklimatu w południowej i północnej części 

obszaru. W południowej jego części, najbliżej doliny, odczuwalna może być większa 

wilgotność względna powietrza i większe jest prawdopodobieństwo zalegania chłodnego 

i wilgotnego powietrza w warstwie przyziemnej, natomiast dla części północnej 

charakterystyczne jest lepsze przewietrzanie i mniejsza wilgotność względna powietrza. Pas 

zadrzewień występujący w zachodniej części obszaru objętego projektem zmiany planu 

będzie lokalnie modyfikował warunki topoklimatu w jego obrębie. 
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Zagospodarowanie terenu, jakie będzie możliwe po uchwaleniu projektu zmiany 

planu, w przypadku wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub letniskowej, 

wpłynie na miejscowe, nieznaczne podwyższenie temperatury powietrza (powierzchnie 

betonowe i kamienne absorbują więcej ciepła niż powierzchnie pokryte roślinnością) oraz 

lokalnym zmniejszeniem prędkości wiatrów w konsekwencji wprowadzenia zabudowy. 

Prognozuje się, że zmiany te będą miejscowe, a ich skala trudnozauważalna. 

6.4.4. Wpływ realizacji ustale ń projektu zmiany planu na wody powierzchniowe 

i podziemne 

Teren objęty projektem zmiany planu położony jest w zlewni rzeki Reknicy, będącej 

prawobrzeżnym dopływem Raduni. Obszar ten pozbawiony jest wód powierzchniowych 

z wyjątkiem małego oczka wodnego, prawdopodobnie antropogenicznego pochodzenia 

(fot.1) znajdującego się w obrębie obniżenia terenu w zachodniej jego części. Bezpośrednio 

poniżej podłużnego obniżenia terenu w zachodniej części obszaru objętego projektem 

zmiany planu stwierdzono występowanie podmokłości o charakterze wysięku powodującego 

zawilgocenie terenu i umożliwiającego rozwijanie się roślinności hydrofilnej. 

 

 
Fot.1. Niewielkie zagłębienie terenu, 
prawdopodobnie antropogenicznego pochodzenia, 
wypełnione wodą, położone w zachodniej części 
obszaru objętego projektem zmiany planu. 
 
 
 

Fot.2. Podmokłość o charakterze 
wysięku powodującego zawilgocenie 
terenu, w głębi zadrzewienia 
porastające skarpy zagłębienia terenu 
w zachodniej części obszaru. 

 
Z uwagi na położenie analizowanego obszaru w obrębie gruntów spoistych 

-trudnoprzepuszczalnych wody gruntowe mogą występować lokalnie na zróżnicowanych 
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poziomach w formie sączeń z poziomów nieciągłych. Obszar objęty projektem zmiany planu 

położony jest w obrębie czwartorzędowego piętra wodonośnego, w którym wydzielono dwa 

poziomy. Poniżej stwierdzono wodonośne piętro kredowe. Główne, użytkowe znaczenie ma 

górny poziom wodonośny związany z utworami czwartorzędowymi. Poziom ten 

charakteryzuje się izolację słabą i dobrą oraz wykazuje średni stopień zagrożenia wód. 

Głębokość występowania poziomu wodonośnego jest zróżnicowana od 15 do 150 i więcej 

metrów p.p.t., a jego miąższość waha się od 20 do 40 metrów.  

Obszar objęty projektem planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych (GZWP) nr 111 „Subniecka Gdańska” (zbiornik kredowy). Dla GZWP nr 111 

sporządzono dokumentację hydrogeologiczną, zgodnie z którą, ze względu na dobrą izolację 

zbiornika od wpływów powierzchniowych, przy aktualnym stanie eksploatacji, nie jest 

konieczne wyznaczanie stref ochronnych. 

 Realizacja ustaleń projektu zmiany planu pozwoli na wprowadzenie zabudowy 

i dojazdów do niej. Wpłynąć może również na zaniechanie produkcji rolnej. Zmiany te 

spowodują miejscowe uszczelnienie gruntu, co przyczyni się do nieznacznego zmniejszenia 

możliwości infiltracji wód opadowych i roztopowych do gruntu i, w konsekwencji, niewielkiej 

zmiany reżimu wód gruntowych. Prognozuje się, że zmiany te przybiorą niewielki rozmiar 

z uwagi na prawdopodobne zachowanie charakteru zabudowy ekstensywnej, jaka będzie 

powstawać w granicach analizowanego projektu zmiany planu na zasadzie sąsiedztwa 

z zabudową istniejącą. 

Miejscowość Marszewska Kolonia, w której zlokalizowany jest obszar objęty 

projektem zmiany planu, nie jest podłączona do kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne są 

gromadzone w zbiornikach bezodpływowych i sukcesywnie wywożone. 

Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub letniskowej wymusi 

lokalizację nowych zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji układu kanalizacji 

sanitarnej w Marszewskiej Kolonii. Niezwykle ważne jest zadbanie o szczelność zbiorników, 

aby zanieczyszczenia nie dostawały się do wód podziemnych. Po wybudowaniu zbiorczej 

kanalizacji sanitarnej wszystkie zbiorniki bezodpływowe powinny być obowiązkowo 

podłączone do sieci, a zbiorniki bezwzględnie zlikwidowane.  

6.4.5. Wpływ realizacji ustale ń projektu zmiany planu na powstanie zagro żenia 

powodziowego 

Zgodnie z Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2007 roku w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim 

(Dyrektywa Powodziowa) w kwietniu 2015 roku opublikowane zostały przez Prezesa 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka 

powodziowego. Wykonane zostały one w ramach projektu pod nazwą Informatyczny System 
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Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) wykonanego przez Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej PiB. W rejonie terenu objętego projektem zmiany planu 

nie została wykonana mapa zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego.  

Zgodnie z Wstępną oceną ryzyka powodziowego (WORP), która została opracowana 

w 2011 r., w ramach projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi 

zagrożeniami” (ISOK), obszar objęty projektem zmiany planu nie został zaliczony do terenów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (rys.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 8. Położenie obszaru objętego projektem zmiany planu na mapie obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi 

Źródło: www.kzgw.gov.pl 
 

Obszar objęty projektem zmiany planu położony jest na zboczu dolinnym, na którym 

wystąpienie zjawisk powodziowych nie jest możliwe, z uwagi na ukształtowanie terenu 

i odległość od koryta rzeki. Prognozuje się, zmiana zagospodarowania terenu, jaka będzie 

możliwa po uchwaleniu projektu zmiany planu nie wpłynie na zmianę tego stanu. 

5.4.6. Wpływ realizacji ustale ń projektu zmiany planu na powierzchni ę ziemi  

Obszar objęty projektem zmiany planu stanowi fragment północnego zbocza doliny 

Reknicy. Jego powierzchnia nachylona jest w kierunku południowym. Spadki terenu są 

większe w części południowej i osiągają około 17%, w części środkowej nachylenie zbocza 

jest łagodniejsze i spadki wynoszą około 13%, a w części północnej teren jest łagodnie 

nachylony ku południowi i spadki wynoszą jedynie około 6% i mniej. W zachodniej części 
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obszaru objętego projektem zmiany planu znajduje się podłużne obniżenie terenu 

o powierzchni około 0,3 ha. Rozciągłość z północy na południe tego obniżenia wynosi około 

113 metrów, a ze wschodu na zachód w najszerszym miejscu – około 45 metrów. 

W stosunku do otaczającego terenu obszar ten jest obniżony o około 2-3 metry. Rzędne 

terenu w południowej części obszaru objętego projektem zmiany planu przyjmują najniższe 

wartości, które wynoszą około 150 m n.p.m., natomiast rzędne w północnej jego części 

osiągają wartości ponad 185 m n.p.m. Deniwelacje w jego granicach są znaczne i wynoszą 

około 35 metrów.  

W wyniku uchwalenia projektu zmiany planu możliwe będzie wprowadzenie w jego 

granicach zabudowy mieszkaniowej lub letniskowej. Spowoduje to nieodwracalne zmiany 

w rzeźbie, które będą polegały na wyrównaniu powierzchni pod zabudowę oraz 

wytrasowaniu dojazdów do niej. Powierzchnia ziemi zostanie miejscowo przykryta 

nawierzchniami nieprzepuszczalnymi. W związku z położeniem obszaru objętego projektem 

zmiany planu w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

zagospodarowanie na tym obszarze będzie musiało być zgodne z zasadami określonymi 

w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów 

chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. Na tej podstawie ochronie podlegać 

będzie rzeźba terenu zgodnie z zakazem wykonywania prac ziemnych trwale 

zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem 

przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, 

budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych. 

6.4.6. Wpływ realizacji ustale ń projektu zmiany planu na ryzyko wyst ąpienia 

powa żnych awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej 

Na obszarze objętym projektem zmiany planu prowadzona jest gospodarka rolna. 

W jego granicach nie występują obiekty, które mogłyby być źródłem poważnej awarii 

przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Realizacja jego 

zapisów nie przyczyni się do powstania ryzyka wystąpienia poważnych awarii, ponieważ na 

podstawie warunków zabudowy, możliwa będzie jedynie lokalizacja zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej lub letniskowej. Wyklucza to możliwość lokalizacji zakładów 

o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w jego 

granicach. 

Do katastrof naturalnych zaliczane są osuwiska. W opracowaniu Państwowego 

Instytutu Geologicznego p.t. ”Inwentaryzacja osuwisk oraz zasady i kryteria wyznaczania 

obszarów predysponowanych do występowania i rozwoju ruchów masowych w Polsce 

Pozakarpackiej” z 2006 roku nie zidentyfikowano osuwisk w granicach obszaru objętego 

projektem planu. Na mapach poszczególnych województw przestawione zostały zasięgi 
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obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych oraz dotychczas 

udokumentowane osuwiska, badane na przestrzeni ostatnich 30-40 lat. Wskazano w ten 

sposób rejony, gdzie nie wyklucza się możliwości rozwoju ruchów masowych.  
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Rys. 9. Lokalizacja obszaru objętego projektem zmiany planu wśród obszarów predysponowanych do 
występowania ruchów masowych ziemi. 

Źródło: geoportal.pgi.gov.pl 

 

Zgodnie z ogólną informacją na mapie przeglądowej osuwisk i obszarów 

predysponowanych do występowania ruchów masowych w województwie pomorskim, 

zauważyć można, że w rejonie analizowanego projektu zmiany planu obszary 

predysponowane do wystąpienia opisywanych zjawisk występują na zachód od jego 

południowej części, a także w kierunku południowym na południowym zboczu doliny Reknicy 

(rys.9). Zagrożenie osuwiskowe występujące na zachód od obszaru objętego projektem 

zmiany planu stanowi kontynuację nieco łagodniejszych spadków występujących 

w południowej części obszaru, dochodzących do 17%, z uwagi na które, przy niewłaściwym 

gospodarowaniu, może nastąpić wzmożona erozja stoku lub ruchy masowe ziemi. 
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6.4.7. Wpływ realizacji ustale ń projektu zmiany planu na poziomy pól 
elektromagnetycznych 

Przez środkową część obszaru objętego projektem zmiany planu przebiega 

napowietrzna elektroenergetyczna linia średniego napięcia, od której obowiązuje 7,5-

metrowa strefa bezpieczeństwa w obie strony od linii. Ponadto w jego granicach nie 

występują stacje bazowe telefonii komórkowej, ani inne obiekty i urządzenia emitujące 

znaczne natężenie pola elektroenergetycznego.  

W granicach analizowanego projektu zmiany planu nie można wykluczyć powstania 

stacji bazowych telefonii komórkowej, zwłaszcza że północna jego część charakteryzuje się 

znaczną wysokością względną i bezwzględną. Prawidłowo funkcjonujące stacje bazowe 

spełniają wszelkie standardy bezpieczeństwa, a ich usytuowanie na masztach powoduje 

występowanie podwyższonych natężeń pól elektromagnetycznych w wolnej, niedostępnej 

dla ludzi przestrzeni. Ponadto nadajniki stosowane w telefonii komórkowej wykorzystują 

anteny kierunkowe, co powoduje, że sygnał emitowany jest w wąskim paśmie przestrzeni 

wolnej od przeszkód, a jego natężenie poza tym pasmem gwałtownie i radykalnie spada. 

Prognozuje się, że w wypadku realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej w pełni zostaną 

zachowanie i dotrzymane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, określone dla 

najbardziej wymagających terenów zabudowy mieszkaniowej. Lokalizacja przedsięwzięć 

związanych z emisją pola elektromagnetycznego, o ile pola te występują w miejscach 

niedostępnych dla ludzi, nie będzie powodować uciążliwości środowiskowych i stanowić 

zagrożenia dla zdrowia ludzi. Faktyczny zakres oddziaływania stacji bazowej określony 

zostanie każdorazowo w przypadku procedury lokalizacyjnej na etapie postępowania 

w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowej. 

 

6.5. Wpływ realizacji ustale ń projektu zmiany planu na ochron ę zasobów 
naturalnych 

6.5.1. Wpływ realizacji ustale ń projektu zmiany planu na ochron ę 
wyst ępowania kopalin 

Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej w granicach obszaru objętego projektem 

zmiany planu, będące konsekwencją jego uchwalenia, nie będzie miało wpływu na ochronę 

występowania kopalin, ponieważ w jego granicach one nie występują, a najbliższe złoże 

znajduje się w odległości około 2 km na południowy zachód (złoże kruszywa naturalnego 

o nazwie „Marszewo”). 
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6.5.2. Wpływ realizacji ustale ń projektu zmiany planu na gleby i rolnicz ą 
przestrze ń produkcyjn ą 

Obszar objęty projektem zmiany planu jest użytkowany rolniczo, z wyjątkiem 

zadrzewionego fragmentu w zachodniej jego części oraz niewielkiego płata zakrzewień 

w południowo-wschodniej części. Gleby występujące w jego granicach zaliczone zostały do 

IV klasy bonitacyjnej. W północnej części obszaru objętego projektem zmiany planu 

występują gleby brunatne kwaśne lub gleby rdzawe, które wytworzyły się na piaskach 

gliniastych lekkich zalegających na glinach lekkich. Gleby te  reprezentują kompleks żytni 

dobry. Natomiast część południową pokrywają gleby brunatne właściwe wytworzone na 

piaskach słabo gliniastych i zaliczone zostały do kompleksu żytniego słabego.  

Realizacja ustaleń projektu zmiany planu pozwoli na wprowadzenie w jego granicach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub letniskowej na podstawie decyzji o warunkach 

zabudowy. Wprowadzenie zabudowy wpłynie na miejscowe lub całkowite zaprzestanie 

produkcji rolnej, co spowoduje utratę rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Przyczyni się do 

miejscowej likwidacji pokrywy glebowej i częściowego przykrycia gruntu nawierzchniami 

nieprzepuszczalnymi lub półprzepuszczalnymi. Grunty te ulegną wymieszaniu z osadami je 

podścielającymi oraz nawiezionymi gruntami obcymi, przez co utracą nieodwracalnie swoje 

wartości. Na fragmentach terenu wydzielonych na potrzeby ogrodów towarzyszących 

zabudowie lub zieleni ozdobnej, a także na terenach, które nie zostaną zagospodarowane 

powłoka glebowa pozostanie zachowana. 

6.5.3. Wpływ realizacji ustale ń projektu zmiany planu na le śną przestrze ń 
produkcyjn ą 

Na terenach objętych analizowanym projektem zmiany planu nie występują lasy. 

Najbliższe kompleksy leśne znajdują się około 150 metrów na zachód i rozciągają się dalej 

w kierunku zachodnim i północnym. Lasy występują również około 150 metrów na południe 

od obszaru objętego projektem zmiany planu - po południowej stronie Reknicy. 

Prognozuje się, że realizacja ustaleń projektu zmiany planu, których konsekwencją 

będzie możliwość wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej nie 

wpłynie negatywnie na stan leśnej przestrzeni produkcyjnej występującej poza granicami 

obszaru objętego projektem zmiany planu. Niewielki wzrost liczby ludności, jaki będzie 

konsekwencją wprowadzenia zabudowy przyczynić się może do wzrostu penetracji terenów 

leśnych w znikomym stopniu. 
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6.5.4. Wpływ realizacji ustale ń projektu zmiany planu na walory krajobrazowe 

Walory krajobrazowe analizowanego obszaru są stosunkowo wysokie, głównie 

z uwagi na szerokie otwarcia widokowe i zróżnicowanie wysokości między częścią północną 

i południową. 

Szczególnie atrakcyjne widoki występują w kierunku południowym, ku dolinie Reknicy 

i zadrzewionym przeciwległym zboczom tej doliny. Duże kompleksy leśne widoczne są 

również w kierunku zachodnim i północnym. Z części północnej obszaru otwarcia widokowe 

są we wszystkich kierunkach. Najbliższe, i jedyne widoczne z analizowanego obszaru 

zabudowania znajdują się przy drodze gruntowej przylegającej do południowej granicy 

opracowania. Walory krajobrazowe analizowanego obszaru podnoszą różnogatunkowe 

zadrzewienia porastające skarpy obniżenia terenu w zachodniej jego części. 

 
Fot. 3. Widok ze środkowej części obszaru objętego projektem planu w kierunku południowym na 

dolną część doliny Reknicy i przeciwległe, zadrzewione zbocze (poza granicami 
analizowanego obszaru).  

 
Ustalenia projektu zmiany planu umożliwią realizację w jego granicach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej lub letniskowej, co będzie powodowało stopniową zmianę 

jego fizjonomii. Krajobraz upraw rolnych z charakterystyczną zmiennością w ciągu roku 

zostanie zmniejszony, bądź stopniowo ulegnie przeobrażeniu w tereny porolne, na które 

wkroczą samosiewy drzew i krzewów, a miejscowo pojawią się zabudowania. Proces 

przekształcania obszaru objętego projektem zmiany planu w obszar zabudowany będzie 

musiał być obwarowany dbałością o warunki ochrony krajobrazu przyrodniczego, co będzie 

gwarantowało utrzymanie atrakcyjności tych terenów w przyszłości i zapewni wysoką jakość 

życia (Studium gminy Przywidz, 2004 z późn. zm.). 
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6.6. Wpływ realizacji ustale ń projektu zmiany planu na zabytki, chronione 

dobra kulturowe i warto ści materialne 

Teren włączony w granice analizowanego projektu zmiany planu nie został objęty 

ochroną konserwatorską, nie został włączony do strefy ochrony ekspozycji obiektów 

zabytkowych oraz nie znajdują się na nich udokumentowane stanowiska archeologiczne. Na 

jego obszarze nie występują obiekty o wartościach kulturowych, wpisane do Gminnej 

Ewidencji Zabytków. Realizacja ustaleń projektu zmiany planu nie wpłynie w żaden sposób 

na zabytki, chronione dobra kulturowe i wartości materialne, gdyż na obszarze tym oraz na 

terenach przyległych nie stwierdzono ich występowania.  

Ustalenia projektu planu spowodują zniesienie wprowadzonego obowiązującym 

planem miejscowym przeznaczenia, co wpłynie pozytywnie na użytkowanie obszaru oraz 

jego sąsiedztwa. Teren ten jest dobrze skomunikowany, posiada dostęp do mediów, 

położony bezpośrednio przy drodze gminnej. Wartość materialna tego obszaru, dzięki 

możliwości lokalizacji na nim zabudowy ulegnie zwiększeniu. 

6.7. Oddziaływania skumulowane skutków realizacji u staleń projektu zmiany 

planu 

Oddziaływania skumulowane to łączne oddziaływanie wszystkich źródeł emisji, jakie 

znajdują się na terenie objętym projektem planu oraz tych, które są planowane w jego 

granicach oraz na obszarach przyległych. Zgodnie z ustaleniami analizowanego projektu 

zmiany planu możliwe będzie w jego granicach wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej lub letniskowej. Wprowadzenie zabudowy może przyczynić się jedynie do 

okresowej (krótkotrwałej) kumulacji emisji zanieczyszczeń poprzez: zwiększenie ruchu 

samochodowego związanego z realizacją nowych budynków i nowego zagospodarowania 

tego terenu, które może być realizowane w tym samym okresie czasu. W takim przypadku 

można prognozować, iż nastąpi okresowa kumulacja emisji pyłów, zanieczyszczeń 

pochodzących z pracujących maszyn i urządzeń budowlanych oraz może dojść do 

miejscowej zmiany warunków klimatu akustycznego. Powstałe oddziaływania będą czasowe 

i nie powinny stanowić zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. 

6.8. Informacja o mo żliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

realizacji ustale ń projektu zmiany planu 

Realizacja ustaleń projektu planu, nie spowoduje wystąpienia oddziaływań 

o charakterze transgranicznym, gdyż uciążliwości ich ewentualnego oddziaływania będą 

miały miejscowy charakter. 
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6.9. Przewidywane metody analizy skutków realizacji  ustale ń projektu 
zmiany planu oraz cz ęstotliwo ść jej przeprowadzenia  

Monitoring to system kontrolno-decyzyjny, dzięki któremu możliwa jest identyfikacja 

i prognozowanie stanu środowiska na podstawie opracowywanych prognoz przy 

uwzględnianiu zwłaszcza potrzeb gospodarczych, społecznych, zdrowotnych 

i rekreacyjnych. Monitorowanie skutków zmian w środowisku powstałych w skutek realizacji 

ustaleń analizowanego projektu planu będzie można analizować na podstawie 

sporządzanych ocen stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych, stanu czystości 

powietrza, czy w czasie opracowania rejestru terenów aktywnych osuwisk oraz wyznaczania 

terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi. 

 

7. Podsumowanie i wnioski 

Zapisy projektu zmiany planu, poprzez uchylenie ustaleń obowiązującego planu 

miejscowego w zakresie działki 308/3, znajdującej się w strefie oznaczonej symbolem 22R, 

uwalniają te tereny z zakazu zabudowy. Prognozuje się analogicznie jak na terenach 

sąsiednich, ekstensywne użytkowanie terenu. 

W związku z położeniem w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, można przyjąć, że przyszłe zagospodarowanie na obszarze objętym projektem 

zmiany planu będzie zgodne z zasadami korzystania ze środowiska określonymi w uchwale 

dotyczącej tej formy ochrony przyrody. Prognozuje się, że realizacja ustaleń projektu zmiany 

planu nie będzie powodowała negatywnych skutków na obszary chronione, w tym na 

obszary włączone do Sieci Natura 2000. 

 Prognozuje się zachowanie integralności i funkcjonowania Marszewskiego płata 

ekologicznego oraz korytarza ekologicznego Doliny Reknicy. 

Realizacja ustaleń projektu zmiany planu nie będzie powodowała znaczącego 

zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej i pozwoli na dalsze, choć nieco utrudnione 

czasowe przebywanie na tym terenie fauny. 

W wyniku realizacji ustaleń analizowanego projektu zmiany planu nie prognozuje się 

znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza pochodzenia 

komunikacyjnego i energetycznego. 

Prognozuje się, że wprowadzenie nowej zabudowy lub obiektów usługowych 

generować będzie ograniczony ruch samochodowy, co wpłynie w sposób nieznaczny na 

zmianę obecnego klimatu akustycznego. 

Realizacja ustaleń projektu zmiany planu: 

• nie wpłynie na pogorszenie jakości wód podziemnych oraz nie będzie 

źródłem zagrożenia zanieczyszczenia tych wód, 
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• nie będzie miała wpływu na powstanie zagrożenia powodziowego, 

• nie będzie powodowała znaczących przekształceń rzeźby, poza 

miejscowymi niwelacjami związanymi z posadowieniem budynków 

i realizacją infrastruktury drogowej. 

Prognozuje się, że wprowadzenie zabudowy wraz z infrastrukturą techniczną 

i dojazdami do niej, przy zachowaniu odpowiednich zasad zagospodarowania na terenach 

o znacznych spadkach, nie spowoduje powstania wzmożonej erozji stoku lub ruchów 

masowych ziemi. 

Prognozuje się, że w przypadku realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej 

w granicach obszaru objętego projektem zmiany planu lub na terenach przyległych w pełni 

zostaną zachowanie i dotrzymane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, 

określone dla najbardziej wymagających terenów zabudowy mieszkaniowej. 

 Ustalenia projektu planu nie będą miały negatywnego wpływu na ochronę zasobów 

naturalnych, w tym ochronę występowania kopalin oraz na stan i funkcjonowanie leśnej 

przestrzeni produkcyjnej. Wprowadzenie zabudowy spowoduje: 

• częściowe lub całkowite zaniechanie produkcji rolnej, 

• powstanie zmian w krajobrazie, które będą spójne z charakterem krajobrazu 

w sąsiedztwie. 
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