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1.  CEL I ZAKRES PROGNOZY 

1.1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszej pracy jest prognoza oddziaływania na środowisko Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra. 
Projektowana zmiana odpowiada zapisom „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przywidz uchwalonego uchwałą nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z 
dnia 3 grudnia 2004 r 
 
Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie 
ewidencyjnym Kozia Góra opracowany został przez pracownię Alfa-Pro Pracownia Projektowa arch. 
Urszula Siwińska (Gdańsk 2012). 
 
W zakresie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  postępowanie określają 
zapisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 
r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami); 

Art. 46. 
Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty: 

1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
strategii rozwoju regionalnego.  

(...) 
Art. 51. 
1. Organ opracowujący projekt dokumentu, o których mowa w art. 46 lub 47, sporządza prognozę 

oddziaływania na środowisko.  
Podstawowym celem prognozy jest określenie i ocena skutków dla środowiska przyrodniczego, które 
mogą wyniknąć z projektowanego przeznaczenie terenu oraz przedstawienie rozwiązań 
eliminujących lub ograniczających negatywne wpływy na środowisko. 

 
Zakres prognozy został uzgodniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 
 
Zgodnie z ustalonym z organami opiniującymi zakresem, prognoza oddziaływania na środowisko w 
oparciu o art. 51 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami): 

1) zawiera: 
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 
z innymi dokumentami, 
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

2) określa, analizuje i ocenia: 
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu, 
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
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c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i 
inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,  
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe 
oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 
– różnorodność biologiczną, 
– ludzi, 
– zwierzęta, 
– rośliny, 
– wodę, 
– powietrze, 
– powierzchnię ziemi, 
– krajobraz, 
– klimat, 
– zasoby naturalne, 
– zabytki, 
– dobra materialne 
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na 
te elementy. 
3) przedstawia: 
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru, 
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania 
oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym 
wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy. 
 

Zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
… organ opracowujący zmianą planu zagospodarowania przestrzennego zapewnia możliwość udziału 
społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Zasady wnoszenia uwag i 
wniosków oraz opiniowania projektów określają przepisy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) 
 

2. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH USTALEŃ PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

2.1 INFORMACJE O ZAKRESIE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU  

Realizacja projektu planu ma na celu umożliwienie zagospodarowania terenu pod: 
1) zabudowę usługową i mieszkaniową: 

a) MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej; 
 b) MNL – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej letniskowej. 
2) tereny użytkowane rolniczo: 
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  a) R – teren rolniczy; 
 b) RM/U – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 

ogrodniczych oraz zabudowy usługowej. 
3) Tereny zieleni: 
 a) ZL – teren lasu, 
 b) Z – teren zieleni (zadrzewienia). 
4) Tereny infrastruktury: 
 a) W – teren infrastruktury technicznej – wodociągi. 
5) Tereny komunikacji: 
 a) KDL – teren drogi publicznej - droga lokalna; 
 b) KDW – teren drogi wewnętrznej. 
Ustalenia tekstowe proponowanej zmiany planu mają jednolity układ formalny, zawierają trzy rozdziały; I 
i II ustalenia ogólne, III ustalenia szczegółowe. W prognozie odniesiono się do ww. ustaleń zgodne z art. 
15 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z punktu widzenia prowadzonej 
oceny skutków realizacji planu ważnie są ustalenia zawarte w rozdziale II jako determinującym 
charakter planu oraz ustalenia rozdziału III jako precyzujące zagospodarowania w granicach wydzieleń 
terenów elementarnych. 
 

2.2 USTALENIA PROJEKTU PLANU ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA OCHRONY 
SRODOWISKA 

 

Fot. 1. Typowy krajobraz rolny miejscowości Kozia Góra z rozproszoną zabudową siedliskową  

Rozdział I 
(…) 

§ 2 
1. Podstawowymi celami regulacji zawartych w planie są: 

1) Ochrona interesu publicznego w skali lokalnej i ponadlokalnej poprzez: 
a) ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych; 
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b) kształtowanie przestrzeni w sposób zapewniający wzajemne relacje pomiędzy działalnością 
gospodarczą a środowiskiem naturalnym, tworzące ład przestrzenny; 

c) racjonalną gospodarkę gruntami wyposażonymi w infrastrukturę techniczną. 
§ 3 

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na - tereny oznaczone symbolem dwucyfrowym oraz ich 
przeznaczenie – główną funkcję – oznaczone symbolami literowymi: 
1) Tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej: 

a) MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej; 
b) MNL – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej letniskowej. 

2) Tereny użytkowane rolniczo: 
a) R – teren rolniczy; 
b) RM/U – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 

oraz zabudowy usługowej. 
3) Tereny zieleni: 

a) ZL – teren lasu. 
b) Z – teren zieleni (zadrzewienia) 

4) Tereny infrastruktury: 
a) W – teren infrastruktury technicznej – wodociągi. 

5) Tereny komunikacji: 
a) KDL – teren drogi publicznej - droga lokalna; 
b) KDW – teren drogi wewnętrznej. 

(…) 
§ 5 

1. Ilekroć w tekście uchwały jest mowa o: 
1) budynku głównym – budynek mieszkalny lub usługowy na terenach RM/U, budynek mieszkalny, 

mieszkalno-usługowy lub usługowy na terenach MN/U, obiekt letniskowy na terenach MNL; 
2) cechach tradycyjnej architektury regionalnej – należy przez to rozumieć cechy zabudowy 

regionu pojezierza kaszubskiego określone jako zalecenie do stosowania w realizacjach niniejszego 
planu zgodnie z  § 10 pkt 3; 

3) dachu dwuspadowym – ustalenie dotyczy również połaci dachów krzyżujących się; dla dachów 
dwuspadowych dopuszcza się oprócz lokalizacji okien połaciowych, lokalizację wykuszy, lukarn, 
wystawek; 

4) dopuszczeniu – należy przez to rozumieć zgodność z planem w szczególnych przypadkach 
wymagających spełnienia warunków wymienionych w ustaleniach szczegółowych; 

5) dyspozycji ścian – rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych w elewacjach budynku; 
6) głównej kalenicy – należy przez to rozumieć kalenicę budynku głównego; 
7) ilości kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych budynku; 
8) drodze niepublicznej - należy przez to rozumieć drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne i ciągi 

piesze - zgodnie z przepisami odrębnymi: 
9) skrócie mp – należy przez to rozumieć miejsce postojowe; 
10) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie, poza które nie mogą 

wykraczać ściany zewnętrzne budynków, a wykusze, schody, podjazdy i balkony nie mogą być 
wysunięte poza tą linię więcej niż 0,5 m; 

11) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymieniony w 
§ 1 pkt 1 niniejszej uchwały; 

12) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy 
zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza się: 
a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu; 
b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, 
daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego; 

13) poziom gruntu – należy przez to rozumieć średni poziom terenu przed głównym wejściem na 
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pierwszą kondygnacje nadziemną budynku; 
14) poziom posadzki parteru – należy przez to rozumieć ustalenie poziomu posadzki parteru w 

budynku głównym; 
15) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 
16) reklamie wielkoformatowej – należy przez to rozumieć wolnostojące nośniki reklamowe i reklamy 

wbudowane, których wymiary przekraczają powierzchnię 2,0 m2; 
17) rewaloryzacji – należy przez to rozumieć działania skupione na obiekcie i obszarze o wartościach 

kulturowych, którego celem jest przywrócenie jego pierwotnego stanu i funkcji gwarantujących, że 
obiekt ten stanie się wartościowy w znaczeniu atrakcji kulturalnej; 

18) rysunku planu - należy  przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie 
sytuacyjno–wysokościowej w skali 1: 1000 , stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

19) stanie istniejącym – należy przez to rozumieć stan na rok 2013; 
20) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem, wyznaczoną na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi, oznaczoną symbolem literowym i numerem ustaleń szczegółowych; 
21) terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej – nie ustala się 

proporcji udziału poszczególnych funkcji; dopuszcza się także udział 100% jednej z funkcji; 
22) terenie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz 

zabudowy usługowej - nie ustala się proporcji udziału poszczególnych funkcji; dopuszcza się 
także udział 100% jednej z funkcji; 

23) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę; 
24) układzie odwadniającym – układ obejmujący szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji 

deszczowej, cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże; 
25) usługach uciążliwych – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco i  

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące negatywnie 
oddziaływać na przedmiot ochrony pobliskich obszarów Natura 2000 w rozumieniu przepisów z 
zakresu ochrony środowiska, z wyjątkiem: 

a) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 
negatywnego wpływu na środowisko;  

b) przedsięwzięć potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
organ ochrony środowiska stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

c) przedsięwzięć (innych niż wymienione w pkt a i b), jeśli z przeprowadzonej dla nich oceny 
wynika negatywne oddziaływanie na przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 i jest 
możliwe spełnienie warunków określonych w przepisach odrębnych; 

26)zamaskowanie urządzeń inwestycji celu publicznego – maskowanie urządzeń mające na celu 
uzyskanie wrażenia, iż dany obiekt nie istnieje albo że jest czymś innym niż w rzeczywistości. 

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie 
z przepisami odrębnymi i powszechnie obowiązującą interpretacją. 

3. Ustalone w planie zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości nie dotyczą wydzieleń 
geodezyjnych dla sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej. 

§ 6 
1. Ustalenia planu zapisane są w następującym układzie: 

1) ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem, zawarte w rozdziale 2; 
2) ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi, 

zawarte są w rozdziale 3 i zapisane w formie kart terenu. 
2. Warunki zabudowy powinny być wydawane na podstawie ustaleń ogólnych oraz ustaleń 

szczegółowych. 
§ 7 

1. Następujące oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu są obowiązujące: 
1) granice opracowania planu; 
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2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3) linie zabudowy; 
4) symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenu, a w odniesieniu do dróg i ulic – oznaczenie 

klasy; 
5) granice stref i oznaczenia terenów i obiektów objętych ochroną prawną. 

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią informację lub zalecenie i nie są obowiązującymi 
ustaleniami planu. 

3. Linie rozgraniczające tereny nowych urządzeń infrastruktury technicznej mogą podlegać korektom 
wynikającym z potrzeb technologicznych, o ile nie naruszy to innych ustaleń planu oraz interesów 
prawnych właścicieli terenów sąsiednich. 

 
Rozdział II - Ustalenia ogólne 

§ 8 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

1. Ustala się w celu ochrony ładu przestrzennego w obszarze planu realizację zasad 
zagospodarowania terenów i zasad dotyczących zabudowy zgodnie z wyznaczonymi w planie 
ustaleniami i warunkami. 

2. Projektowana zabudowa powinna prezentować wysoki standard i wysoką jakości rozwiązań 
architektonicznych: 

1) elementy architektury o wysokiej wartości estetycznej i użytkowej: 
a) ujednolicona stylistyka z użyciem materiałów o szlachetnych fakturach takich, jak: drewno, 
okładziny kamienne, wyprawy tynkarskie lub ceramiczne; 
b) elementy ślusarskie: stal, żelazo kute, stal nierdzewna; 

2) kolorystyka elementów elewacyjnych zharmonizowana z kolorystyką i fakturą naturalnych 
materiałów: 
a) obowiązuje kolorystka naturalna w odcieniach beżu, szarości, brązu, bieli, oliwki, czerwonej 
cegły itp.; 
b) ustala się zakaz stosowania jaskrawych kolorów; 

3) ustala się zakaz: 
a) stosowania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych; 
b) umieszczania na obiektach reklam nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; 
c) stosowania ogrodzeń z gotowych prefabrykatów betonowych. 

 

§ 9 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. Część obszaru planu położona jest w w Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu, dla 
którego obowiązują przepisy odrębne.  

1a. W związku z położeniem w Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu w miejscowym planie 
ustala się:  

1) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie wyznaczonym na rysunku planu od linii 
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych, obiektów 
służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej oraz obiektów 
budowlanych, których lokalizację umożliwiają przepisy odrębne (m. in. inwestycji celu 
publicznego); 

2) możliwość uzupełniania istniejącej na siedliskach rolniczych zabudowy wyłącznie o obiekty 
niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego w wyznaczonej na rysunku planu strefie „A”;. 

2. Część obszaru planu położona jest w obszarach Natura 2000 (na których obowiązują przepisy 
odrębne):  

1) SOO PLH220025 „Przywidz”; 
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2) SOO PLH220092 „Pomlewo”. 
3. Część obszaru planu położona jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 116 

„Zbiornik międzymorenowy Gołębiewo”. Obszar planu położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych nr 111 „Subniecka Gdańska”. Dla GZWP sporządzono dokumentację 
hydrogeologiczną, która została przyjęta przez Ministra Środowiska. Zgodnie z Dokumentacją ze 
względu na dobrą izolację zbiorników od wpływów powierzchniowych, przy aktualnym stanie 
eksploatacji, nie jest konieczne wyznaczanie stref ochronnych. 

4. Na obszarze objętym planem ustala się wymóg, iż oddziaływanie działalności gospodarczej i 
usługowej nie może przekroczyć granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny (wymóg 
nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji). Znajdujące się na nim 
pomieszczenia na pobyt ludzi muszą być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi 
uciążliwościami. 

5. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla 
środowiska wodno-gruntowego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i 
organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji. 

6. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków 
klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 

7. Na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz realizacji ogrodzeń z podmurówką, w celu 
umożliwienia migracji płazów dla zachowania powiązań ekologicznych i przyrodniczych, ustala się 
wysokość dolnej krawędzi ogrodzenia od poziomu terenu na 15 cm. 
. 

 

§ 10 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków - objęte ochroną prawną na podstawie przepisów odrębnych: 
1) na obszarze objętym planem obiekty te nie występują. 
2. Obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków: 
1) Kozia Góra 1 - dom mieszkalny XIX w. 1884 r., mur.; 
2) Kozia Góra 10 - dom mieszkalny XX w. poł., mur.; 
3) Kozia Góra 10 – bud. gosp. stodoła/obora XX w. poł., drew./mur.; 
4) Kozia Góra Wybudowania d. Szklana Góra - dom mieszkalny XIX w. IV ćw., mur.; 
5) Kozia Góra d.Szklana Góra dom mieszkalny - obok d. cmentarza XIX/XX w., mur.; 
6) Kozia Góra/Szklana Góra bud. gosp. d. szkoła XIX w. 1887 r., mur./szach. 
3. Dla obiektów wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków ustala się zasady rewaloryzacji,  

adaptacji i modernizacji: 
1) ustala się nakaz: 

a) ochrony historycznych: bryły, kształtu dachu, dyspozycji ścian, formy architektonicznej, detalu 
architektonicznego w tym stolarki okiennej i drzwiowej (podziały), historycznych materiałów 
budowlanych, historycznej kolorystyki; 
b) stosowania tradycyjnych materiałów budowlanych; 
c) stosowania tradycyjnej kolorystyki przy pracach elewacyjnych; 

2) dopuszcza się: 
a) rozbiórkę budynków w sytuacjach uzasadnionych ich stanem zachowania stwarzającym 
zagrożenie dla życia lub mienia ludzi, potwierdzonym orzeczeniem technicznym o stanie 
zachowania wykonanym przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania takich orzeczeń 
oraz po wykonaniu inwentaryzacji architektonicznej dopuszczonego do rozbiórki obiektu oraz w 
uzgodnieniu z właściwym terytorialnie konserwatorem zabytków; w miejscu wyburzonego obiektu 
należy odtworzyć obiekt o analogicznych: formie architektonicznej i gabarytach; 

3) zaleca się dla obiektów przebudowanych podjęcie działań rewaloryzacyjnych na obiekcie; 
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4) ustala się zakaz: 
a) stosowania okładzin typu siding, umieszczania na obiektach reklam nie związanych z 
prowadzoną działalnością gospodarczą, lokalizacji na obiektach reklam wielkoformatowych; 
b) stosowania w obrębie posesji i w jej otoczeniu ogrodzeń z gotowych prefabrykatów 
betonowych i innych materiałów odbiegających stylem i architekturą od architektury obiektów 
zabytkowych, lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych na działce. 

4. Na obszarze objętym planem przyjmuje się jako zalecenie nawiązanie do następujących 
podstawowych cech zabudowy regionu pojezierza kaszubskiego. Przy wymianie zdekapitalizowanej 
substancji zaleca się: 

1) utrzymanie wzajemnych relacji między wysokością podmurówki, kondygnacji, poddasza, kątem 
nachylenia dachu, szerokością i długością budynku: 
a) wysokość podmurówki: 0,5 m; 
wysokość kondygnacji: 2,5 – 2,7 m; 

b) stosowanie dachów wyłącznie dwuspadowych o nachyleniu 40 – 45º, w przypadku 
największych form zabudowy istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji w kierunku dachu 
naczółkowego; 

2) dopuszcza się nachylenie 18 - 25º pod warunkiem zastosowania  ścianki kolankowej o wysokości 
1,0 – 1,5 m; 

3) budynki mieszkalne jedno- i dwukondygnacyjne, w tym poddasze użytkowe; 
4) stosowanie tradycyjnej kolorystyki przy pracach elewacyjnych tj. kolor naturalny materiałów 

budowlanych - cegła, drewno, tynk biały; 
5) stosowanie tradycyjnie używanych w regionie materiałów – drewno, kamień, tynk, glina, czerwona 

cegła, dachówka ceramiczna w odcieniach czerwieni, brązu i grafitu, gont, strzecha z trzciny lub 
słomy; 

6) wprowadzenie tradycyjnej małej architektury (ogrodzenie, bramy) i zieleni (przedogródki); 
7) ogrodzenia ażurowe: drewniane, metalowe; dopuszcza się: słupki bramne murowane, ogrodzenia z 

siatki z żywopłotem; 
8) dopuszcza się adaptację obiektów dla funkcji innych niż pierwotna. 
5. Na obszarze objętym planem ustanowione są strefy archeologicznej ochrony konserwatorskiej: 
1) dla obiektów archeologicznych i ich stref ochronnych obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkich 

planów i projektów z właściwym terytorialnie konserwatorem zabytków i uzyskiwania opinii Muzeum 
Archeologicznego w Gdańsku. 

2) w strefie, dla wszystkich inwestycji w niej lokalizowanych, obowiązuje zakaz wykonywania 
jakichkolwiek prac ziemnych i inwestycyjnych bez zgody właściwego terytorialnie konserwatora 
zabytków, który każdorazowo określi inwestorowi w wydanym pozwoleniu zakres niezbędnych do 
wykonania archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających proces zainwestowania terenu. 

3) ustala się obowiązek wystąpienia inwestora do właściwego terytorialnie konserwatora zabytków z 
wnioskiem o wydanie pozwolenia na badania z 2-miesięcznym wyprzedzeniem, w celu 
umożliwienia wykonania archeologicznych badań ratowniczych oraz zsynchronizowania robót 
inwestycyjnych z badaniami. 

§ 11 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

1. Ustala się podstawowe elementy przestrzeni publicznej: ulice, drogi, ciągi pieszo-jezdne, ciągi 
piesze, tereny zieleni publicznej. 

2. Zakazuje się reklam o powierzchni przekraczającej 2 m2.  
3. Dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów handlowo–usługowych (gastronomicznych, 

handlowych itp.). Dla obiektów tych obowiązują następujące ustalenia: 
1) zespoły obiektów tymczasowych powinny być realizowane w jednolitej stylistyce architektonicznej; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego obiektu: 20 m2; 
3) maksymalna wysokość obiektu: 3,5 m od kalenicy lub górnej krawędzi gzymsu do poziomu gruntu; 
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4) rodzaj dachu: dachy dwuspadowe; 
5) kąt nachyleni połaci dachowej: 18º - 25º; 
6) formy zabudowy: budynki wolnostojące, bliźniacze, szeregowe. 
 

§ 12 

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 

1. Zabudowę istniejącą (jej gabaryty i sposób użytkowania) uznaje się za zgodną z planem. 
Dopuszcza się jej odbudowę po zniszczeniu powstałym w wyniku katastrofy budowlanej. 

2. Przy realizacji nowych podziałów geodezyjnych zapewnić należy dostęp do drogi publicznej, który 
może być zrealizowany za pomocą układów dróg wydzielonych na rysunku planu, niewydzielonych 
dróg wewnętrznych oraz zrealizowany na zasadach służebności przejazdu zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

3. Minimalna wielkość nowo wydzielonej działki budowlanej (inwestycyjnej), określona w rozdziale 3, 
nie obowiązuje dla: procedur ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, wydzieleń dla sieci i 
małych urządzeń infrastruktury technicznej, podziałów korygujących i porządkujących. 

4. Na obszarze planu nie ustala się wielkości działek dla terenów zieleni i komunikacji. 
5. Ustala się zakaz podziału nieruchomości, na której ścieki sanitarne odprowadzane są do 

przydomowej oczyszczalni ścieków, na działki mniejsze niż 0,5 ha. 
 

§ 13 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi 

oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

1. Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu – ustalenia zawarte w § 9, ust. 1. 
2. Obszar Natura 2000 – ustalenia zawarte w § 9, ust. 2. 
 

§ 14 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym 

1. Na obszarze objętym planem dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości. 
2. Działki budowlane (inwestycyjne) powstałe w wyniku scalania i podziału nieruchomości powinny być 

zgodne z ustaleniami zawartymi w rozdziale 3. 
 

§ 15 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej 

1. W granicach opracowania planu istniejącym, podstawowym układem drogowym są drogi 
publiczne. 

2. Uzupełnienie układu podstawowego stanowią istniejące i nowoprojektowane drogi niepubliczne. 
3. Ustala się minimalne wskaźniki parkingowe: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej -  2,0 mp / 1 dom; 
2) dla usług - 1,0 mp / 50,0 m2 pow. użytkowej usług, lecz nie mniej niż 1,0 mp / 1 obiekt i dodatkowo 

1,0 mp / każdych 5 zatrudnionych; 
3) dla usług turystyki - 1,0 mp / 1 pokój gościnny. 
4. Ustala się lokalizację miejsc postojowych w granicach własnej działki. 
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5. Na całym obszarze planu dopuszcza się budowę, przebudowę, remont, i wymianę budowli, urządzeń 
i instalacji infrastruktury technicznej. 

6. Zagospodarowanie terenów w pasach technicznych i strefach ochronnych istniejących sieci 
infrastruktury, w tym odległości od zabudowy i zadrzewień od sieci podziemnej i naziemnych 
powinno spełniać wymogi określone przepisami odrębnymi. 

7. Zasilanie nowej zabudowy w media infrastruktury technicznej - na podstawie warunków 
przyłączeniowych określonych przez dostawcę. 

8. W obszarze planu ustala się możliwość nowych wydzieleń terenów dla urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej nieokreślonych planem. Dopuszcza się korektę istniejących wydzieleń geodezyjnych 
niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej. 

9. Lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji nie powinna być uciążliwością w 
przestrzeni dostępnej dla ludzi w rozumieniu przepisów ochrony środowiska. Wszelkie urządzenia 
infrastruktury telekomunikacyjnej muszą być zamaskowane, w tym konstrukcje wież o kolorystyce 
maskującej.  Na konstrukcji wież telekomunikacyjnych ustala się zakaz lokalizowania reklam. 
Należy dążyć do tego, aby różni operatorzy telefonii komórkowej korzystali z tych samych wież i 
konstrukcji wspornych. 

10. Dla terenów, na których położone są sieci i urządzenia elektroenergetyczne lub planuje się ich 
lokalizację, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu w strefie linii elektroenergetycznej SN 15 kV zgodne z przepisami 
odrębnymi; 

2) zagospodarowanie terenu w strefie linii elektroenergetycznej SN 15 kV o szerokości 14,0 m (po 7,0 
m od osi istniejących linii napowietrznych) winno być uzgodnione z gestorem sieci; 

3) sieci elektroenergetyczne SN i NN należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
określonymi w ustawie o drogach publicznych; 

4) przyjmuje się możliwość budowy stacji transformatorowych na obszarze planu, o ile nie naruszy to 
innych ustaleń planu oraz interesów prawnych właścicieli terenów; 

5) w przypadku kolizji z zamierzonym zagospodarowaniem ustala się przebudowę lub przeniesienie 
istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej oraz możliwość jej skablowania. 

11. W zakresie zaopatrzenia w media: 
1) zaopatrzenie w wodę – z gminnej sieci wodociągowej lub z własnego ujęcia; 
2) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej niskiego (NN) lub średniego (SN) 

napięcia, z przydomowej turbiny wiatrowej; 
3) zaopatrzenie w gaz – butlowy lub sieciowy (po wybudowaniu sieci gazowej); 
4) zaopatrzenie w energię cieplną – z indywidualnych (niskoemisyjnych) źródeł lokalnych na paliwo 

stałe, ciekłe lub gazowe; 
5) zaopatrzenie w łączność telekomunikacją – z sieci telekomunikacyjnych, bezprzewodowo; 
6) odprowadzenie ścieków sanitarnych do: 

a) gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; 
b) (w przypadku braku kanalizacji sanitarnej) szczelnych zbiorników bezodpływowych 
usytuowanych na własnym terenie (obowiązek wyegzekwowania szczelności zbiornika oraz 
zapewnienia okresowego odbioru ścieków i dowozu ich do oczyszczalni spoczywa na gminie); po 
wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej obiekt należy obowiązkowo podłączyć do sieci, a 
zbiornik bezwzględnie zlikwidować; 
c) przydomowej oczyszczalni ścieków usytuowanej na własnym terenie (po wykonaniu 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z uwzględnieniem warunków wodno-gruntowych i przepisów 
odrębnych); ustala się dla realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków minimalną powierzchnię 
działki wynoszącą 0,5 ha; 

7) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – zagospodarowanie na terenie lub do układu 
odwadniającego (wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni  
szczelnych  wymagają oczyszczenia - zgodnie z przepisami odrębnymi); 
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8) gospodarka odpadami - wywóz na składowisko odpadów (przed wywozem zaleca się segregację 
odpadów); gromadzenie i usuwanie odpadów stałych powinno się odbywać zgodnie z 
obowiązującymi wymaganiami przepisów prawnych. 

12. Na całym obszarze planu ustala się nakaz ochrony rowów melioracyjnych. 

Prognoza oddziaływania została wykonana na podstawie: 

 inwentaryzacji urbanistycznej wykonanej przez zespół ALFA-PRO Pracowania Projektowa arch. 
Urszula Siwińska 

 projektu MPZP wykonanego przez zespół ALFA-PRO Pracowania Projektowa arch. Urszula 
Siwińska 

 materiałów archiwalnych dotyczących stanu i funkcjonowania środowiska, 

 aktów i przepisów związanych z miejscowym prawem ochrony środowiska, 

 Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby projektu MPZP 2012 BPE EKO-MM 
Miłosz Marciniak 

 Literatury przedmiotu  
 

2.3 INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

W związku z potencjalnym charakterem przekształceń środowiska, o typowej skali przekształceń 
uzależnionej wielkością proponowanego do zagospodarowania terenu oraz aktualnym stanem 
użytkowania (występująca zabudową mieszkaniową, rolną usługową, rekreacyjną, drogową), 
występującym sąsiedztwem terenów chronionych w niniejszej prognozie zaproponowano 
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w formie oceny poszczególnych zapisów 
wprowadzanej zmiany Planu w odniesieniu do ustaleń szczegółowych dla terenów elementarnych. 
Zakres oceny dostosowany jest do charakteru proponowanych zmiany wynikającej z szczegółowości 
zapisów projektu oraz wpływu na środowisko i warunki życia ludzi. Szczególną uwagę zwrócono na 
wstępną ocenę wpływu zmian dotyczących sposobu potencjalnego zagospodarowania w stosunku do 
aktualnego zagospodarowania terenu.  

 
2.4 PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW 

REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ 
CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

Charakter zmian wynikających z zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, dla terenów dotychczas związanych z użytkowaniem rolnym, w zakresie analizy 
realizacji zapisów projektu powinny zostać uwzględnione na etapie pozwolenia na budowę dla nowych 
inwestycji. Szczególnie w zakresie dopuszczonych funkcji istotny jest zakres realizacji zapisów 
dotyczących min. ochrony środowiska i krajobrazu w odniesieniu do istniejącego sąsiedztwa i 
potencjalnych zmian w środowisku i krajobrazie.  

Ważne jest aby etap realizacji potencjalnych obiektów związany był z weryfikacją zgodności z 
wymaganiami zapisów planu dotyczących środowiska. W projekcie planu nie wskazuje się terminów i 
trybu weryfikacji ze względu na regulacje innymi przepisami w zakresie inwestycyjnym (prawo 
budowlane, przepisy dot. ochr. środowiska) 

Również wskazuje się na konieczność monitorowania niektórych zbiorników wodnych w granicy planu 
związanych z występowaniem chronionych gatunków płazów. Wskazana kontrola stanu zbiorników 
powinna obejmować przynajmniej okres godowy i rozrodczy zgodnie z ekologią zidentyfikowanych 
gatunków. 
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3 STRUKTURA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  

Rozdział Struktura Środowiska Przyrodniczego został opracowany na podstawie „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz” - tom I, 2004r. (Biuro Planowania Przestrzennego 
w Gdańsku) oraz „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Przywidz na 
lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011”, Gdańsk, 2004 (Biuro Projektów i Wdrożeń 
Proekologicznych Proeko). 

3.1 Struktura fizjograficzna na podstawie cech charakteryzujących Gminę Przywidz 

Położenie 

Miejscowości Kozia Góra i Szklana Góra położone są w województwie pomorskim, w powiecie 
gdańskim, w środkowej części obszaru gminy Przywidz (powyżej jeziora Małego, na północny - wschód 
od miejscowości Przywidz i wschód od drogi wojewódzkiej nr 221.  

W podziale na regiony fizycznogeograficzne (wg J. Kondrackiego) Przywidz położony jest w 
podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego w centralnej części makroregionu Pojezierza 
Wschodniopomorskiego. Cały obszar należy do mezoregionu Pojezierza Kaszubskiego. 

 

Rys. 1. Przywidz na tle podziału fizycznogeograficznego wg. J. Kondrackiego (źródła POŚ Projekt 2000 
Sopot) 

O charakterze miejscowości Kozia Góra i Szklana Góra decyduje dogodne położenie w centrum Gminy 
Przywidz, ok. 3-4 km od miejscowości Przywidz. 

Sama Gmina graniczy z dwoma gminami powiatu gdańskiego od północnego-wschodu z gminą 
Kolbudy, a od wschodu z gminą Trąbki Wielkie, z dwoma gminami powiatu kartuskiego od zachodu z 
gminą Sominino, a od północnego-zachodu z gminą Żukowo oraz od południa z gminą Skarszewy, 
leżącą w powiecie starogardzkim, a także od południowego-zachodu z gminą Nowa Karczma, położoną 
w powiecie kościerskim. 

Układ drogowy jest słabo rozwinięty i związany z drogą Nr 221(droga wojewódzka nr 221 (DW221) –o 
długości 45 km łącząca Gdańsk z Kościerzyną). Droga ta stanowi główną oś komunikacyjną tego 
terenu, od której rozchodzą się drogi lokalne. Większa część tych dróg to drogi o nawierzchni asfaltowej 
(wiążące większe miejscowości w kierunku Przywidza), natomiast lokalne drogi są to często drogi o 
nawierzchni nieutwardzonej wymagające przebudowy oraz wprowadzenia korekt w przebiegu w celu 
dostosowania obowiązujących parametrów.  
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O charakterze środowiska przyrodniczego obszaru objętego projektem mpzp decydują generalne cechy 
całego mezoregionu Pojezierza Kaszubskiego, co wynika z spójności geograficznej tego regionu. 
Uwarunkowania te charakteryzują się zmiennością cech genetycznych i morfometrycznych 
obejmujących zróżnicowanie rzeźby terenu (w tym występowanie złożonych układów form dolinnych, a 
zwłaszcza rynien subglacjalnych) oraz mozaikowate zróżnicowanie powierzchniowych utworów 
geologicznych i pokrywy glebowej. Ponadto głównie na terenach użytków rolnych charakterystyczny jest 
rozwój procesów denudacyjno-erozyjnych. Duży wpływ na kształtowanie obiegu wody mają jeziora, 
jednocześnie występuje znaczny udział terenów wyłączonych z powierzchniowego systemu 
odwadniania. Gmina Przywidz w cechuje się mniejszą jeziornością i lepiej rozwiniętym systemem 
odwadniania powierzchniowego w porównaniu do centralnej części Pojezierza Kaszubskiego, na którym 
się znajduje. 

Średnia wysokość na terenie Koziej Góry i Szklanej Góry waha się między 220-260 m n.p.m. a 
najwyższy punkt znajduje się na północ od zabudowy Koziej Górny o wysokości 260,05 m n.p.m. 

Budowa geologiczna i zasoby geologiczne 

Obszar gminy Przywidz ma zmienną budowę geologiczną i morfometryczną. Na ukształtowanie rzeźby 
terenu gminy jaki i obszaru objętego projektem planu główny wpływ miały zlodowacenie 
północnopolskie fazy pomorskiej, działalność wód roztopowych oraz erozyjno-akumulacyjna działalność 
rzek w holocenie. Ukształtowanie terenu jest typowe dla strefy pojezierzy, związanego z działalnością 
ostatniego zlodowacenia. Teren planu jest położony na wysokości oscylującej między 220 a ok. 260 m 
n.p.m. 

Teren gminy stanowi przede wszystkim wysoczyzna morenowa z licznymi pagórkami moren czołowych 
oraz zagłębieniami międzymorenowymi, a także licznymi, małymi zagłębieniami wytopiskowymi. 
Natomiast charakterystyczne dla gminy wyraźne ciągi rynien subglacjalnych (nierzadko wypełnione 
wodą, tworząc naturalne zbiorniki wodne) nie zaznaczają się w granicy projektu planu. W obrębie 
moreny wcięcia erozyjne sięgają nawet 40 metrów głębokości. Średnio spadki osiągają wielkość 8%, 
dochodząc nawet do 12%. 

Na terenie objętym projektem planu osady plejstocenu zbudowane są przez piaski i żwiry akumulacji 
lodowcowej z głazami gliny zwałowej oraz przez piaski i żwiry wodnolodowcowe, co jest również typowe 
dal całej gminy. Miąższość osadów czwartorzędowych dochodzi do 200 m i więcej. Kształtują je głównie 
gliny zwałowe poprzedzielane piaskami i żwirami wodnolodowcowymi. Wzgórza moreny czołowej 
zbudowane są z piasków, żwirów lodowcowych z głazami oraz z gliny zwałowej. W dolinach cieków a 
także w zagłębieniach wytopiskowych na terenie planu występują utwory holoceńskie reprezentowane 
przez namuły, torfy, piaski oraz żwiry. Budowa geologiczna obszaru projektu planu nie odbiega od 
warunków występujących na terenie gminy Przywidz. 

Rzeźba terenu  

Zarówno w granicach całej gminy Przywidz jak i w granicy opracowania rzeźba terenu jest bardzo 
zróżnicowana. Obszar planu położony jest głównie na wysokości 220-260 m n.p.m. Średnio różnice 
wysokości sięgają 30-50 m. Teren cechuje się licznymi zagłębieniami i wzniesieniami. Najwyżej 
położony obszar (przekraczający 260 m n.p.m.) znajduje się na północ od terenów zabudowy Koziej 
Góry, natomiast najniżej położony w dolinie rynnowej jeziora Małego (poza granicą planu), która jest 
otoczona stromymi wzniesieniami.  

Warunki klimatyczne  

Województwo pomorskie a wraz z nim gmina Przywidz należą do obszarów charakteryzujących się 
dużą zmiennością warunków pogodowych, co jest następstwem ścierania się wpływów klimatu 
morskiego i kontynentalnego. Dominacja klimatu morskiego kształtuje pogodę raczej łagodną, wilgotną, 
bez ostrych wahań temperatury. Obszar gminy Przywidz należy do dzielnicy pomorskiej według 
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regionizacji klimatyczno-rolniczej R. Gumińskiego. Na terenie gminy panują najbardziej surowe warunki 
termiczne w porównaniu do reszty województwa pomorskiego. Lata bywają chłodne (średnia 
temperatura wynosi 16,50C),  a zimy ciepłe. Średnia roczna temperatura wynosi około 6,50C. W 
okolicach Przywidza najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą około 16,50C, a 
najchłodniejszym – luty, ze średnią temperaturą ok. -3,90C. Okres wegetacyjny wynosi 180 – 200 dni i 
rozpoczyna się w II lub III dekadzie kwietnia.  

Najbliżej położone posterunki meteorologiczne są zlokalizowane w Kartuzach i Kościerzynie. Na 
podstawie wyników pomiarów z tych posterunków określono charakterystykę warunków klimatycznych 
gminy Przywidz. 

Roczne średnie sumy opadów wynoszą 630 mm. W rozkładzie rocznym przeważająca suma opadów 
występuje w miesiącach letnich, czyli od czerwca do września. Największą ilość opadów na stacji 
pomiarowej w Kartuzach odnotowano w miesiącach letnich w lipcu 100 mm a w sierpniu 76 mm. 
Najniższe sumy opadów przypadają na miesiące zimowe. W Kartuzach w lutym zanotowano 34 mm i w 
marcu 19 mm, natomiast w Kościerzynie odpowiednio 35 mm i 20 mm. Pokrywa śnieżna zalega przez 
30 do 111 dni. Przeciętny czas trwania okresu bez przymrozków wynosi ok. 174 dni w roku.  

W skali roku przeważają wiatry z sektora zachodniego (przewaga wiatrów południowo-zachodnich oraz 
zachodnich). W półroczu ciepłym (wiosna, lato) dominują wiatry północne oraz północno-wschodnie, 
natomiast w półroczu chłodnym (jesień, zima) zauważalna jest przewaga wiatrów południowych i 
południowo-wschodnich, co jest związane z oddziaływaniem Morza Bałtyckiego. Ze względu na 
znaczny obszar terenów pokrytych lasem, gmina charakteryzuje się słabymi wiatrami, których prędkość 
nie przekracza 2,0 m/sek. 

Korzystniejsze warunki mikroklimatyczne dla rolnictwa występują na wysoczyźnie morenowej, niż w 
obniżeniach a zwłaszcza rynnach polodowcowych, gdzie powstaje inwersja termiczna i często pojawiają 
się mgły.  

Wody powierzchniowe  

Obszar gminy Przywidz w ok. 2,2% zajmują wody powierzchniowe, gmina leży w granicach zlewni 
Morza Bałtyckiego. Przez gminę przebiega dział wodny II rzędu pomiędzy zlewnią Raduni i dorzecza 
Wierzycy. Północna część gminy leży w zlewni rzeki Motławy, jest odwadniana przez Reknicę (dopływ 
Raduni) oraz przez Kłodawę (niewielki wschodni obszar gminy), natomiast południowa część leży w 
zlewni Wierzycy i odwadniana jest rzeką Wietcisą (zachodnia i centralna część gminy) oraz dopływami 
rzeki Rutkownicy (południowo-wschodni fragment gminy), znajdującej się poza granicami gminy. Na 
terenie gminy występują liczne naturalne zbiorniki wodne w postaci licznych jezior i polodowcowych 
oczek wytopiskowych.  

Rzeka Reknica należy do zlewni rzeki Raduni, a jej źródła zlokalizowane są na zachód od miejscowości 
Przywidz (Jezioro Klonowskie). Rzeka płynie w rynnie Marszewskiej, przepływając kolejno przez jeziora: 
Głębokie (Głęboczko) oraz Ząbrsko (Ząbrowskie). 

Rzeka Wietcisa wypływa z Jeziora Przywidzkiego w kierunku południowo-zachodnim. W górnym biegu 
wykorzystuje rynnę Przywidzką by w okolicach miejscowości Szumleś Królewski opuścić teren gminy w 
kierunku południowo-zachodnim.  

W granicach gminy znajduje się siedem jezior o powierzchni przekraczającej 9,5 ha, głównie w 
centralnej i północnej części. Największym jest Jezioro Przywidzkie, które jest położone we wschodniej 
części gminy. Jest to duże rynnowe jezioro o przewężeniu przy zabudowie miejscowości Przywidz, 
które dzieli je na dwa akweny: Jezioro Przywidzkie Małe oraz Jezioro Przywidzkie Wielkie. W północnej 
części gminy znajdują się jeziora Głębokie (Głęboczko) i Ząbrsko (Ząbrowskie), na północny-zachód od 
Przywidza zlokalizowane jest Jezioro Klonowskie. Zachodnia granica gminy przebiega przez Jezioro 
Połęczyńskie, natomiast granica południowo-zachodnia przez Jezioro Łąkie. 
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Ważną cechą jezior gminy jest ich położenie w górnych, źródliskowych częściach zlewni, co sprawia że 
zbierają wody niewielkich cieków, a w efekcie nie są narażone na intensywny dopływ substancji 
biogennych. 

Obszar objęty projektem planu charakteryzuje się znacznym zasobem małych zbiorników wodnych ok. 
30 obiektów. Część z nich stanowi jeziorka o genezie powytopiskowej, w mniejszej części pochodzenia 
antropogenicznego. Są to zbiorniki stosunkowo płytkie o mało zróżnicowanej linii brzegowej, ale dość 
znacznej stromości brzegów. Wpływa to na charakter występującej roślinności w ich granicy a ogólna 
batymetria decyduje że część z nich podlega aktualnie silnemu zarastaniu. Choć stopnień pokrycia 
roślinnością jest różny od małego do pełnego.  

Wody podziemne  

Tekst został opracowany na podstawie „Analiza oddziaływania na środowisko projektu „Planu gospodarki odpadami gminy 
Przywidz..”, proeko, Gdańsk, 2004 oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Przywidz”) 

Obszar gminy Przywidz charakteryzuje duży potencjał wodny. Północna część gminy znajduje się w 
obrębie GZWP Nr 111 „Zbiornik Subniecki Gdańskiej” a południowo-wschodnia w zasięgu GZWP Nr 
116 „Zbiornik Miedzymorenowy Gołębiewo”.  

GZWP Nr 111 znajduje się w utworach mezozoiku (subniecka kredowa). Zatwierdzone zasoby 
eksploatacyjno-regionalne wynoszą 4500 m3/h. Dla zbiornika została opracowana Dokumentacja 
hydrogeologiczna z 1996 r., zgodnie z którą przy aktualnym stanie eksploatacji naturalne warunki 
ochrony są wystarczające i nie ma konieczności wyznaczania stref ochronnych. 

Dla zbiornika międzymorenowego Gołębiewo wykonano Dokumentację hydrogeologiczną zatwierdzoną 
przez MOŚZNiL decyzją DG kdh/BJK/489-6106a/98 z dnia 04.12.1998 r. Zbiornik jest zbudowany z 
utworów porowych formacji czwartorzędowej i obejmuje wody pierwszego międzymorenowego poziomu 
wodonośnego. Powierzchnia zbiornika wynosi 170 km2, dla której wydzielono strefę ochronną o 
powierzchni 53,8 km2, w tym obszar o zaostrzonych rygorach o powierzchni 7,4 km2. Najwyższe rzędne 
zwierciadła wód podziemnych na obszarze gminy występują w jej północnej, środkowej i północno-
zachodniej części i wynoszą 180 m. n.p.m. Zbiornik w 95% jest zasilany przez infiltrację opadów 
atmosferycznych w 4% przez dopływ rzeki i w jednym procencie przez dopływ boczny. Zasoby 
odnawialne zbiornika zostały ustalone na 1730 m3/h, zasoby dyspozycyjne na 1040 m3/h, a średnią 
głębokość ujęć przyjęto – 100 m. 
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Rys. 2. Położenie miejscowości Przywidz na tle obszaru gminy Przywidz oraz zbiorników wód podziemnych 
województwa pomorskiego (źródło: http://www.pgi.gda.pl/gzwp/12-gzwp/91-gzwp-pomorskie) zmienione 

Gleby  

Pokrywę glebową gminy stanowią utwory akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej, głównie są to 
osady piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste i piaszczyste. U podnóży wzniesień zalegają osady 
denudacyjne, natomiast w obniżeniach wytopiskowych oraz rynnach wytworzyły się namyły grunty 
organiczne i piaski.  

Kompleks gleb żytnich dobrych (48% powierzchni gruntów ornych) i średnich (42% powierzchni gruntów 
ornych) jest na terenie gminy dominującym kompleksem przydatności rolniczej gruntów ornych. 
Znacznie mniejszy procent powierzchni terenu gminy zajmują kompleks gleb żytnio-łubinowy (6% 
powierzchni gruntów ornych), pszenno-żytni oraz pszenny (które łącznie zajmują zaledwie 4% 
powierzchni gruntów ornych). 

Na obszarze gminy występują gleby piaszczyste głęboko podścielone gliną, gdzie występuje utrudniony 
podsięk wód gruntowych. Grunty orne pojawiają się przede wszystkim na wyniesieniach  terenu. 
Największą powierzchnię zajmują grunty orne klasy bonitacyjnej zaliczanej do klasy IVb oraz IVa, 
stanowiące łącznie około 59,14 % powierzchni gruntów ornych, podczas gdy grunty klasy IIIb zajmują 
zaledwie 0,69%.  

Użytki zielone III klasy bonitacyjnej zajmują niewielką powierzchnię gminy, głównie w obniżeniach 
terenu, na północ od zwartej zabudowy miejscowości Przywidz. Dominujący udział mają łąki i pastwiska 
klasy IV i V. Najwięcej użytków zielonych znajduje się we wsiach: Trzepowo, Stara Huta, Marszewska 
Góra, Przywidz oraz Polmewo. 

Na terenie opracowania w granicach sołectwa Kozia Góra obecnie dominującym sposobem 
użytkowania jest prowadzenie łąki i pastwisk (teren nie podlega uprawą ornym) lub są całkowicie 
odłogowane. 

http://www.pgi.gda.pl/gzwp/12-gzwp/91-gzwp-pomorskie
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Wśród gleb występujących na obszarze planu przeważają gleby brunatne wyługowane, brunatne 
kwaśne i pseudobielicowe co jest charakterystyczne dla całej gminy Przywidz. Gleby cechują się niskim 
stopniem wysycenia zasadami, średnim stopniem kultury oraz dużą zmiennością uwilgocenia i budowy. 

Kompleksy leśne o większym zagęszczeniu i powierzchni występują w północnej części gminy w 
obrębie Wysoczyzny Skrzeszewsko-Garbowskiej i Wysoczyzny Kolbudzko-Przywidzkiej, w rejonie 
jeziora Przywidzkiego oraz w południowo-wschodniej części gminy między wsiami Kierzkowo, Sucha 
Huta oraz Olszanka. 

W układzie lokalnym teren planu położony jest na granicy z średniej wielkości płatem leśnym o 
powierzchni ponad 3 km2 rozciągającym się od Koziej Góry do wysokości Buszkowy Górne  

3.2 Środowisko przyrodnicze  

3.2.1 Szata roślinna   

Na obszarze opracowania można wyróżnić kilka podstawowych typów zbiorowisk roślinnych, jak 
zbiorowiska łąkowe, zaroślowe, specyficzne zgrupowania roślinności wokół zbiorników wodnych i 
domostw oraz aleje wzdłuż dróg oraz układy leśne. 
 
Łąki i pastwiska na obszarze projektu planu zajmują największą powierzchnię. Przeważają, w różnym 
stadium rozwoju, zbiorowiska z klasy Molinio-Arrhenatheretea – półnaturalne i antropogeniczne 
darniowe zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe na mezotroficznych i eutroficznych, niezabagnionych 
glebach mineralnych i organiczno-mineralnych lub na zmineralizowanych i podsuszonych murszach z 
torfu niskiego. Można zaobserwować płaty z dominacją konietlicy łąkowej Trisetum flavescens, kłosówki 
wełnistej Holcus lanatus, pępawy zielonej Crepis capillaris czy dzwonka rozpierzchłego Campanula 
patula. Wzdłuż dróg wykształciły się zbiorowiska muraw dywanowych, a w obniżeniach terenu z 
wysokim poziomem wód gruntowych okresowo podtapianych zespół sitowia leśnego Scirpetum silvatici.  

W strefie nadbrzeżnej i przybrzeżnej wód stojących rozwinęły się zbiorowiska szuwarowe – właściwe i 
wielkoturzycowe. Reprezentowane są przez szuwar szerokopałkowy Typhetum latifoliae z dominującą 
pałką szerokolistną, a miejscami kropidłem wodnym Oenanthe aquatica, szuwar skrzypowy 
Equisetetum fluviatilis czy szuwar turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis . 

Zbiorniki zarastane są przez zespół rdestnicy pływającej Potametum natantis czy formy pływającej 
rdestu ziemnowodnego Polygonetum natantis. 

Miejscami wokół zbiorników lub w obniżeniach terenu wykształciły się zarośla wierzbowe.  

Lasy terenu projektu planu zajmują niewielkie powierzchnie. Są to przede wszystkim nasadzenia 
gospodarcze oraz zbiorowiska krzewiasto-zaroślowe będące dalszym stadium sukcesji w procesie 
regeneracji lasu z dominacją brzozy brodawkowatej Betula pendula.  

http://f2.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Molinio-Arrhenatheretea.htm
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Fot. 2. Przeważające układy nasadzeń gospodarczych w lasach otaczających teren Koziej Góry 

 

Fot. 3. Powszechnie występująca na terenie opracowania roślinność zbiorowisk łąkowych i pastwiskowych 

 

 



 21 

 

Fot. 4. Występująca roślinność ruderalna na w otoczeniu dróg i zabudowy (Szklana Góra) 

  
3.3 Powiązania przyrodnicze - obszary objęte formami ochrony przyrody 

Przyrodnicze obszary chronione zajmują na terenie gminy znaczną część jej powierzchni. Należą do 
nich: Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu, Rezerwat Przyrody „Wyspa na Jeziorze Przywidz”, 11 
pomników przyrody oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (PLH): PLH 220025 Przywidz, Pomlewo 
PLH220092, Huta Dolna PLH220089 

Obszar Chronionego Krajobrazu 

Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje około 61% całej powierzchni gminy - utworzony 
Rozporządzeniem nr 5/94 Wojewody Gdańskiego z dn. 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 
1994 nr 27 poz. 139, Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005 nr 29 poz. 585) 

Zgodnie z Uchwałą nr 1161/XLVII/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 
2010 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim dla terenów OCHK 
wprowadzone zostały ustalenia dotyczące ochrony zasobów leśnych, wodnych oraz lądowych mające 
wpływ na zasady zagospodarowania terenów  

Rezerwat przyrody 

Rezerwat przyrody - “Wyspa na Jeziorze Przywidz”, utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i 
Przemysłu Drzewnego Nr 50 z dnia 11 marca 1954 r. (M. P. Nr A-30/54 p.445). Jest to rezerwat 
krajobrazowy, utworzony w celu zachowania względów dydaktycznych i społecznych malowniczo 
położonej wyspy porośniętej lasem bukowo-dębowym posiadającym cechy zespołu naturalnego. 
Położenie rezerwatu nie wpływa na teren objęty projektem planu. 

Pomniki przyrody 

Na terenie gminy ustanowiono 11 pomników przyrody - 7 pojedynczych egzemplarzy okazałych 
gatunków drzew, 2 grupy drzew oraz dwa głazy narzutowe.  
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Tab. 1. Charakterystyka oraz lokalizacja pomników przyrody (opracowana na podstawie Studium i 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz oraz 
Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody: http://rop.mos.gov.pl)  

Lp. 

Nr rejestru 
Woj. 

Konserw. 
Przyrody 

Obiekt/gatunek 
Obwód pnia 

[m] /wysokość 
[m] 

Położenie akt powołujący, organ tworzący 

1 

2001            
(pozycja w 

woj. Rejestrze 
pomników 
przyrody) 

głaz narzutowy 10,50/1,20 
Nadleśnictwo Kolbudy, 

Leśnictwo Trzepowo w oddz. 
236i 

Rozporządzenie Woj. Pom. Nr 13/07 z 
dn. 23 kwietnia 2007 (Dz. Urz. Woj. 
Pom. Z dnia 9 maja 2007 Nr 91 poz 

1434) 

2 1042 

głaz narzutowy 
(częściowo 

znajdujący się w 
ziemi) 

13/3,40  
(szer. 4,8m) 

Nadleśnictwo Kolbudy 
Leśnictwo Górny Zamszcz 
oddz. 125c 124d (koło m. 

Jodłowno) 

Rozp. Woj. Gd. Nr 6/96 (Dz. Urz. Woj. 
Gd. z 1996r. Nr 50) 

3 1004 dąb bezszypułkowy 
3,48/21  

(ok. 200 lat) 

Nadleśnictwo Kolbudy 
Leśnictwo Stenwał         oddz. 
147d                        (koło m. 

Jodłowno) 

Rozp. Woj. Gd. Nr 6/96 (Dz. Urz. Woj. 
Gd. z 1996r. Nr 50) 

4 782 dąb szypułkowy  3,70/30 
Nadleśnictwo Kolbudy,  

Leśnictwo Stenwał         oddz. 
133 a 

Rozp. Woj. Gd. Nr 3/91 (Dz. Urz. - 
nieustalono) 

5 704 klon jawor 
2,70/17  

(ok. 180) 

m. Klonowo Dolne na pn od 
wsi przy rozwidleniu dróg 

Przywidz-Egiertowo i 
Przywidz-Michalin 

Zarządzenie Woj. Gd. Nr 11/89 (Dz. 
Urz. Woj. Gd. Z 1989r. Nr 13) 

6 703 
dąb szypułkowy o 

rozdwojonym 
konarze 

2,75 (2,60) / 18  
(ok. 230 lat) 

Nadleśnictwo Kolbudy 
Leśnictwo Górny Zamszcz 

oddz. 101s, m. Marszewska 
Góra 

Zarządzenie Woj. Gd. Nr 11/89 (Dz. 
Urz. Woj. Gd. Z 1989r. Nr 13) 

7 702 klon pospolity 
3,60/ 17  

(ok. 220 lat) 
m. Kierzkowo przy drodze do 

Drzewicy 
Zarządzenie Woj. Gd. Nr 11/89 (Dz. 

Urz. Woj. Gd. Z 1989r. Nr 13) 

8 701 lipa drobnolistna 
3,20/23  

(ok. 160 lat) 
m. Gromadzin były cmentarz 

ewangelicki 
Zarządzenie Woj. Gd. Nr 11/89 (Dz. 

Urz. Woj. Gd. Z 1989r. Nr 13) 

9 700 dąb bezszypułkowy 
3,85/18,50 (ok. 

220 lat) 

Nadleśnictwo Kolbudy 
Leśnictwo Przywidz oddz. 

161b                        m. 
Klonowo Dolne 

Zarządzenie Woj. Gd. Nr 11/89 (Dz. 
Urz. Woj. Gd. Z 1989r. Nr 13) 

10 519 lipa drobnolistna 
5,20/ 25m (ok. 

350 lat) 

Nadleśnictwo Kolbudy 
Leśnictwo Przywidz         300 
m od zabudowań  pn-wsch od 

miejscowości Przywidz 

Zarządzenie Woj. Gd. Nr 42/86 (Dz. 
Urz. - nieustalono)  

11 7 
grupa drzew - dwa 
dęby szypułkowe 

5,45/28 4,40/28 
Nadleśnictwo Kolbudy 

Leśnictwo Stenwał oddz.133a 
pododz. 133b  

Orzeczenie nr 8 Prezydium WRN w 
Gdańsku z dnia 24.01.1954 
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Tab. 2. Orientacyjne odległości obszaru projektu planu do Specjalnych obszarów ochrony siedlisk (do 
10 km)  

Specjalne obszary ochrony siedlisk 

Nazwa [km] 

Pomlewo PLH220092 w obszarze 

Przywidz PLH220025 w obszarze 

Huta Dolna PLH220089 3.4 

Dolina Reknicy PLH220008 4.9 

Zielenina PLH220065 6.6 

Guzy PLH220068 7.2 

Dolina Kłodawy PLH220007 7.4 

Szczodrowo PLH220101 9.5 

Szumleś PLH220086 9.7 

Dolina Środkowej Wietcisy PLH220009 10.8 

Jar Rzeki Raduni PLH220011 10.8 

Tab. 3. Orientacyjne odległości obszaru projektu planu do rezerwatów (do 10 km)  

Rezerwaty 

Nazwa [km] 

Wyspa na Jeziorze Przywidz 2.7 

Jar Reknicy 4.9 

Dolina Kłodawy 7.4 

Bursztynowa Góra 10.8 

Jar Rzeki Raduni 10.8 

Tab. 4. Orientacyjne odległości obszaru projektu planu do OChK (do 10 km)  

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa [km] 

Przywidzki w obszarze 

Doliny Raduni 5.8 

Otomiński 7.0 

Doliny Wietcisy 10.6 
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Rys. 3. Orientacyjny układ form ochrony przyrody w otoczeniu obszaru objętego projektem planu 
(źródło http://geoserwis.gdos.gov.pl - zmienione) 

Natura 2000 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH  

Zgodnie z unijnymi dyrektywami, tzw. Ptasią (Dyrektywa Rady 79/409/EWG) i Siedliskową (Dyrektywa 
Rady 92/43/EWG), Polska jest zobowiązana do utworzenia na swoim terytorium Europejskiej Sieci 
Ekologicznej Natura 2000. Jej celem jest objęcie ochroną 76 typów siedlisk przyrodniczych, 267 
gatunków ptaków, 46 gatunków roślin i 88 gatunków zwierząt innych niż ptaki.  

Sieć Natura 2000 znajduje się w Polsce w fazie tworzenia. Nasz kraj zgłasza kolejne obszary, które 
powinny zostać objęte tą formą ochrony przyrody. Procedura uzgodnienia z Komisją Europejską, 
dotycząca ostatecznego zasięgu sieci Natura 2000, zostanie prawdopodobnie zakończona do końca 
2008 r. 

Aktualnie na przygotowanej przez Ministra Środowiska liście obszarów Natura 2000 z rejonu 
województwa pomorskiego i na granicy z województwem  znajduje się 51 specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk (SOO) oraz 14 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO).  Listę obszarów Natura 
2000 w woj. pomorskim zamieszczono w podanym niżej pliku. Mapy oraz Standardowe Formularze 
Danych dla obszarów Natura 2000, przekazanych do Komisji Europejskiej, dostępne są na  oficjalnej 
stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.natura2000.mos.gov.pl  

Przywidz PLH220025. 

Obszar obejmuje fragment terenu koło Przywidza, z Jeziorem Przywidzkim i Jeziorem Małym wraz z 
otaczającymi lasami, w których dominują buczyny i kwaśne dąbrowy. W pobliżu tego kompleksu są 
dwie powierzchnie satelitarne. Od południowego zachodu jest to skupienie niedużych torfowisk z 
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oczkami wodnymi i otaczającym pasem lasu i ugorów, zaś od północy - śródpolne oczko przylegające 
do lasu. W tych niedużych zbiornikach występuje strzebla błotna. Na Jeziorze Przywidzkim jest wyspa, 
stanowiąca rezerwat przyrody, na półwyspie zaś jest grodzisko średniowieczne, a w pobliskich lasach 
są kamienne kurhany. Między dwoma jeziorami znajdują się bogate florystycznie łąki pełnikowe. 

W granicach obszaru występują: 

- naturalny zbiornik torfowiskowy 

- rozległe obszary borów i lasów bagiennych (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio 
uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-
sosnowe bagienne lasy borealne) 

- flora wodna należąca do zespołów rdestnicy pływającej Potamogetoneteum natantis oraz 
moczarki kanadyjskiej Elodeetum canadensis, w płytkich partiach występuje skrzyp błotny 
Equisetum limosum 

- pasy darni mszystych (pokrywających brzegi zbiornika) utworzonych przez torfowce Sphagnum 
spp. silnie przerośnięty turzycami Carex sp. przechodzący w płaty zarośli brzozowych 
należących do zespołu Betuletum pubescentis 

- żurawina błotna Oxycoccus palustris, wełnianka wąskolistna Eriophorum angustifolium, 
czermień błotna Calla palustris. 

Wartość przyrodnicza i znaczenie 

Obszar obejmuje płaty cennych siedlisk leśnych, zwłaszcza buczyn, bogactwo flory i fauny, z szeregiem 
rzadkich i chronionych gatunków, w tym - obecnością stanowisk strzebli błotnej. Gatunek ten występuje 
w kilku niedużych zbiornikach, które powinny dać szanse dalszego występowania tej ryby. 

Zagrożenia 

Dla stanowisk strzebli błotnej: ewentualne osuszanie, zasypywanie lub zanieczyszczenie zbiorników, w 
których występuje, oraz zarybianie gatunkami drapieżnymi. Dla lasów: ewentualna nieprawidłowa 
gospodarka leśna (zwłaszcza wylesienie), nadmierna presja turystyczna, zanieczyszczanie. Dla łąk - 
zalesianie, osuszanie, zaniechanie użytkowania, nadmierne wykorzystanie dla rekreacji, ewentualna 
zabudowa letniskowa. 

Pomlewo PLH220092 

Ostoja "Pomlewo" leży na Pojezierzu Kaszubskim. Zajmuje obszar położony pomiędzy osadami 
Pomlewo na zachodzie, Podlasie (Buszkowy) na północnym-wschodzie, Kozia Góra na południu - w 
powiecie gdańskim. 

Ostoja obejmuje: 

- tereny wysoczyznowe o rzeźbie pagórkowatej i falistej, w większości porośnięte lasami; na zachodzie 
z rozległymi odłogowanymi polami, 

- kilkanaście obniżeń terenu różnej wielkości, częściowo zatorfionych, częściowo zajętych przez oczka 
wodne, w tym zbiorniki ze strzeblą błotną; niektóre z nich znajdują się w obrębie kompleksów leśnych, 
niektóre wśród ugorów. Blisko połowę powierzchni ostoi zajmują lasy porolne oraz drzewostany na 
żyznych siedliskach lasowych, zdominowane przez gatunki iglaste (sosnę, modrzew i świerk) oraz 
brzozę. Tylko lokalnie zachowały się fitocenozy kwaśnej buczyny niżowej Luzulo pilosae-Fagetum. W 
obniżeniach terenu, na brzegach oczek wodnych, wykształciła się zróżnicowana roślinność, m. in.: 
szuwary turzycowe i trawiaste (Magnocaricion, Phragmition, w tym Oenanthe-Rorripetum), łąki wilgotne 
(Molinietalia), mszary i kwaśne młaki turzycowe (Scheuchzerio-Caricetea nigrae), zarośla wierzbowe. 
Na mineralnych obrzeżach zagłębień terenu pojawiają się zarośla głogu, murawy bliźniczkowe 
(Nardetalia), zbiorowiska łąkowe. Większość oczek wodnych ma charakter zbiorników eutroficznych z 
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nymfeidami. W skład obszaru wchodzą trzy oddalone od siebie, stosunkowo płytkie zbiorniki, dość 
licznie zasiedlone przez strzeblę błotną. 

Powierzchnia zbiorników wynosi razem 2,60 ha; są to małe oczka - od 0,2 ha oraz jeden odznaczający 
się relatywnie dużą powierzchnią - 2 ha. Zbiorniki otoczone są lasami i nieużytkami. 

Wartość przyrodnicza 

W ostoi znajdują się trzy zbiorniki dość licznie zasiedlone przez strzeblę błotną. Najbardziej rozległy 
zbiornik ma powierzchnię około 2 ha, i pod tym względem jest jednym z największych akwenów 
strzeblowych. Obszar jest jedną z cenniejszych ostoi strzebli błotnej w regionie. Siedlisko tego gatunku 
jest głównym przedmiotem ochrony w ostoi "Pomlewo". Poza powyższym obszar nie przedstawia sobą 
dużych wartości biocenotycznych i siedliskowych. Godnych uwagi jest jedynie kilka lokalnych, 
zatorfionych zagłębień terenu z oczkami wodnymi oraz ich mineralne obrzeża. 

Stwierdzono tu obecność takich siedlisk przyrodniczych, jak: 3150 (zbiorniki eutroficzne), 7140 
(torfowiska przejściowe i trzęsawiska), 6230 (murawy bliźniczkowe). Zajmują one jednak małe 
powierzchnie, są słabo reprezentatywne, ich stan zachowania nie jest dobry. 

Większość obszaru w otoczeniu obniżeń (w zlewniach bezpośrednich zbiorników) zajmują drzewostany 
na gruntach porolnych, lasy z drzewostanami niezgodnymi z siedliskiem oraz ugory. Lokalnie tylko 
zachowały się płaty kwaśnej buczyny niżowej (9110). 

Zagrożenia 

Największe zagrożenie dla strzebli błotnej stanowią wędkarskie połowy ryb, w szczególności w 
największym ze zbiorników, położonym w części północno-wschodniej planowanej ostoi. 
Zaobserwowano tu presję wędkarską skierowaną głównie na karasie. Potencjalnymi zagrożeniami są: 
możliwa zabudowa rekreacyjna bezpośredniego otoczenia zbiorników, ich przekształcanie oraz 
zarybianie niepożądanymi gatunkami ryb, a także zmiany poziomu wód, w wyniku wycinki 
drzewostanów w otoczeniu. Główne drogi gruntowe są stale użytkowane przez samochody terenowe, 
motocykle terenowe i quady. Ponieważ rejon Koziej Góry jest stałym miejscem uprawiania sportu 
motorowego należy przewidywać wzrost intensywności zniszczeń roślinności i podłoża – w wyniku 
poruszania się pojazdów. 

Uchwałą  Nr XLVIII/294/2010 Rady Gminy Przywidz z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przywidz” ww. 
obszary Natura 2000 zostały wprowadzone do Studium i przy pracach planistycznych należy 
uwzględnić ich lokalizacje oraz uwarunkowania wynikające z przedmiotu ich ochrony (przyjętego oraz 
postulowanego). 
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`  

Rys. 4. Granice obszarów Pomlewo PLH220092 oraz Przywidz PLH220025 

Lasy ochronne  

W obrębie gminy Przywidz na terenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Kolbudy znajdują się lasy ochronne, uznane za Zarządzeniem Nr 11 Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 lipca 1997 r. „W sprawie uznania za ochronne 
lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kolbudy” . 

Lasy wodochronne na terenie gminy Przywidz występują na terenie kompleksów leśnych 
zlokalizowanych w okolicy miejscowości: Przywidz, Huta Dolna, Marszewska Góra, Jodłowno. Zajmują 
większą powierzchnię niż lasy glebochronne, które na terenie gminy występują między innymi w okolicy 
Jeziora Przywidzkiego. 

Lasy w otoczeniu obszaru objętego projektem planu należą do lasów wodochronnych. 

 

4 DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA 

4.1 Antropizacja środowiska przyrodniczego 

Zakres pojęciowy terminu "antropizacja środowiska przyrodniczego" obejmuje procesy i efekty 
oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze. Oddziaływanie to powoduje różnorodne 
przekształcenia jego materialnej i funkcjonalnej struktury w wyniku jego modyfikacji lub całkowitego 
przekształcenia. Antropizacji nie należy utożsamiać z degradacją środowiska stanowiącą tylko jej 
skrajny przypadek. Charakter negatywny mają te przekształcenia środowiska przyrodniczego, których 
można było uniknąć stosując inne zasady wykorzystania środowiska, a także rozwiązania planistyczne 
niewprowadzające wysokich wskaźników zainwestowania na terenach dotychczas związanych z 
działalnością rolniczą.  
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Źródła i stan zanieczyszczenia atmosfery  

Głównym (praktycznie jedynym) źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie opracowania w otoczeniu 
miejscowości Kozia i Szklana Góra jest emisja niska związana z ogrzewaniem obiektów. 

W rozkładzie przestrzennym rozproszony układ terenów zabudowanych o stosunkowo niskiej 
intensywności oraz mała sieć lokalnych dróg nie wskazują na obszary szczególnej koncentracji 
zanieczyszczeń atmosferycznych. Brak terenów przemysłowych również sprzyja utrzymaniu 
korzystnych warunków aerosanitarnych. Charakterystyczna w układzie przestrzennym jest 
intensyfikacja zanieczyszczeń w okresie zimowym, co związane jest z okresowym wzrostem udziału 
źródeł ogrzewania indywidualnego. Niemniej zakres oraz wpływ poszczególnych źródeł emisji nie 
powoduje znaczącego oddziaływania na tym obszarze.  

Hałas  

W generalnej charakterystyce terenu Koziej i Szklanej Góry uciążliwość akustyczna nie występuje. Na 
całym terenie brak jest istotnych źródeł uciążliwość akustycznych (wliczając lokalne punkty związane z 
zabudową zagrodową oraz lokalnym układem drogowym). 

4.2 Ocena odporności środowiska na degradację 

Analizowany obszar objęty opracowaniem cechuje się znacznym zróżnicowaniem form ukształtowania 
terenu i mniejszym budowy geologicznej utworów. Warunki te zadecydowały o formie użytkowania tego 
terenu. Charakter użytkowania oraz odległość od źródeł niekorzystnych oddziaływań, jakim teren ten 
jest poddawany, decydują o jego odporności na zagrożenia oraz jego możliwości regeneracji. Głównymi 
czynnikami wpływającymi na odporność poszczególnych elementów są: 

 ukształtowanie powierzchni terenu,  

 obszary o wysokim poziomie wód gruntowych w otoczeniu dolin oraz obszarów bezodpływowych, 

 występowanie gruntów organicznych,  

 pasowe występowanie dolin (rozcinających wysoczyznę morenową),  

 współczynnik lesistości. 
Stopień odporności poszczególnych elementów środowiska na czynniki pochodzenia poza 
antropogenicznego zależny jest od ich budowy geologicznej, stosunków wodnych, występującej szaty 
roślinnej. Najwyższą odpornością cechują się tereny wysoczyznowe zbudowane z materiałów z 
udziałem glin, a charakteryzujące się udziałem lasów ograniczających możliwość występowania 
negatywnych zjawisk związanych z spływem powierzchniowym. Kolejne są obszary wysoczyznowe 
pozostające w użytkowaniu rolnym. Najmniej odporna jest strefa odkrytych stoków oraz krawędzi dolin 
podlegające wpływowi działalności spływowych. Równie niskim stopniem odporności charakteryzują się 
podmokłe środowiska torfowe oraz niewielkie zbiorniki wodne występujące w lokalnych obniżeniach 
miedzymorenowych oraz w osiach dolin. 

Charakterystyczną cechą tego obszaru pod względem procesów przyrodniczych jest ukierunkowana 
ciągłość struktury przyrodniczej. Wpływa na to rozbudowany układ kompleksów leśnych, terenów 
zadrzewionych, zaroślowych itp., stanowiących bogate nisze ekologiczne oraz licznego udziału 
zbiorników wodnych (różnej wielkości), uzupełnionych zbiornikami pochodzenia antropogenicznego (z 
których część charakteryzuje się znacznym stopniem renaturalizacji). Powszechnym przejawem 
migracji na obszarze opracowania jest sukcesja roślinności na terenach nieleśnych, w tym 
dominujących łąk i objętych gospodarką leśną a obecnie nie zalesionych. Nie jest ona zasadniczo 
ograniczona, a dominujący wpływ na jej kształtowanie posiada ograniczona działalność rolna (związana 
obecnie z utrzymaniem łąk i pastwisk). 
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Fot. 5. Dominujący wpływ na środowisko związany z działalnością rolną w otoczeniu Koziej Góry 

5 PROGNOZA ZMIAN ŚRODOWISKA W ZAKRESIE SKUTKÓW REALIZACJI 
PLANOWANEJ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

5.1 Wprowadzenie  

Prognozowanie zmian zachodzących w środowisku polega na określeniu prawdopodobnych tendencji i 
rezultatów przyszłego jego rozwoju uwarunkowanego czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi. 
Podstawowym zadaniem prognozowania jest przewidywanie potencjalnych skutków w celu 
zapobiegania zmian w środowisku przyrodniczym wywołanych działalnością człowieka i projektowanych 
form zagospodarowania. W trakcie prognozowania szczególnie istotne jest rozpoznanie charakteru 
dotychczasowych zmian i ewolucji środowiska przyrodniczego, ich dynamiki i skali. Niezbędną wydaje 
się być znajomość mechanizmów antropogenicznego oddziaływania na środowisko oraz skala 
i charakter potencjalnych form zagospodarowania i zainwestowania. 

Przewidywanie, w odróżnieniu od prognozowania, sprawdza się z różnym stopniem 
prawdopodobieństwa, co jest w znacznym stopniu uwarunkowane aktualnym stanem wiedzy o zjawisku, 
na podstawie którego dokonuje się przewidywania. Szczególnego znaczenia w prognozowaniu nabiera 
przyjęcie zasady "aktualizmu", którą należy traktować jako postulat naukowy zakładający stałość praw 
przyrody, przy założeniu braku stałości warunków, w jakich mogą się realizować.  

Podstawowym zagadnieniem w prognozowaniu zmian środowiska w wyniku działalności człowieka jest 
ustalenie skali czasowej oraz wybraniu do oceny prawdopodobnych wariantów rozwoju. Z tego też 
powodu w wielu opracowaniach realizowane są prognozy wielowariantowe, często ograniczające się do 
dwóch podstawowych wariantów pesymistycznego i optymistycznego. W rzeczywistości prognoza 
sporządzona dla każdego z takich wariantów odbiegać będzie od faktycznie zachodzących procesów i 
przemian, a ostateczna weryfikacja wariantu prognozy następuje dopiero w terminie na jaki była 
opracowana. Nie oznacza to jednak, że należy odchodzić od oceny tych zmian - zwłaszcza gdy są one 
pochodną zdefiniowanych wcześniej założeń rozwoju danego obszaru. Pomocną, a niewątpliwie bliską 
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prawdopodobieństwu metodą może być przedstawienie podstawowych trendów, czyli kierunków zmian 
(na poziomie syntetycznym). 

W prognozowaniu zmian w środowisku przyrodniczym na potrzeby planowania przestrzennego należy 
przyjąć generalne założenie, że dotychczasowa przewaga intensywności i trwałości oddziaływań 
antropogenicznych nad naturalnymi będzie nadal wzrastać, w miarę rozwoju gospodarczego. Zmianom 
podlegać będą jedynie formy i postacie negatywnych oddziaływań. Wydaje się, że dalszemu 
zmniejszeniu ulegać będą oddziaływania przemysłowe, a wzrastać oddziaływania komunikacyjne. 
Ekologizacja procesów rozwoju gospodarczego, zwłaszcza w zakresie  produkcji i wykorzystania 
energii, powodować będzie powstawanie korzystniejszych warunków do poprawy stanu środowiska. 
Należy spodziewać się, że silniejsza presja na przestrzeń przyrodniczą pochodzić będzie ze strony 
procesów urbanizacyjnych i związanym z tym zagospodarowywaniem terenów wolnych od 
zainwestowania, a niejednokrotnie pełniących istotne funkcje przyrodnicze w strukturze środowiska.  

 

5.2 Identyfikacja sytuacji konfliktów środowisko a rozwój przestrzenny 

Spośród potencjalnych sytuacji konfliktowych w odniesieniu przestrzenno- funkcjonalnym a 
zachowaniem walorów środowiska przyrodniczego występujących na obszarze wskazanych lokalizacji, 
możemy wyróżnić w pierwszym rzędzie formy działalności związane z rolnictwem. Wymieniona funkcja 
wyróżnia się na tle innych ilością oddziaływań, w efekcie których powstają bezpośrednie skutki w 
środowisku przyrodniczym tego obszaru.  

funkcjonowanie przestrzeni 
rolniczej 

ochrona przyrody w ramach 
kształtowania i zachowania 

naturalnego środowiska 

   

rozwój terenów zabudowanych 
 

ochrona przyrody w ramach 
kształtowania i zachowania 

naturalnego środowiska 

   

rozwój przestrzeni rolniczej 
 

stan środowiska i warunki życia ludzi 

   

rozwój osadnictwa 
 

warunki życia ludzi 

   

rozwój i funkcjonowanie 
przestrzeni rekreacyjno 

letniskowych 
 

ochrona przyrody w ramach 
kształtowania i zachowania 

naturalnego środowiska 
warunki życia ludzi   

 

Powyższe zależności identyfikują warianty rozwoju przestrzennego w relacji oddziaływania na 
środowisko i potencjalnych przekształceń, w tym znaczących oddziaływań mogących wynikać z 
realizacji nowego zainwestowania.  
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5.3 Identyfikacja wariantów rozwoju środowiska w związku ze zmianami w zagospodarowaniu 
przestrzennym 

Zakładając opracowanie i realizację założeń polityki przestrzennej wyrażonej w studium Gminy 
Przywidz należy przyjąć powstanie szeregu potencjalnych oddziaływań na środowisko i warunki życia 
ludzi. Ich zakres i charakter uzależniony będzie zarówno od aktualnego stanu środowiska (od typu 
użytkowania terenu, rodzaju zainwestowania oraz istniejących źródeł antropizacji, położenia w 
strukturze terenów zainwestowanych itp.) a przede wszystkim od charakteru projektowanych inwestycji.  

Ocena wariantów rozwoju przestrzennego wskutek oddziaływania na środowisko potencjalnych 
przekształceń i znaczących oddziaływań mogących wynikać z realizacji nowego zainwestowania 
przestrzennego przeprowadzona będzie w podziale na poszczególne elementy środowiska wraz z 
zasadami ich minimalizacji oddziaływania na środowisko. 

W stosunku do omawianego obszaru, analiza i ocena stanu środowiska przyrodniczego obejmuje dwa 
warianty prognozy potencjalnych zmian: 

 WARIANT I - "INWESTYCYJNY"- NEGATYWNY 

Zakładający realizacją różnorodnych form planistycznych (w tym rozwoju przestrzeni farm 
wiatrowych) bez korzystania z ocen i waloryzacji przyrodniczych dotyczących środowiska 
przyrodniczego z minimalnym wypełnieniem obowiązków i nakazów wynikających z ustanowionych 
na tym obszarze terenów objętych ochroną prawną. Podstawowym skutkiem realizacji tego 
wariantu może być brak spójności przestrzennej (przyrodniczej) pomiędzy poszczególnymi 
obszarami, możliwość degradacji istniejących systemów ekologicznych i powiązań między nimi.  

 WARIANT II - "PROEKOLOGICZNY"  

Zakładający opracowywanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który 
uwzględni zarówno interes potencjalnych inwestorów, jak i ukształtuje tereny przestrzeni publicznej 
(drogi, itp.), a przede wszystkim uwzględni uwarunkowania ekofizjograficzne, wynikające ze 
struktury środowiska przyrodniczego i aktualnego stanu środowiska oraz przyszłych 
prognozowanych zagrożeń dla warunków życia ludzi, w szczególności opartych o istniejące i 
potencjalne chronione obszary przyrodnicze.  

Niniejsza prognoza ma być pomocna przy ocenie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, szczególnie w zakresie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju obejmującą 
zarówno środowisko przyrodnicze, jak i elementy społeczno-gospodarcze.  

Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w planie 

Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w ustaleniach planu to: 

1) Przeznaczenie obszaru planu pod usługi i produkcję. Biorąc pod uwagę istniejącą na obszarze planu 
i w jego sąsiedztwie zabudowę, którą stanowią głównie budynki mieszkalne jednorodzinne związane 
głównie z gospodarką rolną i rekreacją oraz ogólne walory krajobrazowe obszaru- nie jest to 
rozwiązanie korzystne.  

Sąsiedztwo potencjalnej zabudowy produkcyjnej mogło by stanowić uciążliwość dla istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej.  

Przyjmując iż na cele przemysłowe powinno się przeznaczać przede wszystkim tereny leżące w 
obszarach już przekształconych, takich jak zabudowa gospodarstw wielkoobszarowych, istniejąca 
zabudowa przemysłowa można stwierdzić że obszar objęty planem nie spełnia tych kryteriów, w 
związku z powyższym taka alternatywa nie jest brana pod uwagę. 

2) Pozostawienie obszaru w użytkowaniu rolniczym – biorąc pod uwagę kierunki rozwoju gminy, nie jest 
to rozwiązanie, które jest brane pod uwagę. Przewiduje się, że znaczenie rolnictwa w gminie będzie 
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spadało i liczba osób, dla których uprawa roli będzie stanowiła podstawowe źródło utrzymania będzie 
spadała.  

3) Sytuacja polegająca na braku działań planistycznych 

W wypadku zaniechania wszelkich działań związanych z uchwaleniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na terenie przeznaczonym pod planowane zagospodarowanie, 
obszar ten pozostanie związany z krajobrazem rolniczym oraz koncentracją funkcji mieszkaniowych w 
otoczeniu istniejącej zabudowy. Większość terenu prawdopodobnie pozostanie odłogowana, co wiąże 
się z aktualną sytuacją rynkową. Przy czym nie można wykluczyć powstania nowej zabudowy lokowanej 
zgodnie z warunkami zabudowy na zasadzie sąsiedztwa. Ze względu na brak zapisów mpzp ta 
potencjalna lokalizacja zabudowy będzie wkraczać głównie na dawne tereny rolne, związane z 
działalnością człowieka, pozostające w pewnej harmonii z istniejącym zagospodarowaniem. Możliwe 
jest również że w dalszym wypadku zaniechania działań związanych z utrzymaniem w produkcji rolnej 
teren objęty mpzp będzie podlegał sukcesywnemu zarastaniu przez roślinność ruderalną i synantropijną 
(związaną z występującym sąsiedztwem zabudowy). Brak wpływu inwestycyjnego na teren będzie 
sprzyjał zachowaniu występujących siedlisk z zaznaczającą się tu dominacją gatunków synantropijnych. 
Należy spodziewać się również sukcesji zarośli wierzbowych i sosny oraz innych gatunków drzew i 
krzewów znajdujących się w otoczeniu terenu a przenikających z obszaru sąsiadujących terenów 
leśnych. Wraz z wzrostem krzewów oraz różnicowaniem się składu gatunkowego roślin, wkraczających 
na ten teren, wzrośnie jego atrakcyjność dla zwierząt. W pierwszej kolejności należy spodziewać się 
wzrostu zainteresowania terenem ptactwa oraz zwiększenia się udziału drobnych i średnich ssaków 
związanych z środowiskami okrajkowymi. Brak realizacji projektowanego mpzp może wpływać na 
sposób zagospodarowania zbiorników wodnych. Są to dwie sytuacje, pierwsza w wypadku 
pozostawienia ich w stanie aktualnym nie będzie stanowiła zagrożenia dla występujących tu populacji 
płazów, druga w wypadku przekształcenia (nieregulowanego innymi przepisami) zbiorników i ich funkcji 
może zagrażać występującym populacją płazów. 

 

Rozważając realność przedstawionych wariantów alternatywne raczej należy spodziewać się ekspansji 
zabudowy mieszkaniowej lub zabudowy letniskowej, wynikającej z atrakcyjności tych terenów dla 
rozwoju tego rodzaju osadnictwa. W tej sytuacji istnieje realna potrzeba dopuszczenia zabudowy na 
tereny obecnie użytkowane rolniczo, ale na warunkach ściśle określonego zagospodarowania które 
umożliwiają stosunkowo skuteczną ochronę występującego środowiska przyrodniczego. Tu należy 
podkreślić niekorzystne zjawiska wynikające z lokalizacji zabudowy na podstawie tzw. warunków 
zabudowy wynikających z występującego sąsiedztwa. W tym wypadku przyjęty kierunek rozwoju 
wynikający z projektu mpzp pozwala na stworzenie ładu planistycznego oraz umożliwia kontrolę nad 
procesem inwestycyjnym co nie pozostaje bez znaczenia dla zachowania występujących walorów 
przyrodniczych tego terenu.  

 

6 WALORYZACJA SRODOWISKA I PRZYRODNICZE KIERUNKI 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

6.1 Uwarunkowania fizjograficzne zagospodarowania przestrzennego –wprowadzenie 

Jednym z podstawowych celów realizacji opracowania ekofizjograficznego jest określenie w postaci 
wniosków do koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwarunkowań 
ekofizjograficznych. Wnioski te powinny zawierać (w zależności od charakteru terenu, skali i zakresu 
opracowania):  

- określenie przydatności poszczególnych terenów do rozwoju funkcji użytkowych ,  
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- wskazanie terenów, których użytkowanie i zagospodarowanie, z uwagi na cechy zasobów 
środowiska i ich rolę w strukturze przyrodniczej obszaru, powinno być podporządkowane potrzebom 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania środowiska i zachowania różnorodności biologicznej,  

- określenie ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska lub występowania 
uciążliwości i zagrożeń środowiska oraz wskazanie obszarów, na których ograniczenia te 
występują. 

Równocześnie jedną z podstawowych wytycznych przeznaczania terenów na określone cele i ustalania 
zasad ich zagospodarowania w planowaniu przestrzennym jest przyjęcie rozwoju zrównoważonego, 
jako kierunku działań planistycznych.  

Poniżej przedstawiono systemową charakterystykę środowiska przyrodniczego. Dla każdego 
wydzielonego kompleksu przyrodniczo-funkcjonalnego określono specyficzne zasady 
zagospodarowania wynikające z walorów środowiska przyrodni-czego, sąsiedztwa oraz aktualnych 
uciążliwości i prognozowanych zmian w środowisku, w wyniku realizacji presji inwestycyjnej. 

6.2 System osnowy ekologicznej obszaru 

W celu zachowania korzystnych warunków życia ludzi w obrębie obszaru opracowania wymagane jest, 
w jego obrębie, zachowanie występujących terenów o funkcjach przyrodniczych. W tym celu proponuje 
się wyłączenie z nowego zainwestowania terenów o istotnym znaczeniu dla stanu i funkcjonowania 
środowiska przyrodniczego i stworzenie w ich obrębie "systemu osnowy ekologicznej".  

Termin „osnowa ekologiczna" oznacza system terenów aktywnych biologicznie, przenikających obszar 
zurbanizowany, umożliwiających przyrodnicze, horyzontalne powiązania funkcjonalne, przepływ wody, 
migrację roślin i zwierząt i inne procesy przyrodnicze. Istnienie osnowy ekologicznej warunkuje 
utrzymanie względnej równowagi ekologicznej środowiska przyrodniczego, wzbogaca jego strukturę 
i urozmaica krajobraz w sensie fizjonomicznym. Termin ten jest równoznaczny z terminem systemu 
przyrodniczym obszaru.  

Ogólne zasady kształtowania osnowy ekologicznej dla obszaru potencjalnej lokalizacji farm wiatrowych 
(Andrzejewski, 1980), głównie ze względu na intensywność procesów inwestycyjnych należy zaliczyć: 

 zasada utrzymania różnorodności świata żywego i nisz ekologicznych (utrzymanie ekosystemów 
oraz utrzymanie różnorodności warunków siedliskowych); 

 zasada utrzymania ciągłości w czasie ekosystemów (zniszczenie względnie zrównoważonego 
ekosystemu i powstanie na jego miejscu podobnego wymaga długiego czasu; pozostałości 
ekosystemów naturalnych ułatwiają sukcesję roślinności); 

 zasada ciągłości przestrzennej ekosystemów (w związku ze zdolnością wszystkich organizmów 
żywych do rozprzestrzeniania się w toku czynnej lub biernej migracji należy tworzyć ciągłe systemy 
pozbawione barier); 

 zasada adekwatności systemów ekologicznych do warunków abiotycznych (dobrze rozwijają się 
tylko gatunki i biocenozy dopasowane do warunków abiotycznego środowiska). 

Osnowa ekologiczna otoczenia obszaru objętego opracowaniem:  

- mezopłaty ekologiczne:  

- kompleksy leśne otaczające miejscowości Kozia Góra i Szklana Góra (charakteryzują się 
największym zróżnicowaniem biocenotycznym i wiodącą rolą w funkcjonowaniu środowiska 
przyrodniczego poprzez funkcje: ekologiczną, hydrologiczną, klimatyczną; bardzo duże walory 
fizjonomiczne);  

- mikropłaty ekologiczne:  
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- zadrzewienia semileśne i zakrzewienia na terenach łąk (enklawy w krajobrazie rolniczym 
różnicujące jego strukturę biotyczną i modyfikujące przebieg procesów przyrodniczych; 
zróżnicowanie nisz ekologicznych; walory fizjonomiczne;  

- tereny podmokłe, zbiorniki wodne, wilgotne łąki, torfowiska, trzcinowiska itp. głównie związane z 
lokalnymi bezodpływowymi obniżeniami terenu o dużej roli w zróżnicowaniu nisz ekologicznych i w 
całościowo ujmowanym funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego (liczne stanowiska bytowe i 
rozrodcze płazów) oraz w zakresie regulacji bilansu wodnego;  

- cieki wodne (istotna rola w zróżnicowaniu nisz ekologicznych i w lokalnym obiegu wody, walory 
fizjonomiczne).  

- korytarze ekologiczne:  

- tereny leśne oraz doliny z zadrzewieniami i zaroślami (ciągi dolinne łączące mezo- i 
mikropłatyekologiczne, umożliwiające przemieszczanie się roślin i zwierząt oraz stanowiące 
zespoły specyficznych siedlisk i nisz ekologicznych);  

- cieki, rowy melioracyjne, układ zbiorników bezodpływowych (realizacja powiązań hydrologicznych, 
geochemicznych i ekologicznych - nośnik diaspor; specyficzna nisza ekologiczna);  

- linijne zadrzewienia przydrożne i na miedzach (istotna rola krajobrazowo-fizjonomiczna); podlegają 
ochronie podobnie jak poprzednio wymienione.  

Wszystkie wymienione elementy systemu osnowy ekologicznej wymagają ochrony w sensie 
terytorialnym.  
W cechach ogólnych możliwe jest wzmocnienie osnowy ekologicznej przez ograniczenie barier 
antropogenicznych. Stanowią je przede wszystkim obiekty osadnicze i infrastrukturowe 
"przegradzające" korytarze ekologiczne i zaburzające przez to ciągłość przestrzenną systemu.  

W założeniu ogólnym należy unikać tworzenia nowych barier i nie intensyfikować istniejących, co jest 
szczególnie istotne w odniesieniu do podzielonych terenów leśnych, gdzie może pojawić się tendencja 
do ich wygradzania nowym typem zainwestowania czy likwidacji powierzchni zadrzewionych. 

Jako podstawową zasadę zagospodarowania przestrzennego należy przyjąć "wpasowanie" 
projektowanych, powierzchniowych struktur przestrzennych i linijnych infrastrukturowych w układ 
lokalnej osnowy ekologicznej, z zakazem likwidowania jej istotnych dla stanu środowiska elementów i z 
minimalizacją naruszania ciągłości przestrzennej występujących powiązań.  

Wskazane jest na etapie planowania zastosowanie się do wskazań z analiz przyrodniczych, zwłaszcza 
w aspekcie potencjalnej  intensyfikacji funkcji mieszkaniowych (wzrost powierzchni zabudowanych) 
wynikających z jego położenia.  

 

6.3 Wstępna ocena oddziaływania na walory krajobrazowe obszaru związane z potencjalnym 
wzrostem terenów przeznaczonych pod zabudowę w granicach miejscowości Kozia Góra i 
Szklana Góra 

Za główne kryterium wstępnej klasyfikacji krajobrazu przyjęto stopień jego antropizacji, wyrażony 
przekształceniami środowiska spowodowanego działalnością człowieka. Zgodnie z takim kryterium na 
obszarze projektu planu wyróżniono typ krajobrazu: 

1) krajobraz naturalno-kulturowy, 

2) krajobraz kulturowy. 

Kategoria pierwsza - krajobraz naturalno-kulturowy  

Krajobraz ten jest typowy dla obszarów gospodarki rolnej, natomiast w obszarach gdzie funkcje 
mieszkaniowe, wkraczają na dawne tereny rolne, wprowadzone zmiany w środowisku przyrodniczym 
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dotyczącym struktury oraz elementów przestrzennych związane z działalnością człowieka, pozostające 
w pewnej harmonii z środowiskiem przyrodniczym. Do tego typu krajobrazu zaliczono: 

1) krajobraz o niedużym stopniu zainwestowania poza obszarami zwartej zabudowy, utworzony 
przez mozaikę terenów otwartych rolnych oraz terenów przylegających (związanych z rozległym 
terenem lasów),  

Kategoria druga - krajobraz kulturowy  

Obejmuje obszary intensywnej działalności antropogenicznej wprowadzającej istotne zmiany warunków 
naturalnych prowadzące do ich zatarcia pod względem funkcji i struktury. Do tego typu krajobrazu 
zaliczono: 

1) krajobraz osadniczy wiejski zabudowa zagrodowa, oraz letniskowa. 

Zasady oceny walorów krajobrazowych  

Wyróżnione typy krajobrazu zostały poddane waloryzacji pod kątem cech strukturalnych i stopnia 
zachowania w stosunku do krajobrazu naturalnego, decydującego o jego atrakcyjności (ujętego jako 
punkt odniesienia na potrzeby oceny, choć dla tego obszaru jest to problematyczne ze względu na 
pełny charakter przekształcenia w wyniku prowadzenia gospodarki rolnej). Punkty oceny zostały 
skategoryzowane pod względem występujących cech: 

1) charakteru form ukształtowania terenu; 

2) zmienności siedlisk;  

3) harmonijności krajobrazowej (ocena subiektywna) wyznaczonej w oparciu o skalę dwustopniową: 

a) krajobraz harmonijny (o najwyższej wartości), tzn. w niewielkim stopniu przekształcony 
(dotyczy np. obszarów o krajobrazie zbliżonym do naturalnego) lub harmonijnie 
przekształcony (dotyczy obszarów antropogenicznych np. o krajobrazie agrarnym 
zagospodarowanym czy krajobrazie kulturowym o wysokich walorach wizualnych), 

b) krajobraz dysharmonijny (o najniższej wartości) będący efektem intensywnej gospodarki 
człowieka, np. przestrzenie budownictwa zwartego, trasy komunikacyjne, zagospodarowanie 
terenu sprzyjające rozwojowi ruderalnemu. 

W ocenie krajobrazowej kierowano się ponadto następującymi zasadami: 

1) im krajobraz mniej nasycony infrastrukturą, im więcej w nim elementów naturalnych, tym 
wartość krajobrazowa jest większa, 

2) na obszarach zwartych terenów pozbawionych wnętrz krajobrazowych wyższe walory mają 
tereny rolne odłogowane niż tereny pobudowane zarośnięte roślinnością o małych 
wymaganiach, ze względu na większą różnorodność roślinności,  

3) obecność terenów zadrzewionych,  

4) charakter podziału liniowego terenu w dwu kategoriach:  

- siecią drogową  

- systemami zaopatrzeni w media (głównie energetyka napowietrzna). 
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Fot. 6.  Widok na dawne stawy hodowlane wschodniej części rynny jeziora Małego 

 

Fot. 7. Ogrodzenia o znacznej rozpiętości przestrzennej 

W wyniku przeprowadzonej waloryzacji w granicy terenów rolnych Koziej i Szklanej Góry 
wyróżniano kategorię obszarów - obszary dużych i  średnich walorach przyrodniczo-
krajobrazowych. O charakterze tego obszaru i jakości potencjalnych zmian będzie decydował 
rodzaj relacji krajobrazowych z terenami sąsiadującymi z obszarem zurbanizowanym. Cechą 
determinującą będą dwa istotne elementy tj. sąsiedztwo zbiorników wodnych (liczne miejsca 
rozrodu płazów) i terenów leśnych. 
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Analiza krajobrazowa potencjalnej realizacji dopuszczającej zabudowę różnego rodzaju zespołu 
obiektów zabudowy mieszkaniowej, czy reorganizacji terenów rolnych w kierunku inwestycyjnym 
uwidacznia z jednej strony niewielką zmienność krajobrazowo-przyrodniczą terenu związanego z 
nie zaburzonym harmonijnym układem rolno- naturalnym, z drugiej wskazuje na znacznej 
intensywności zakres zmian przestrzennych wynikających z interakcji z szerzej postrzeganym 
otoczeniem tych miejscowości a związanych z wygradzaniem terenów zgodnie z prawem 
własności. Istotą oddziaływania w tym wypadku jest wpływ na obszary krajobrazu rolnego i 
zbliżonego do naturalnego przez zaburzenie jego charakteru podziałami liniowymi.  

Dlatego też wpływ na krajobraz będzie tym większy im większy będzie udział tego rodzaju terenów, 
co w przeprowadzonej analizie określa ocena końcowa jakości krajobrazu wskazująca na 
potencjalny zakres zmian wobec skutków wprowadzenia nowych zapisów planu miejscowego. 

W przyjętej waloryzacji należy zwrócić uwagę na niskie wartości przypisane udziałowi krajobrazu 
zbliżonego do naturalnego w obrębie obszaru planu. Wartości te wynikają zestawienia 
dominującego udziału terenów przekształconych wewnątrz struktury miejscowości w stosunku do 
budującego otoczenie krajobrazu zbliżonego do naturalnego. Oznacza to, iż bezpośredni wpływ 
krajobrazowy na te elementy będzie zmienny a jego zakres będzie wzrastał wraz z oddaleniem się 
od centrum obszarów zurbanizowanych do obszarów typowo rolnych i naturalnych. Dlatego też 
intensyfikacja potencjalnej zabudowy na skraju tych terenów może być postrzegana jako zjawisko 
negatywne, szczególnie podczas zmian na etapie realizacji, które w pierwszej kolejności będą 
dotyczyły wprowadzenia kubatur na teren dotychczas otwarty. 

Tab. 2 Wstępna ocena krajobrazowa 

kategoria oddziaływania na krajobraz* 
Projektowane 

zagospodarowanie 

krajobraz zbliżony do naturalnego 8 

krajobraz naturalno-kulturowy 5 

krajobraz kulturowy 3 

różnorodności form ukształtowania terenu 7 

zmienności siedlisk 5 

krajobraz harmonijny 5 

krajobraz dysharmonijny 0 

obszary o najwyższych walorach przyrodniczo-krajobrazowych 5 

obszary o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych 5 

obszary o średnich walorach przyrodniczo-krajobrazowych 5 

obszary o najniższych walorach przyrodniczo- krajobrazowych 0 

suma punktów 48 

wartość średnia – ocena jakości krajobrazu 4,36 

wpływ inwestycji na krajobraz 
Znaczący (w górnej 

granicy) 

* Każdy z wyróżnionych typów krajobrazów został poddany waloryzacji pod kątem cech strukturalnych krajobrazu i 
stopnia zachowania w stosunku do krajobrazu naturalnego, decydującego o jego atrakcyjności (ujętego jako punkt 
odniesienia na potrzeby oceny). Punkty oceny zostały przyznane w skali od 0 do 10, 0 oznacza najniższą jakość 10 
najwyższą. Wartości ujemna oznaczają cechy obniżające jakość krajobrazu.  Skala ocen (-)-1 niski,1-2 średni, 2-3 
duży, 3-5 znaczący, 5-7 bardzo wyskoki, >7zagrażający zachowaniu wartości krajobrazowych  
opracowanie własne 
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Dlatego też na etapie wprowadzania nowych zapisów planu miejscowego, a w dalszej konsekwencji ich 
realizacji specyficzny układ przestrzenny, jego rozmiary oraz położenie w otoczeniu terenów 
zróżnicowanych fizjonomicznie, powoduje, że ewentualna zmiana będzie oddziaływać na krajobraz, 
przede wszystkim w skali lokalnej. Oddziaływanie krajobrazowe potencjalnych obiektów kubaturowych 
w skali krajobrazu czy sylwety miejscowości Koziej Góry i Szklanej Góry, głównie ze względu 
na położenie w granicy terenów słabo zabudowanych z dużym udziałem terenów rolnych, może 
stanowić lokalną barierę krajobrazowej.  

Zakres oceny w tym wypadku związany jest z odmiennością postrzegania obiektów i tworów 
realizowanych przez człowieka oraz nadawanie im odmiennych cech przez poszczególne osoby – 
odbiorców i użytkowników danych obiektów i stworzonej nowej jakościowo przestrzeni.  

Zasięg strefy znaczącego oddziaływania widokowego zdeterminowany jest przez typ i rzeźbę terenu 
oraz wysokość dopuszczoną dla nowych obiektów (plan powinien dostosować nowe parametry 
zabudowy do istniejącej) względem wysokości terenu i obecnie występującego użytkowania terenu. 
Zgodnie z przyjętymi założeniami do oceny wpływu na walory widokowe na obszarach pojeziernych 
(ukształtowanych działalnością lądolodu) widoczność bezwzględna jest znacząco niższa, w stosunku do 
pozostałych terenów nizinnych i można ją określić na 0  do 0,5 km. Z punktu widzenia wpływu na 
krajobraz istotnym elementem badanego obszaru jest jego charakter morfologiczny i rodzaj 
występującego zagospodarowania. Obszar ten związany jest znacznym zróżnicowaniem w obrębie 
wysoczyzny morenowej i układu skupisk leśnych.  

Analiza przebiegu hipsometrycznego linii widoczności wskazuje że zakres efektywnej widoczności na 
tym obszarze mieści się w granicy do 200-250m. Istotnym elementem analizy jest również położenie 
poszczególnych istniejących obiektów zabudowań względem osi widokowych wyznaczonych 
przebiegiem dróg lokalnych.  

Zgodnie z przedstawionymi uwarunkowaniami wynikającymi z parametru widzialności potencjalny 
wpływ potencjalnej zabudowy na otaczający ją krajobraz maleje wraz ze wzrostem odległości od terenu. 
Na tej podstawie odnosząc się do klasyfikacji stref tzw. „wizualnego oddziaływania” obejmującej: 

strefę I (w odległości do 0-200 m od obiektów) – zabudowa jest elementem dominującym w 
krajobrazie, lub wyraźnie zaznaczającym swoje indywidualne cechy architektoniczne i 
przestrzenne, 

strefę II (w odległości od 200 do 400 m od obiektów w warunkach dobrej widoczności) – obiekty 
na tle otoczenia oraz innych obiektów budowlanych wyróżniają się w krajobrazie i łatwo je 
dostrzec, ale nie są elementem dominującym. 

strefę III (w odległości od 400 do 800 m od obiektów) – budynki są widoczne, ale nie są 
„narzucającym się” elementem w krajobrazie. W warunkach dobrej widoczności można dostrzec 
niektóre cech zabudowy głównie związane z zarysem bryły oraz kolorystyką zespołu, 

strefę IV (w odległości powyżej 800 m od obiektów) – budynki wydają się być niewielkich 
rozmiarów i nie wyróżniają się znacząco w otaczającym je krajobrazie. Jeżeli nie stanowią 
dominant wysokościowych i przestrzennych ulegają zrównaniu z linią horyzontu, 

obszar wpływu na krajobraz w strefie do pierwszej linii widoczności w wypadku obszaru objętego 
projektem planu będzie mieść się w kategorii strefy I. Gdzie uwzględniając odległość i rozmieszczenie 
głównych ciągów widokowych możliwe jest wyłącznie częściowe obserwowanie całego potencjalnego 
zespołu nowej zabudowy.  

W dalszej strefie zarówno przesuwając się na kierunku północ - południe, oraz wschód - zachód 
ukształtowanie terenu w głównych osiach widokowych w sposób znaczący spada (w wyniku pojawiania 
się kolejnych przeszkód terenowych), co pozwala wskazać że dla kategorii II strefy, gdzie w warunkach 
dobrej widoczności obiekty wyróżniają się w krajobrazie i łatwo je dostrzec, ale nie są elementem 
dominującym nie będziemy mogli odczytać wyraźnie obiektów na tle istniejącego zainwestowania.  
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Dlatego też można przyjąć że oddziaływanie widokowe dla nowych obiektów powinno być związane z 
zabudową mieszkaniową jednorodzinną i ewentualnie usługową tak aby tworzyła harmonijne przejście 
w kierunku terenów otwartych, a która  będzie oddziaływał w zakresie od odległości do 400 m od 
obszaru planu.  

Oceniając poziom potencjalnego wpływu na krajobraz, na podstawie relacji odległości oraz 
ukształtowania terenu, można stwierdzić iż na etapie realizacji zapisów projektu planu należy 
przeanalizować strefowanie dla ewentualnych dopuszczonych kubatur i zachować w sposób 
bezwzględny wyznaczone linie nieprzekraczalnej zabudowy oraz nie zezwalać na odstępstwa w 
zakresie intensywności zabudowy i dopuszczonych parametrów wysokości obiektów. Działanie takie 
pozwoli na poprawne kształtowanie wpływu na krajobraz w bliskich zakresach widoczności względem 
występującej w otoczeniu zabudowy rolniczej oraz terenów zbliżonych do naturalnych.  

6.4 Ogólna charakterystyka fizjograficzna warunków gruntowo-wodnych terenu 

Ze względu na budowę geologiczną oraz układ hydrologiczny obszar opracowania został podzielony na  
poszczególne typy terenu. Wyodrębnione na podstawie morfologii i podatności na wystąpienie zjawisk 
erozyjnych oraz spływu powierzchniowego przy jednoczesnym ujęciu występującej szaty roślinnej. 
Wydzielono następujące grupy terenu o zróżnicowanych warunkach fizjograficznych: 

 
1 – obszar obejmujący niewielkie doliny i zawarte w nich dolinne formy erozyjne, o istotnym 

współczynniku występowania spływów powierzchniowych, gdzie ich kierunek jest 
wymuszony kierunkiem zapadania form z tendencją do koncentracji w osiach dolin. 
Pierwszy poziom wód gruntowych związany głównie z poziomem wód płynących w dnie 
dolinnym, niewielkimi obszarami podmokłymi oraz zdeterminowany ułożeniem warstw 
nieprzepuszczalnych podłoża najczęściej na głębokości od 0,5 do 3 m p.p.t., z 
możliwością występowania lokalnych, płytkich sączeń wód gruntowych z powierzchni 
stoków, 

 2 – obszar obejmujący wyniesienia oraz powierzchnie wierzchowinowe wysoczyzny. 
Wystąpienie spływów powierzchniowych może zaistnieć w wypadku deszczu 
nawalnego, ale ze względu na ukształtowanie powierzchni o niskim stopieniu 
podatności erozyjnej, 

3 – obszar obejmujący powierzchnie wyrównane o niewielkich spadkach. Wystąpienie 
spływów powierzchniowych może zaistnieć w niewielkim stopniu związane z znacznym 
opadem i podniesieniem się poziomu wody gruntowej, ale ze względu na 
ukształtowanie powierzchni o niskiej podatności erozyjnej, 

4 - obszar obejmujący zwarte kompleksy leśne utrwalone roślinnością, spływ 
powierzchniowy  ograniczony, teren o niskiej podatności erozyjnej.   

5 - obszar obejmujący kompleksy semileśne utrwalone roślinnością, spływ powierzchniowy  
ograniczony, teren o niskiej podatności erozyjnej. 

6.5 Walory przyrodniczo-użytkowe dotyczące skutków realizacji zapisów projektu planu 

Obszar opracowania charakteryzuje się zróżnicowanymi walorami przyrodniczo-użytkowymi. Występują 
tu zarówno cenne przyrodniczo ekosystemy do zachowania, jak i tereny o umiarkowanie korzystnych 
warunkach fizjograficznych predysponowane do lokalizacji nowej zabudowy. W związku z tym w 
granicach opracowania wyznaczono strefy przyrodniczo-funkcjonalne. 

Strefy przyrodniczo-funkcjonalne stanowią jednostki terytorialne o identycznych lub zbliżonych 
predyspozycjach funkcjonalnych (użytkowych), wynikających z uwarunkowań przyrodniczych i 
prawnych oraz ze stanu aktualnego zainwestowania.  

W granicach opracowania projektu planu ze względu na stan środowiska oraz jego zmiany wynikające z 
potencjalnej zmiany wyznaczono następujące strefy przyrodniczo-funkcjonalne : 
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(zgodnie z oznaczeniami na rysunku prognozy – oznaczenie stref stanowi legendę do rysunku 
prognozy) 

 

P - strefy ochrony zbiorników rozrodczych płazów 

 - tereny pełniące istotną rolę dla zachowania warunków siedliskowych dla płazów b. liczne 
występowanie żab zielonych, żaby trawnej, (P! – stanowiska kumaka nizinnego) Wymagany 
min. przegląd przyrodniczy przed wprowadzeniem nowego zainwestowania na tereny w ich 
obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie,  

 - zachowanie istniejących warunków hydrologicznych, zabronienie osuszania i melioracji tych 
obszarów 

K1 – strefa zwartego kompleksu leśnego  

- tereny wolne od zainwestowania, z wskazaniem na utrzymanie dotychczasowej funkcji, 
dyskusyjna zmiana zagospodarowania w zakresie niektórych terenów elementarnych  

- ochrona i zachowanie istniejących elementów zieleni,  

- ochrona zasobów wodnych, 

K2 – strefa kompozycji krajobrazowej lasów i zadrzewień 

- zadrzewione tereny semileśne,  

- ochrona i zachowanie istniejących elementów zieleni (lasy, zadrzewienia, pojedyncze drzewa i 
krzewy) 

- ochrona zasobów wodnych, podmokliska. 

- tereny wskazane do zachowania. 

 

7. OCENA ZAPISÓW PROJEKTOWANEJ ZMNAY PLANU ISTOTNYCH Z PUNKTU 
WIDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA 

W zakresie wprowadzonych zapisów szczegółowych 

I) Dla terenów lasu i zieleni: 

zapisy szczegółowe ocena 

1. Symbol terenu: 3.ZL, 5.ZL, 12.ZL, 13.ZL, 17.ZL, 19.ZL, 20.ZL, 24.ZL, 26.ZL, 
27.ZL, 31.ZL 

2. Przeznaczenie terenu: teren lasu. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
zakaz lokalizacji reklam. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) tereny 3.ZL, 5.ZL, 12.ZL, 13.ZL, 17.ZL, 19.ZL, 20.ZL, 26.ZL, 27.ZL i 31.ZL 

położone są w Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu - ustalenia § 9 ust. 
1; 

2) dla terenu 12.ZL, 13.ZL, 17.ZL i 19.ZL (zgodnie z rysunkiem planu) obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 1a pkt 1; 

3) teren 31.ZL położony  jest w obszarze Natura 2000 - ustalenia § 9 ust. 2 pkt 1; 
4) tereny 12.ZL, 13.ZL, 17.ZL, 19.ZL i 20.ZL położone są w obszarze Natura 2000 - 

ustalenia § 9 ust. 2 pkt 2; 
5) na terenie należy prowadzić zrównoważoną gospodarkę leśną zgodną z 

obowiązującymi przepisami. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: nie ustala się. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
nie ustala się. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

W ocenie generalnej 
zachowanie trenów leśnych, jest 
korzystne środowiskowo, 
zgodność z zapisami 
dotyczącymi obszarów 
chronionych.  

Zapisy projektu dopuszczają 
lokalizacja obiektów małej 
architektury, budowli i urządzeń 
związanych z przeznaczeniem 
terenu, może to stanowić 
nieznaczną  zmianę charakteru 
pokrycia terenu , ale nie 
przewiduje obniżenia funkcji 
lasu i stanu jego zachowania, 

W zakresie minimalizacji 
potencjalnych skutków 
wynikających z dopuszczenia 
do wprowadzenia małej 
architektury jest wykluczenie 
lokalizacji tymczasowych 
obiektów handlowo –
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ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie ustala się. 

8. Parametry i zasady podziału nowo wydzielonych działek budowlanych: 
nie ustala się. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

1) dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: lokalizacja obiektów 
małej architektury, budowli i urządzeń związanych z przeznaczeniem terenu; 

2) wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu: lokalizacja 
tymczasowych obiektów handlowo–usługowych. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę: ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 1; 
2) zaopatrzenie w energię elektryczną: ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 2; 
3) gospodarka odpadami: ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 8. 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów: 

dopuszcza się bezterminowo dotychczasowy sposób zagospodarowania. 

usługowych. 
 

1. Symbol terenu: 51.Z 

2. Przeznaczenie terenu: teren zieleni (zadrzewienia). 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zakaz lokalizacji reklam. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) teren położony jest w Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu - 

obowiązują ustalenia § 9 ust. 1; 
2) na terenie ustala się zakaz niszczenia zadrzewień śródpolnych. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: nie ustala się. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
nie ustala się. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie ustala się. 

8. Parametry i zasady podziału nowo wydzielonych działek budowlanych: 
nie ustala się. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

3) dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: lokalizacja obiektów 
małej architektury, budowli i urządzeń związanych z zagospodarowaniem terenu; 

4) wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu: lokalizacja 
tymczasowych obiektów handlowo–usługowych. 

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 

4) zaopatrzenie w wodę: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt 1; 
5) zaopatrzenie w energię elektryczną: obowiązują ustalenia w § 15 ust 12 pkt 2; 
6) gospodarka odpadami: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt 8. 

13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów: dopuszcza się bezterminowo dotychczasowy sposób zagospodarowania 
i użytkowania. 

 

W ocenie generalnej 
zachowanie trenów 
zadrzewionych jako zieleni, jest 
korzystne środowiskowo, 
zgodność z zapisami 
dotyczącymi obszarów 
chronionych. 

Jako docelową formę 
użytkowania terenu wskazuje 
się utrzymanie występujących 
drzewostanów w granicy 
wydzielenia 51 Z  

Zapisy projektu dopuszczają 
lokalizacja obiektów małej 
architektury, budowli i urządzeń 
związanych z przeznaczeniem 
terenu, może to stanowić 
nieznaczną  zmianę charakteru 
pokrycia terenu , ale nie 
przewiduje obniżenia funkcji 
lasu i stanu jego zachowania, 

W zakresie minimalizacji 
potencjalnych skutków 
wynikających z dopuszczenia 
do wprowadzenia małej 
architektury jest wykluczenie 
lokalizacji tymczasowych 
obiektów handlowo –
usługowych. 
 

II) Dla terenów infrastruktury technicznej wodociągowej: 

zapisy szczegółowe ocena 

1. Symbol terenu: 15.W 

2. Przeznaczenie terenu: teren infrastruktury technicznej – wodociągi (ujęcie wody). 

neutralne ustalenia w zakresie 
wpływu na środowisko, 
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3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) teren położony jest w Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu - obowiązują 

ustalenia § 9 ust. 1; 
2) dla terenu (zgodnie z rysunkiem planu) obowiązują ustalenia § 9 ust. 1a pkt 1; 
3) teren położony jest w obszarze Natura 2000 - obowiązują ustalenia § 9 ust. 2 pkt 2. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: nie ustala się. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
1) linie zabudowy: nie ustala się; 
2) intensywność zabudowy: nie ustala się; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: nie ustala się; 
4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala się; 
5) maksymalna wysokość zabudowy: nie więcej niż  6,0 m od kalenicy (dach 

dwuspadowy) lub gzymsu (dach płaski) do poziomu gruntu; 
6) rodzaj i pokrycie dachu: dachy płaskie, dachy dwuspadowe; pokrycie (dachy 

płaskie) papą albo (dachy dwuspadowe) dachówką ceramiczną lub jej dobrą 
imitacją (dachówka bitumiczna, dachówka cementowa, blachodachówka) - 
obowiązują odcienie czerwieni, brązu i grafitu; 

7) kąt nachyleni połaci dachowej: 
a) dachy dwuspadowe: 30o – 45o lub 18º - 25º, 
b) dachy płaskie: 2o – 15o; 
8) układ połaci: nie ustala się. 
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie ustala się. 

8. Parametry i zasady podziału nowo wydzielonych działek budowlanych: nie 
ustala się. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

5) dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
lokalizacja budynków, budowli i urządzeń związanych z przeznaczeniem terenu; 

6) wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
lokalizacja tymczasowych obiektów usługowo-handlowych. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 

7) dostępność drogowa: z drogi publicznej lub niepublicznej; 
8) zaopatrzenie w energię elektryczną: ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 2. 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów: dopuszcza się bezterminowo dotychczasowy sposób zagospodarowania. 

 

konieczne dla zachowania i 
kształtowania warunków życia 
ludzi, 

lokalizacje w granicy obecnego 
przebiegu 

zgodność z zapisami 
dotyczącymi obszarów 
chronionych 

III) Dla terenów infrastruktury technicznej drogowej: 

zapisy szczegółowe ocena 

1. Symbol terenu: 1.KD-L 

2. Przeznaczenie terenu; kategoria drogi; klasa drogi: teren drogi publicznej; 
droga gminna nr 169027G relacji Pomlewo-Mierzeszyn; droga lokalna. 

3. Parametry i wyposażenie: 
1) przekrój: jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu; dopuszcza się chodniki jedno 

lub dwustronne; 
2) dostępność do terenów przyległych: po uzgodnieniu z zarządcą drogi; 
3) wyposażenie: dopuszcza się oświetlenie, dopuszcza się miejsca postojowe – w 

uzgodnieniu z zarządcą drogi. 

4. Powiązania z układem zewnętrznym: 
z drogą wojewódzką nr 221 i z drogą wojewódzką nr 233 – poza obszarem planu. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) teren częściowo położony jest w Przywidzkim Obszarze Chronionego 

neutralne ustalenia w zakresie 
wpływu na środowisko,  

konieczne dla zachowania i 
kształtowania warunków życia 
ludzi, dotyczą poprawy stanu 
technicznego infrastruktury oraz 
zachowania połączeń 
komunikacyjnych  

lokalizacje w granicy obecnego 
przebiegu, wymaga korekty 
zgodnie z rysunkiem planu, 
wiąże się to z potencjalnymi 
wycinkami drzew, nie będzie 
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Krajobrazu - obowiązują ustalenia § 9 ust. 1; 
2) Teren częściowo położony jest w obszarze Natura 2000 - obowiązują 

ustalenia § 9 ust. 2 pkt 2. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: nie ustala się. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie ustala się. 

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

1) dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
lokalizacja obiektów małej architektury, budowli i urządzeń związanych z 

przeznaczeniem terenu; 

2) wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
lokalizacja tymczasowych obiektów usługowo-handlowych. 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 
1) zaopatrzenie w wodę: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 1; 
2) zaopatrzenie w energię elektryczną: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 

2; 
3) odprowadzenie wód opadowych: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 7; 
4) gospodarka odpadami: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 8. 

10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów: 

dopuszcza się bezterminowo dotychczasowy sposób zagospodarowania. 

 

miało to wpływu na występujący 
zasób terenów leśnych 

zgodność z zapisami 
dotyczącymi obszarów 
chronionych 

1. Symbol terenu: 2.KD-L 

2. Przeznaczenie terenu; kategoria drogi; klasa drogi: teren drogi publicznej; 
droga gminna nr 169028G/169026G relacji Kozia Góra-Przywidz; droga lokalna. 

3. Parametry i wyposażenie: 
przekrój: jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu; dopuszcza się chodniki jedno- i 
dwustronne; 
1) dostępność do terenów przyległych: po uzgodnieniu z zarządcą drogi; 
2) wyposażenie: dopuszcza się oświetlenie, dopuszcza się miejsca postojowe – w 

uzgodnieniu z zarządcą drogi. 

4. Powiązania z układem zewnętrznym: 
Z drogą wojewódzką nr 221 – poza obszarem planu. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
4) teren częściowo położony jest w Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu - 

obowiązują ustalenia § 9 ust. 1; 
5) dla terenu (zgodnie z rysunkiem planu) obowiązują ustalenia § 9 ust. 1a pkt 1; 
6) teren częściowo położony jest w obszarze Natura 2000 - obowiązują ustalenia § 9 

ust. 2 pkt 1. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: nie ustala się. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie ustala się. 

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

1) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
lokalizacja obiektów małej architektury, budowli i urządzeń związanych z 
przeznaczeniem terenu; 

2) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
lokalizacja tymczasowych obiektów usługowo-handlowych. 

neutralne ustalenia w zakresie 
wpływu na środowisko,  

konieczne dla zachowania i 
kształtowania warunków życia 
ludzi, dotyczą poprawy stanu 
technicznego infrastruktury oraz 
zachowania połączeń 
komunikacyjnych  

lokalizacje w granicy obecnego 
przebiegu 

zgodność z zapisami 
dotyczącymi obszarów 
chronionych 
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9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 1. 
2) zaopatrzenie w energię elektryczną: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 2. 
3) odprowadzenie wód opadowych: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 7. 
4) gospodarka odpadami: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 8. 

10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i 
użytkowania terenów: dopuszcza się bezterminowo dotychczasowy sposób 
zagospodarowania. 

1. Symbol terenu: 3.KDW, 4.KDW, 5.KDW, 6.KDW, 7.KDW, 8.KDW, 9.KDW, 
10.KDW, 11.KDW, 12.KDW, 13.KDW, 14.KDW, 15.KDW, 16.KDW, 17.KDW, 
18.KDW 

2. Przeznaczenie terenu: teren drogi wewnętrznej (niepublicznej). 

3. Parametry i wyposażenie: 
1) przekrój: jedna jezdnia, chodniki (w miarę możliwości przestrzennych); 
2) dostępność do terenów przyległych: po uzgodnieniu z zarządcą drogi; 
3) wyposażenie: dopuszcza się oświetlenie, dopuszcza się miejsca postojowe – w 

uzgodnieniu z zarządcą drogi. 

4. Powiązania z układem zewnętrznym: jak na rysunku planu. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) tereny 3.KDW, 4.KDW, 5.KDW, 6.KDW, 7.KDW, 8.KDW, 9.KDW, 10.KDW, 

11.KDW i 14.KDW położone są w Przywidzkim Obszarze Chronionego 
Krajobrazu - obowiązują ustalenia § 9 ust. 1; 

2) dla terenu 8.KDW, 9.KDW, 11.KDW i 14.KDW (zgodnie z rysunkiem planu) 
obowiązują ustalenia § 9 ust. 1a pkt 1; 

3) teren 11.KDW położony jest w obszarze Natura 2000 - obowiązują ustalenia § 9 
ust. 2 pkt 2. 

4) tereny 8.KDW, 9.KDW i 12.KDW położone są w obszarze Natura 2000 - 
obowiązują ustalenia § 9 ust. 2 pkt 2. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: teren 8.KDW objęty strefą archeologicznej ochrony 
konserwatorskiej – obowiązują ustalenia § 10 ust. 5. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie ustala się. 

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

1) dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: lokalizacja obiektów 
małej architektury, budowli i urządzeń związanych z przeznaczeniem terenu; 

2) wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu: lokalizacja 
tymczasowych obiektów usługowo-handlowych. 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 1; 
2) zaopatrzenie w energię elektryczną: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 

2; 
3) odprowadzenie wód opadowych: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 7; 
4) gospodarka odpadami: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 8. 

10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów: dopuszcza się bezterminowo dotychczasowy sposób zagospodarowania. 

 

neutralne ustalenia w zakresie 
wpływu na środowisko, 
dotyczące dróg wewnętrznych 

kształtujące proponowane 
podziały wewnętrzne terenów 
elementarnych, 

w swoim przebiegu nie 
naruszające występujących 
wartości i zasobów środowiska  

lokalizacje w granicy obecnych 
terenów rolnych 

zgodność z zapisami 
dotyczącymi obszarów 
chronionych 

wydzielenie 3.KDW może być 
kolizyjne z rozcięciem 
erozyjnym lokalnego cieku w 
granicach wydzielenia jednostki 
przyrodniczej K2, realizacja 
powinna umożliwić zachowanie 
cieku 

 

IV) Dla terenów rolniczych: 

zapisy szczegółowe ocena 

1. Symbol terenu: 18.R, 32.R, 35.R, 41.R, 42.R, 43.R, 45.R, 46.R, 47.R, 48.R, 49.R neutralne ustalenia w zakresie 
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2. Przeznaczenie terenu: teren rolniczy. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) tereny 18.R, 32.R, 41.R, 42.R, 43.R, 46.R, 47.R, 48.R i 49.R położone są w 

Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu - obowiązują ustalenia § 9 
ust. 1; 

2) dla terenu 18.R, 47.R i 48.R (zgodnie z rysunkiem planu) obowiązują ustalenia 
§ 9 ust. 1a pkt 1; 

3) teren 32.R położony jest w obszarze Natura 2000 - obowiązują ustalenia § 9 
ust. 2 pkt 1; 

4) tereny 18.R, 47.R i 48.R położone są w obszarze Natura 2000 - obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 2 pkt 2. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: nie ustala się. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
nie ustala się. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie ustala się. 

8. Parametry i zasady podziału nowo wydzielonych działek budowlanych: nie 
ustala się. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala się. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: nie ustala się. 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i 
użytkowania terenów: 
dopuszcza się bezterminowo dotychczasowy sposób zagospodarowania. 

 
 

wpływu na środowisko,  

zachowanie dotychczasowego 
zagospodarowania 

zgodność z zapisami 
dotyczącymi obszarów 
chronionych 

42.R wymaga monitorowania 
terenu sztucznego zbiornika 
zasiedlonego w 2012 przez 
kumaka nizinnego (jednostka 
P!), wskazane zachowanie 
zbiornika bez dalszych 
przekształceń lub w wypadku 
podjęcia działań związanych z 
gospodarką rolną lub hodowlą 
zwierząt mogących zagrozić 
stwierdzonym płazom 
przeniesienia występujących 
osobników wszystkich gatunków  
z zbiornika do innego 
spełniającego odpowiednie 
warunki siedliskowe 

 

1. Symbol terenu: 23.RM/U, 29.RM/U, 30.RM/U 

2. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych (zabudowa zagrodowa związana z działalnością 
rolniczą: mieszkaniowa i gospodarcza, usługi agroturystyczne) oraz zabudowy 
usługowej z wykluczeniem usług uciążliwych. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
zespoły zabudowy w obrębie jednego siedliska powinny być spójne 
architektonicznie oraz posiadać jednolite pokrycie dachowe. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) tereny 29.RM/U i 30.RM/U położone są w Przywidzkim Obszarze Chronionego 

Krajobrazu - obowiązują ustalenia § 9 ust. 1; 
2) dla terenu 30.RM/U obowiązują ustalenia § 9 ust. 1a pkt 1 i 2; 
3) teren 30.RM/U (zgodnie z rysunkiem planu) położony jest w obszarze Natura 2000 

- obowiązują ustalenia § 9 ust. 2 pkt 1. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: obowiązują ustalenia § 10 ust. 4. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
1) linie zabudowy: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu; 
2) intensywność zabudowy: nie ustala się; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy (jednego siedliska): 500 m2 - dla terenów 

23.RM/U i 29.RM/U; 1000 m2  - dla terenu 30.RM/U; 
4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala się; 
5) maksymalna wysokość zabudowy: dla budynków głównych - nie więcej niż  9,0 m 

od kalenicy do poziomu gruntu (maksymalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze 
użytkowe); dla budynków gospodarczych o dużych potrzebach gabarytowych 
związanych z produkcją rolną - nie więcej niż 12,0 m od kalenicy do poziomu 
gruntu; dla pozostałych budynków gospodarczych i garaży - nie więcej niż 6,0 m od 

neutralne ustalenia w zakresie 
wpływu na środowisko,  

zachowanie dotychczasowego 
zagospodarowania 

dopuszczenie zabudowy 
wyłącznie w określonych 
parametrach dotyczących 
kubatury oraz powierzchni 
działek (ograniczenie podziałów 
oraz zmiany przeznaczenia 
funkcji terenu) 

parametryzacja nowych 
obiektów zgodna z 
występującym w otoczeniu, 
zachowane odniesienie do 
krajobrazu rolnego 

pozytywne w zakresie 
zachowania terenów rolnych 

zgodność z zapisami 
dotyczącymi obszarów 
chronionych 
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kalenicy do poziomu gruntu; 
6) formy zabudowy: zabudowa zagrodowa; 
7) rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami; 

pokrycie dachówką ceramiczną, jej dobrą imitacją (dachówka bitumiczna, 
dachówka cementowa, blachodachówka), gontem lub strzechą - obowiązują 
odcienie czerwieni, brązu i grafitu; 

8) kąt nachylenia połaci dachowej: 30o – 45o lub 18º - 25º; 
9) układ połaci: nie ustala się; 
10) poziom posadzki parteru nad poziomem terenu w budynku głównym: 0,20 m - 0,50 

m; 
11) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku głównego: 20,0 m. 
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie ustala się. 

8. Parametry i zasady podziału nowo wydzielonych działek budowlanych: 

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 5000 m
2

; 
2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej: 50,0 m. 
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

1) dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a. lokalizacja maksymalnie dwóch budynków mieszkalnych w obrębie siedliska, 
b. lokalizacja obiektów małej architektury, budowli i urządzeń związanych z 

przeznaczeniem terenu, 
c. lokalizacja garaży, wiat itp.; 

2) wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) lokalizacja tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, 
b) zabudowa  i tereny o funkcji: składowej i magazynowej (nie związanej z 

rolnictwem, hodowlą i ogrodnictwem), warsztatowej (usługi uciążliwe) 
lub produkcyjnej oraz dystrybucji towarów takich, jak gaz, paliwa płynne i inne 
materiały niebezpieczne. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 

1) dostępność drogowa: z drogi publicznej lub niepublicznej; 
2) parkingi i miejsca postojowe: ustalenia w § 15 ust. 3 pkt 2, 4; 
3) zaopatrzenie w wodę: ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 1; 
4) zaopatrzenie w energię elektryczną: ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 2; 
5) zaopatrzenie w gaz: ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 3; 
6) zaopatrzenie w energię cieplną: ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 4; 
7) telekomunikacja: ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 5; 
8) odprowadzenie ścieków: ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 6; 
9) odprowadzenie wód opadowych: ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 7; 
10) gospodarka odpadami: ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 8; 
11) minimalna szerokość nowoprojektowanych dróg wewnętrznych i ciągów 

pieszo-jezdnych w liniach rozgraniczających: 8,0 m; 
12) minimalny promień placów do zawracania utworzonych na zakończeniu 

sięgaczy (ślepych ulic) dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych: 7,5 m. 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów: 

dopuszcza się bezterminowo dotychczasowy sposób zagospodarowania. 

V) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej 

zapisy szczegółowe ocena 

1. Symbol terenu: 1.MN/U, 4.MN/U, 6.MN/U, 7.MN/U, 8.MN/U, 9.MN/U, 10.MN/U, 
11.MN/U, 14.MN/U, 16.MN/U, 21.MN/U, 22.MN/U, 25.MN/U, 28.MN/U, 33.MN/U, 
34.MN/U, 36.MN/U, 37.MN/U, 38.MN/U, 39.MN/U, 40.MN/U, 44.MN/U, 50.MN/U 

2. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 
usługowej z wykluczeniem usług uciążliwych. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

ustalenia o znaczącym zakresie 
wpływu na środowisko,  

zmiana  dotychczasowego 
zagospodarowania 

wprowadzenie nowej zabudowy 
na tereny dotychczas w 
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zespoły zabudowy w obrębie jednej posesji powinny być spójne architektonicznie 
oraz posiadać jednolite pokrycie dachowe. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
7) tereny 1.MN/U, 4.MN/U, 6.MN/U, 7.MN/U, 8.MN/U, 9.MN/U, 10.MN/U, 11.MN/U, 

14.MN/U, 16.MN/U, 25.MN/U, 28.MN/U, 33.MN/U, 40.MN/U, 44.MN/U, 50.MN/U 
położone są w Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu - obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 1; 

8) dla terenów 10.MN/U, 11.MN/U, 14.MN/U, 16.MN/U, 28.MN/U, 33.MN/U, 40.MN/U i 
50.MN/U (zgodnie z rysunkiem planu) obowiązują ustalenia § 9 ust. 1a pkt 1; 

9) tereny 11.MN/U, 14.MN/U, 16.MN/U, 21.MN/U, 40.MN/U i 50.MN/U położone są w 
obszarze Natura 2000 - obowiązują ustalenia § 9 ust. 2 pkt 2. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

1) obowiązują ustalenia § 10 ust. 4; 
2) dla terenu 4.MN/U obowiązują ustalenia w § 10 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3; 
3) dla terenu 7.MN/U obowiązują ustalenia w § 10 ust. 2 pkt. 3 i ust. 3; 
4) dla terenu 8.MN/U obowiązują ustalenia w § 10 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3; 
5) dla terenu 11.MN/U obowiązują ustalenia w § 10 ust. 2 pkt. 4 i ust. 3; 
6) dla terenu 16.MN/U obowiązują ustalenia w § 10 ust. 2 pkt. 5; 
7) tereny 4.MN/U i 50.MN/U objęte strefą archeologicznej ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia § 10 ust. 5. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
9) linie zabudowy: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu; 
10) intensywność zabudowy: 

a) maksymalna – 0,5, 
b) minimalna – nie ustala się; 

11) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30%; 
12) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 50% (funkcja 

mieszkaniowa) lub 30% (funkcja mieszkaniowo-usługowa lub usługowa) 
powierzchni działki; 

13) maksymalna wysokość zabudowy: dla budynków głównych - nie więcej niż  9,0 m 
od kalenicy do poziomu gruntu (maksymalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze 
użytkowe); dla garaży i budynków gospodarczych - nie więcej niż 6,0 m od kalenicy 
do poziomu gruntu; 

14) formy zabudowy: budynki wolnostojące; 
15) rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami; 

pokrycie dachówką ceramiczną, jej dobrą imitacją (dachówka bitumiczna, 
dachówka cementowa, blachodachówka), gontem lub strzechą - obowiązują 
odcienie czerwieni, brązu i grafitu; 

16) kąt nachylenia połaci dachowej: 30o – 45o lub 18º - 25º; 
17) układ połaci (główna kalenica w budynku głównym):  

a) równolegle lub prostopadle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę albo 
b) równolegle lub prostopadle do bocznej granicy działki; 

18) poziom posadzki parteru nad poziomem terenu w budynku głównym:  0,20 m - 0,50 
m (ustalenie nie dotyczy funkcji usługowej z potrzebą bezpośredniego dostępu z 
poziomu terenu); 

19) szerokość elewacji frontowej budynku głównego: minimalna - 10,0 m; maksymalna 
- 20,0 m. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie ustala się. 

8. Parametry i zasady podziału nowo wydzielonych działek budowlanych: 
3) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej:  

a) 1000 m
2

 lub  
b) obowiązują ustalenia § 15 ust. 11 pkt 6 c i § 12 ust. 5; 

4) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej: 25,0 m; 
5) kąt położenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych w stosunku do drogi: 

w miarę możliwości zbliżony do 90°. 
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu rolnym i leśnym 

lokalizacja ternu: 

1.MN/U– umiarkowane ze 
względu na położenie w granicy 
terenów zadrzewionych 
wydzielone jednostki 
przyrodnicze K2 

Na rysunku projektu planu 
zaznaczono istniejący 
drzewostan na terenie 1.MN/U,  

W części terenu 1.MN/U wizja w 
terenie wykazała istnienie 
niezadrzewionej polany. 

Wprowadzenie linii 
nieprzekraczalnej zabudowy 
pozwala na istotne ograniczenie 
naruszenia terenów 
zadrzewionych, 

4.MN/U – o umiarkowanym 
oddziaływaniu typowym dla tego 
typu zagospodarowania, 
ograniczone parametrami 
zabudowy i powierzchni działek,  
wykorzystanie istniejących 
uwarunkowań powiązanie z 
istniejącą zabudową 

Na terenie znajduje się strefa 
archeologiczna – postępowanie 
zgodnie z warunkami ogólnymi 
planu. 

Zbiornik wodny o charakterze 
urządzonym brak przesłanek 
wskazujących na ograniczenie 
funkcji przyrodniczych 
związanych z projektowanym 
zagospodarowaniem 

6.MN/U –neutralne 
oddziaływanie o typowym dla 
tego typu zagospodarowania 
charakterze w oparciu o 
istniejącą zabudowę, 

projektowane 
zagospodarowanie ograniczone 
parametrami zabudowy i 
powierzchnią działek, 
wykorzystanie istniejących 
uwarunkowań powiązanie z 
istniejącą zabudową 

linie nieprzekraczalnej 
zabudowy wprowadzają 
korzystne warunki dla 
zachowania strefy buforowej dla 
terenów sąsiednich 

7-9.MN/U – wydzielenia w 
ramach istniejącego 
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użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

7) dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) lokalizacja obiektów małej architektury, budowli i urządzeń 
związanych z przeznaczeniem terenu, 
b) lokalizacja zabudowy gospodarczej i garażowej, 
c) lokalizacja tymczasowych obiektów usługowo-handlowych (na 
warunkach określonych w § 11 ust. 3); 

8) wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa  i tereny o 
funkcji: składowej, magazynowej, warsztatowej (usługi uciążliwe) lub produkcyjnej 
oraz dystrybucji towarów takich, jak gaz, paliwa płynne i inne materiały 
niebezpieczne. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 

9) dostępność drogowa: z drogi publicznej lub niepublicznej; 
10) parkingi i miejsca postojowe: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 3 pkt 2, 4; 
11) zaopatrzenie w wodę: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 1; 
12) zaopatrzenie w energię elektryczną: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 2; 
13) zaopatrzenie w gaz: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 3; 
14) zaopatrzenie w energię cieplną: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 4; 
15) telekomunikacja: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 5; 
16) odprowadzenie ścieków: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 6; 
17) odprowadzenie wód opadowych: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 7; 
18) gospodarka odpadami: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 8; 
19) minimalna szerokość nowoprojektowanych dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-

jezdnych w liniach rozgraniczających: 8,0 m; 
20) minimalny promień placów do zawracania utworzonych na zakończeniu sięgaczy 

(ślepych ulic) dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych: 7,5 m. 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów: 

dopuszcza się bezterminowo dotychczasowy sposób zagospodarowania. 

 

zagospodarowania neutralne 
środowiskowo 

Zbiornik wodny na 7 MN/U o 
charakterze urządzonym brak 
przesłanek wskazujących na 
ograniczenie funkcji 
przyrodniczych związanych z 
projektowanym 
zagospodarowaniem 

10-11.MN/U – w części o 
umiarkowanym oddziaływaniu 
typowym dla tego typu 
zagospodarowania, dyskusyjne 
wobec terenów zadrzewionych, 

Zbiornik wodny o charakterze 
częściowo urządzonym od 
strony istniejącej zabudowy, 
brak przesłanek wskazujących 
na ograniczenie jego funkcji 
przyrodniczych związanych z 
projektowanym 
zagospodarowaniem 

wskazane zachowanie zbiornika 
na terenie 11MN/U oraz 
zachowanie charakteru brzegu 
w strefie K2 (rys. prognozy) 

14.MN/U – w części o 
umiarkowanym oddziaływaniu 
typowym dla tego typu 
zagospodarowania, dyskusyjne 
wobec niewielkich powierzchni 
terenów zadrzewionych, 
wskazane zachowanie 
zadrzewień wzdłuż drogi 2KD.L 

16.MN/U w części o 
umiarkowanym oddziaływaniu 
typowym dla tego typu funkcji, 
choć należy spodziewać się 
wzrostu obciążeń 
środowiskowych wynikających z 
intensyfikacji zagospodarowania 
na terenie aktualnie wolnym od 
zabudowy, ograniczenie strefy 
okrajkowej kompleksu leśnego 

 Dyskusyjne wobec niewielkich 
powierzchni terenów 
zadrzewionych, wskazane 
zachowanie występujących 
zadrzewień w szczególności 
położonych na granicy z 
terenem 18.R 

wskazuje się na konieczność 
monitorowania stanu 
zachowania sąsiadujących 
zbiorników wodnych. 

21.MN/U, 22.MN/U, 25.MN/U, 
28.MN/U, 33.MN/U, 34.MN/U, 
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36.MN/U, 37.MN/U, 38.MN/U, 
39.MN/U, 40.MN/U - w części o 
umiarkowanym oddziaływaniu 
typowym dla tego typu 
zagospodarowania, dyskusyjne 
wobec niewielkich powierzchni 
terenów zadrzewionych, 
Stosunkowo duże powierzchnie 
działek są elementem 
ograniczającym intensywność 
projektowanych zmian, 

Wzrost terenów 
zagospodarowanych wpłynie na 
ograniczenie populacji zwierząt 
typowych dla trenów łąkowych – 
choć nie należy spodziewać się 
znaczących zmian dla ogółu 
populacji w regionie.  

Dla wszystkich terenów MN/U 
zaleca się jako element 
minimalizujący wprowadzać 
ogrodzenia umożliwiające 
swobodną migracją drobnych 
zwierząt występujących na tym 
obszarze  

VI ) Dla terenów zabudowy letniskowej rekreacji indywidualnej 

zapisy szczegółowe ocena 

1. Symbol terenu: 2.MNL 

2. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy letniskowej rekreacji indywidualnej (z 
możliwością lokalizacji usług w wydzielonym lokalu użytkowym o powierzchni 
30% powierzchni całkowitej budynku). 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
zespoły zabudowy w obrębie jednej posesji powinny być spójne 
architektonicznie oraz posiadać jednolite pokrycie dachowe. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
1) teren położony jest w Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu - 

obowiązują ustalenia § 9 ust. 1; 
2) na terenie ustala się zakaz niszczenia zadrzewień śródpolnych. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: nie ustala się. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania 
terenu: 
1. linie zabudowy: nieprzekraczalne – jak na rysunku; 
2. intensywność zabudowy: 

maksymalna – 0,3, 
minimalna – nie ustala się; 

3. maksymalna powierzchnia zabudowy: 30%; 
4. minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 50% 

powierzchni działki. 
5. maksymalna wysokość zabudowy: nie więcej niż 7,5 m od kalenicy do 

poziomu gruntu (maksymalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe); 
6. formy zabudowy: budynki wolnostojące; 
7. rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami; 

pokrycie dachówką ceramiczną, jej dobrą imitacją (dachówka bitumiczna, 
dachówka cementowa, blachodachówka), gontem lub strzechą - obowiązują 
odcienie czerwieni, brązu i grafitu. 

8. kąt nachylenia połaci dachowej: 30o – 45o lub 18º - 25º; 
9. układ połaci (główna kalenica):  

Ustalenia o umiarkowanym 
zakresie wpływu na środowisko,  

Zmiana  dotychczasowego 
zagospodarowania w granicy 
terenów porolnych, 
wprowadzenie nowej zabudowy 
na grunty dotychczas w 
użytkowaniu rolnym częściowo 
zadrzewione, 

2.MNL –położenie w granicy 
terenów zadrzewionych 
wydzielone jednostki 
przyrodnicze K2, ochrona 
występujących zadrzewień 
poprzez wprowadzenie linii 
nieprzekraczalnej zabudowy – 
ustalenie korzystne, 

Teren 2.MNL został 
wyznaczony w miejscu, gdzie 
rzeczywiście możliwości 
lokalizacyjne zabudowy 
letniskowej są najlepsze, a 
możliwości lokalizacyjne 
zabudowy są znacznie 
ograniczone nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy, 

2.MN/L –na pozostałym ternie o 
umiarkowanym oddziaływaniu 
typowym dla tego typu 
zagospodarowania, możliwość 
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a) równolegle lub prostopadle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę albo 
b) równolegle lub prostopadle do bocznej granicy działki; 
10. poziom posadzki parteru nad poziomem terenu w budynku głównym:  0,20 m - 

0,50 m; 
11. maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku głównego: 10,0 m. 
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie ustala się. 
8. Parametry i zasady podziału nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej:  
b) 1200 m2 lub 
c) obowiązują ustalenia § 15 ust. 11 pkt 6c i § 12 ust. 5; 
d) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej: 25,0 m; 
e) kąt położenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych w stosunku do 
drogi: w miarę możliwości zbliżony do 90°. 
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

1) dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a. lokalizacja obiektów małej architektury, budowli i urządzeń związanych z 

przeznaczeniem terenu, 
b. lokalizacja zabudowy gospodarczej i garażowej, 
c. lokalizacja tymczasowych obiektów usługowo-handlowych (na warunkach 

określonych w § 11 ust. 3). 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 
1) dostępność drogowa: z drogi publicznej lub niepublicznej. 
2) parkingi i miejsca postojowe: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 3 pkt 2, 4. 
3) zaopatrzenie w wodę: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 1. 
4) zaopatrzenie w energię elektryczną: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 2. 
5) zaopatrzenie w gaz: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 3. 
6) zaopatrzenie w energię cieplną: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 4. 
7) telekomunikacja: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 5. 
8) odprowadzenie ścieków: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 6. 
9) odprowadzenie wód opadowych: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 7. 
10) gospodarka odpadami: obowiązują ustalenia w § 15 ust. 12 pkt. 8. 
11) minimalna szerokość nowoprojektowanych dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-
jezdnych w liniach rozgraniczających: 8,0 m. 
12) minimalny promień placów do zawracania utworzonych na zakończeniu sięgaczy 
(ślepych ulic) dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych: 7,5 m. 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i 
użytkowania terenów: 
dopuszcza się bezterminowo dotychczasowy sposób zagospodarowania. 

realizacji zabudowy na terenie 
polany,  

Elementem łagodzącym jest 
założenie maksymalnej 
powierzchni zabudowy działki 
do 30% przy 50% powierzchni 
biologicznie czynnej 

 

 

 

Oddziaływanie transgraniczne 

Skutki realizacji projektu planu nie będą powodować oddziaływań transgranicznych, co wynika z 
zakładanych funkcji oraz odległości od granic państwa 

Wpływ na warunki życia ludzi 

Projekt planu nie wprowadza funkcji, która wpływałaby znacząco na zdrowie ludzi. Przeznaczenie 
terenu w planie pod funkcję mieszkaniową i usługową pozwoli na rozwój osadnictwa i lokalne 
zwiększenie miejsc pracy. Konsekwencją urbanizacji terenów jest m.in. zagęszczenie zabudowy, emisja 
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych pochodzących z palenisk, emisja hałasu komunikacyjnego, 
wytwarzanie odpadów, przekształcenia krajobrazu naturalnego itp. 

Emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ogranicza się poprzez wprowadzenie niskoemisyjnych 
źródeł ciepła. Ograniczenie zagęszczenia zabudowy można osiągnąć poprzez określenie np. min. 
powierzchni wydzielonych działek budowlanych oraz max. wskaźnika intensywności zabudowy. 
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Ograniczenie uciążliwości źródła hałasu komunikacyjnego to przede wszystkim lokalizowanie zabudowy 
w odpowiedniej odległości od ulicy (regulowane przepisami oddzielnymi – Prawo budowlane) a także 
wprowadzenie w planie odpowiednich zapisów dotyczących linii nieprzekraczalnej zabudowy. 

 

8. STRESZCZENIE 

Przedmiotem niniejszej pracy jest prognoza oddziaływania na środowisko Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra. 
Projektowana zmiana odpowiada zapisom „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przywidz uchwalonego uchwałą nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z 
dnia 3 grudnia 2004 r 

Miejscowości Kozia Góra i Szklana Góra położone są w województwie pomorskim, w powiecie 
gdańskim, w środkowej części obszaru gminy Przywidz (powyżej jeziora Małego, na północny - wschód 
od miejscowości Przywidz i wschód od drogi wojewódzkiej nr 221.  

W podziale na regiony fizycznogeograficzne (wg J. Kondrackiego) Przywidz położony jest w 
podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego w centralnej części makroregionu Pojezierza 
Wschodniopomorskiego. Cały obszar należy do mezoregionu Pojezierza Kaszubskiego. 

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie 
ewidencyjnym Kozia Góra opracowany został przez pracownię Alfa-Pro Pracownia Projektowa arch. 
Urszula Siwińska (Gdańsk 2012). 

Zakres prognozy został uzgodniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 
 

Realizacja projektu planu ma na celu umożliwienie zagospodarowania terenu pod: 
1) zabudowę usługową i mieszkaniową: 

a) MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej; 
 b) MNL – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej letniskowej. 
2) tereny użytkowane rolniczo: 
  a) R – teren rolniczy; 
 b) RM/U – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 

ogrodniczych oraz zabudowy usługowej. 
3) Tereny zieleni: 
 a) ZL – teren lasu 
 b) Z – teren zieleni (zadrzewienia). 
4) Tereny infrastruktury: 
 a) W – teren infrastruktury technicznej – wodociągi. 
5) Tereny komunikacji: 
 a) KDL – teren drogi publicznej - droga lokalna; 
 b) KDW – teren drogi wewnętrznej. 
Część obszaru planu położona jest w obszarach Natura 2000 (na których obowiązują przepisy 
odrębne):  

1) SOO PLH220025 „Przywidz”; 

2) SOO PLH220092 „Pomlewo”. 

Część obszaru planu położona jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 116 „Zbiornik 
międzymorenowy Gołębiewo”. Obszar planu położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 111 „Subniecka Gdańska”. Dla GZWP sporządzono dokumentację hydrogeologiczną, 
która została przyjęta przez Ministra Środowiska. Zgodnie z Dokumentacją ze względu na dobrą 
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izolację zbiorników od wpływów powierzchniowych, przy aktualnym stanie eksploatacji, nie jest 
konieczne wyznaczanie stref ochronnych. 

Na obszarze objętym planem ustanowione są strefy archeologicznej ochrony konserwatorskiej: 

1) dla obiektów archeologicznych i ich stref ochronnych obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkich 
planów i projektów z właściwym terytorialnie konserwatorem zabytków i uzyskiwania opinii Muzeum 
Archeologicznego w Gdańsku. 

2) w strefie, dla wszystkich inwestycji w niej lokalizowanych, obowiązuje zakaz wykonywania 
jakichkolwiek prac ziemnych i inwestycyjnych bez zgody właściwego terytorialnie konserwatora 
zabytków, który każdorazowo określi inwestorowi w wydanym pozwoleniu zakres niezbędnych do 
wykonania archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających proces zainwestowania terenu. 

3) ustala się obowiązek wystąpienia inwestora do właściwego terytorialnie konserwatora zabytków 
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na badania z 2-miesięcznym wyprzedzeniem, w celu umożliwienia 
wykonania archeologicznych badań ratowniczych oraz zsynchronizowania robót inwestycyjnych z 
badaniami. 

Na obszarze opracowania można wyróżnić kilka podstawowych typów zbiorowisk roślinnych, jak 
zbiorowiska łąkowe, zaroślowe, specyficzne zgrupowania roślinności wokół zbiorników wodnych i 
domostw oraz aleje wzdłuż dróg oraz układy leśne. 
 

Przyrodnicze obszary chronione zajmują na terenie gminy znaczną część jej powierzchni. Należą do 
nich: Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu, Rezerwat Przyrody „Wyspa na Jeziorze Przywidz”, 11 
pomników przyrody oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (PLH): PLH 220025 Przywidz, Pomlewo 
PLH220092, Huta Dolna PLH220089 

Lasy w otoczeniu obszaru objętego projektem planu należą do lasów wodochronnych. 

Głównym (praktycznie jedynym) źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie opracowania w otoczeniu 
miejscowości Kozia i Szklana Góra jest emisja niska związana z ogrzewaniem obiektów. 

W rozkładzie przestrzennym rozproszony układ terenów zabudowanych o stosunkowo niskiej 
intensywności oraz mała sieć lokalnych dróg nie wskazują na obszary szczególnej koncentracji 
zanieczyszczeń atmosferycznych. Brak terenów przemysłowych również sprzyja utrzymaniu 
korzystnych warunków aerosanitarnych. Charakterystyczna w układzie przestrzennym jest 
intensyfikacja zanieczyszczeń w okresie zimowym, co związane jest z okresowym wzrostem udziału 
źródeł ogrzewania indywidualnego. Niemniej zakres oraz wpływ poszczególnych źródeł emisji nie 
powoduje znaczącego oddziaływania na tym obszarze.  

W generalnej charakterystyce terenu Koziej i Szklanej Góry uciążliwość akustyczna nie występuje. Na 
całym terenie brak jest istotnych źródeł uciążliwość akustycznych (wliczając lokalne punkty związane z 
zabudową zagrodową oraz lokalnym układem drogowym). 

Przyjmując warunki w projekcie mpzp należy spodziewać się ekspansji zabudowy mieszkaniowej lub 
zabudowy letniskowej, wynikającej z atrakcyjności tych terenów dla rozwoju tego rodzaju osadnictwa. W 
tej sytuacji istnieje realna potrzeba dopuszczenia zabudowy na tereny obecnie użytkowane rolniczo, ale 
na warunkach ściśle określonego zagospodarowania które umożliwiają stosunkowo skuteczną ochronę 
występującego środowiska przyrodniczego. Tu należy podkreślić niekorzystne zjawiska wynikające z 
lokalizacji zabudowy na podstawie tzw. warunków zabudowy wynikających z występującego 
sąsiedztwa. W tym wypadku przyjęty kierunek rozwoju wynikający z projektu mpzp pozwala na 
stworzenie ładu planistycznego oraz umożliwia kontrolę nad procesem inwestycyjnym co nie pozostaje 
bez znaczenia dla zachowania występujących walorów przyrodniczych tego terenu.  

Dla całego terenu projektu mpzp w cechach ogólnych wynikających z projektowanych funkcji możliwe 
jest wzmocnienie osnowy ekologicznej przez ograniczenie barier antropogenicznych dotyczy to 
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szczególnie wielkości działek inwestycyjnych oraz podziałów wewnętrznych. Stanowią je przede 
wszystkim obiekty osadnicze i infrastrukturowe (np. drogi  i ogrodzenia) "przegradzające" korytarze 
ekologiczne i powierzchnie otwarte zaburzające przez to ciągłość przestrzenną systemu.  

W założeniu ogólnym należy unikać tworzenia nowych barier i nie intensyfikować istniejących, co jest 
szczególnie istotne w odniesieniu do podzielonych terenów leśnych, gdzie może pojawić się tendencja 
do ich wygradzania nowym typem zainwestowania czy likwidacji powierzchni zadrzewionych. 

Jako podstawową zasadę zagospodarowania przestrzennego należy przyjąć "wpasowanie" 
projektowanych, powierzchniowych struktur przestrzennych i linijnych infrastrukturowych w układ 
lokalnej osnowy ekologicznej, z zakazem likwidowania jej istotnych dla stanu środowiska elementów i z 
minimalizacją naruszania ciągłości przestrzennej występujących powiązań.  

Wskazane jest na etapie planowania zastosowanie się do wskazań z analiz przyrodniczych, zwłaszcza 
w aspekcie potencjalnej  intensyfikacji funkcji mieszkaniowych (wzrost powierzchni zabudowanych) 
wynikających z jego położenia.  

Oceniając poziom potencjalnego wpływu na krajobraz, na podstawie relacji odległości oraz 
ukształtowania terenu, można stwierdzić iż na etapie realizacji zapisów projektu planu należy 
przeanalizować strefowanie dla ewentualnych dopuszczonych kubatur i zachować w sposób 
bezwzględny wyznaczone linie nieprzekraczalnej zabudowy oraz nie zezwalać na odstępstwa w 
zakresie intensywności zabudowy i dopuszczonych parametrów wysokości obiektów. Działanie takie 
pozwoli na poprawne kształtowanie wpływu na krajobraz w bliskich zakresach widoczności względem 
występującej w otoczeniu zabudowy rolniczej oraz terenów zbliżonych do naturalnych 

Wpływ na środowisko przyrodnicze uzależniony jest od zapisów dla poszczególnych terenów 
elementarnych, w ocenie ogólnej możliwa jest realizacja projektu planu bez wpływu na występujące 
formy ochrony przyrody. Niemniej należy spodziewać się wzrostu lokalnego obciążenia środowiska 
szczególnie związanego z zagospodarowaniem terenów aktualnie otwartych co będzie charakteryzować 
się ograniczeniem warunków bytowych dla zwierząt typowych dla łąk i pastwisk dominujących obecnie 
w krajobrazie tego terenu, choć nie jest spodziewane ograniczenie występowania ich w tym rejonie. 
Wskazuje się również na konieczność monitorowania stanu zbiorników wodnych z szczególnym 
uwzględnieniem występowania strzebli błotnej i płazów. 

Wpływ na warunki życia ludzi 

Projekt planu nie wprowadza funkcji, która wpływałaby znacząco na zdrowie ludzi. Przeznaczenie 
terenu w planie pod funkcję mieszkaniową i usługową pozwoli na rozwój osadnictwa i lokalne 
zwiększenie miejsc pracy. Konsekwencją urbanizacji terenów jest m.in. zagęszczenie zabudowy, emisja 
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych pochodzących z palenisk, emisja hałasu komunikacyjnego, 
wytwarzanie odpadów, przekształcenia krajobrazu naturalnego itp. 

Emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ogranicza się poprzez wprowadzenie niskoemisyjnych 
źródeł ciepła. Ograniczenie zagęszczenia zabudowy można osiągnąć poprzez określenie np. min. 
powierzchni wydzielonych działek budowlanych oraz max. wskaźnika intensywności zabudowy. 

Ograniczenie uciążliwości źródła hałasu komunikacyjnego to przede wszystkim lokalizowanie zabudowy 
w odpowiedniej odległości od ulicy (regulowane przepisami oddzielnymi – Prawo budowlane) a także 
wprowadzenie w planie odpowiednich zapisów dotyczących linii nieprzekraczalnej zabudowy. 
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