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SPECJALNY
OBRZAR OCHRONY

PLH 220025
“PRZYWIDZ”

PRZYWIDZKI
OBSZAR CHRONIONEGO

KRAJOBRAZU

ustalenia neutralne, których realizacja zwi¹zana jest 
z oddzia³ywaniem na œrodowisko i warunki ¿ycia ludzi

dotycz¹ce wprowadzenia funkcji zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i us³ugowej – prognozowane 
typowe oddzia³ywania na œrodowisko na etapie 
realizacji ustaleñ projektu planu. Neutralne oddzia³y-
wania na etapie funkcjonowania. Zapisy projektu 
planu ograniczaj¹ potencjalne negatywne 
oddzia³ywania.

dotycz¹ce zachowania terenów rolnych w granicach 
strefy farmy wiatrowej - neutralne œrodowisko

uk³ad drogowy - nowe drogi wewnêtrzne dojazdowe 

dotycz¹ce zmiany terenów rolniczych na teren lokali-
zacji pojedynczej turbiny wiatrowej - prognozowane 
typowe negatywne oddzia³ywania na œrodowisko 
na etapie realizacji ustaleñ projektu planu. Zapisy 
projektu planu ograniczaj¹ potencjalne negatywne 
oddzia³ywania na etapie realizacji i funkcjonowania.

Formy ochrony przyrody

Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu 

Specjalny Obszar Ochrony “Przywidz”

OZNACZENIA

ustalenia korzystne, których realizacja zwi¹zana jest 
z oddzia³ywaniem na œrodowisko i warunki ¿ycia ludzi

dotycz¹ce zachowania lasu, w granicach 
Przywidzkiego Obszaru Chronionego KrajobrazuK1

dotycz¹ce zachowania lasu, poza OChKK2

teren wy³¹czony z zabudowy

Uwarunkowania kulturowe

strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej

OCENA ODDZIA£YWANIA NA ŒRODOWISKO 
SKUTKÓW REALIZACJI PROJEKTU PLANU

ustalenia inwestycyjne

PROGNOZA ODDZIA£YWANIA NA ŒRODOWISKO 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
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granica projektu planu

N1

N2

dotycz¹ce zachowania terenów rolnych poza granic¹ 
strefy farmy wiatrowej z dopuszczeniem zabudowy 
zagrodowej - prognozowane typowe oddzia³ywania 
na œrodowisko na etapie realizacji ustaleñ projektu 
planu. Neutralne oddzia³ywania na etapie funkcjono-
wania. Zapisy projektu planu ograniczaj¹ potencjalne 
negatywne oddzia³ywania.

N3

N4 dotycz¹ce wprowadzenia funkcji zabudowy zagrodo-
wej i us³ugowej – prognozowane typowe oddzia³y-
wania na œrodowisko na etapie realizacji ustaleñ 
projektu planu. Neutralne oddzia³ywania na etapie 
funkcjonowania. Zapisy projektu planu ograniczaj¹ 
potencjalne negatywne oddzia³ywania.

NE1

dotycz¹ce zmiany terenów rolniczych na teren lokali-
zacji maksymalnie 3 turbin wiatrowych - prognozo-
wane typowe negatywne oddzia³ywania na œrodo-
wisko na etapie realizacji ustaleñ projektu planu. 
Zapisy projektu planu ograniczaj¹ potencjalne nega-
tywne oddzia³ywania na etapie realizacji i funkcjono-
wania.

NE2

dotycz¹ce zachowania zadrzewieñ œródpolnychK3

dotycz¹ce zachowania wód powierzchniowychK4

uk³ad drogowy - istniej¹ce drogi lokalne i powiatowe
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