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1. PODSTAWY PRAWNE PROGNOZY I INFORMACJE O METODACH 
ZASTOSOWANYCH PRZY JEJ SPORZĄDZANIU  

1.1. Podstawy prawne prognozy i jej zakres 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu 
zmiany„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości 
Gromadzin, obręb Przywidz”, opracowanego przez Grupę Projektową ”ZOOM” s.c. w 
Gdańsku w 2014 r. 

Prognoza wykonana została na podstawie przepisów: 
 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.  647 ze zm.); 
 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).  
 
Zgodnie z art. 17. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.  647 ze zm.) projekt planu miejscowego sporządza się wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Celem prognozy jest określenie i ocena 
skutków dla środowiska przyrodniczego, które mogą wyniknąć z realizacji projektowanej 
funkcji terenu oraz przedstawienie rozwiązań eliminujących lub ograniczających potencjalne 
negatywne wpływy na środowisko. 

Wg art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.):  

51.2. Prognoza oddziaływania na środowisko: 
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, 
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, 
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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, średnio-terminowe 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. 

Uzgodnienia dotyczące zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w 
prognozie oddziaływania na środowisko projektu zmiany „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gromadzin, obręb Przywidz” 
wydane zostały przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (załącznik 1) i 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim (załącznik 2).  

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gromadzin, obręb Przywidz”, 
zwanego dalej projektem zmiany „Planu...”, zawiera następujące zagadnienia: 
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 charakterystykę ustaleń projektu zmiany „Planu…”; 
 diagnozę stanu środowiska przyrodniczego obszaru projektu zmiany „Planu…” i jego 

otoczenia; 
 określenie i ocenę skutków wpływu realizacji ustaleń projektu zmiany „Planu …” na 

poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego we wzajemnym ich powiązaniu oraz 
na jakość życia i zdrowie ludzi na etapach realizacji i funkcjonowania ustaleń planu, ze 
szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000;  

 określenie i ocenę skutków wpływu realizacji ustaleń projektu zmiany „Planu …” w 
ujęciu według charakteru ich oddziaływania na środowisko; 

 uwarunkowania ochrony środowiska kulturowego i zabytków; 
 sposoby ograniczenia negatywnego wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze; 
 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy i o przewidywanych 

metodach analizy realizacji projektowanego dokumentu; 
 streszczenie w języku niespecjalistycznym. 
 

Integralną częścią prognozy jest załącznik kartograficzny pt. „Prognoza oddziaływania na 
środowisko projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu miejscowości Gromadzin, obręb Przywidz”, opracowany w skali 1:2000. 

 
 

1.2. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy 

W prognozie oddziaływania na środowisko projektu zmiany „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gromadzin, obręb Przywidz” 
zastosowano następujące metody prognozowania: 

 indukcyjno-opisową (od szczegółowych analiz po uogólniającą syntezę); 

 analogii środowiskowych (na podstawie założenia o stałości praw przyrody); 

 diagnozy stanu środowiska na podstawie kartowania terenowego jako punktu wyjścia 
ekstrapolacji w przyszłość - wyniki diagnozy zawiera „Opracowanie ekofizjograficzne 
sporządzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu miejscowości Gromadzin, obręb Przywidz” (Szafranowicz i in. 2012)”; 

 analiz kartograficznych (rys. 1 - 8 i zał. kartograficzny). 

Ww. metody opisane są m.in. w pracach Przewoźniaka (1987,1995,1997) oraz w 
„Problemach Ocen Środowiskowych”. 



 

proeko 

 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY „MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI GROMADZIN, OBRĘB PRZYWIDZ” 

8

2. CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY PLANU I JEGO 
POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI 

2.1. Charakterystyka ustaleń projektu zmiany „Planu…” 

Projekt zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
miejscowości Gromadzin, obręb Przywidz”, zwany dalej projektem zmiany „Planu …”, 
sporządzono na podstawie Uchwały Nr IX/48/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 25 sierpnia 
2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gromadzin, obręb Przywidz. Projekt zmiany 
„Planu …” obejmuje teren o powierzchni ok. 44,4 ha, położony w centralnej części gminy 
Przywidz (rys. 1). 

Obecnie w zasięgu projektu zmiany „Planu …” obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gromadzin w obrębie Przywidz oraz 
działki nr 234/4 (po podziale nr 234/6 i nr 234/7) i 222/4 położonej w Przywidzu (uchwała Nr 
III/8/2010 Rady Gminy Przywidz z dnia 29 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 
dnia 25 lutego 2011 r. Nr 23, poz. 509).  

Celem projektu zmiany „Planu …” jest doprecyzowanie i weryfikacja ustaleń 
dotyczących zabudowy i zagospodarowania terenu. W stosunku do obowiązującego planu nie 
uległy zmianie funkcje terenów ZL (tereny lasów) i Z (tereny zieleni).  

W projekcie zmiany „Planu …” określono: 
1) zasady kształtowania ładu przestrzennego; 
2) przedmiot, zakres i zasady ochrony obszarów i obiektów podlegających ochronie na 

podstawie przepisów szczególnych lub stanowiących o wysokich walorach przestrzeni; 
3) przedmiot, zakres i sposób zagospodarowania obszarów problemowych; 
4) przedmiot i zasady realizacji inwestycji zmierzających do realizacji interesu publicznego;  
5) sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. 

Zagadnienia, o których mowa powyżej uregulowano na poziomie ustaleń ogólnych i 
szczegółowych. Ustalenia ogólne, obowiązują dla całego obszaru objętego projektem zmiany 
”Planu …”, a dla tzw. terenów elementarnych (zob. zał. kartogr.) obowiązują ustalenia 
szczegółowe.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1 Położenie obszaru projektu zmiany "Planu..." na tle podziału administracyjnego  
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Ustalenia ogólne i szczegółowe zawarte są w dziesięciu grupach ustaleń: 
1) przeznaczenie terenu,  
2) ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompozycji urbanistycznej, 
3) wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i form zabudowy,  
4) ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,  
5) ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego,  
6) ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości,  
7) ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i obsługi komunikacyjnej,  
8) ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej,  
9) ustalenia dotyczące zagospodarowania tymczasowego i inne ustalenia stanowiące,  
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych, w której ustala się wysokości stawek 

procentowych, na podstawie których określa się opłatę wynikającą ze wzrostu wartości 
nieruchomości 

Ustalenia ogólne 

W projekcie zmiany „Planu …” ustalono następujące rodzaje przeznaczenia terenów: 
1) MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;  
3) U – zabudowa funkcji usługowych; 
4) KD-L – publiczna droga lokalna; 
5) KD-D – publiczna droga dojazdowa; 
6) KDW – droga wewnętrzna; 
7) KDX – ogólnodostępny ciąg pieszy; 
8) ZP – tereny zieleni urządzonej; 
9) ZL – tereny lasów. 

Dla terenów MN/U i MN/MW/U dopuszczono lokalizację funkcji usługowych na każdej 
działce budowlanej, chyba że ustalenia szczegółowe określają ograniczenia lokalizacyjne dla 
tej funkcji. 

Na całym obszarze projektu zmiany „Planu …” wykluczono lokalizację: 
 cmentarzy i grzebowisk, 
 składowisk odpadów komunalnych i składowisk odpadów przemysłowych, i 

promieniotwórczych; 
 obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej ponad 400 m2, 
 obsługi komunikacji za wyjątkiem terenów elementarnych, dla których ustalenia 

szczegółowe stanowią inaczej. 

Dopuszczono lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, 
jako urządzeń towarzyszących funkcji przeznaczenia terenu, w sposób niepowodujący 
przekroczeń parametrów, określonych w przepisach odrębnych wymaganych dla dominującej 
funkcji. Moc urządzeń, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać mocy urządzeń, 
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określonej w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako wymagającej 
wskazania terenów pod budowę tych urządzeń w planie miejscowym. 

Obszar projektu zmiany „Planu …” znajduje się w granicach Przywidzkiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (zob. rozdz. 4.2.1.). 

Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego i kompozycji urbanistycznej 

Elementy zagospodarowania przestrzennego występujące na obszarze objętym 
niniejszym planem oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie, istotne dla kształtowania ładu 
przestrzennego na obszarze projektu zmiany „Planu …”, stanowią w szczególności: 

1) historyczna zabudowa w miejscowości Gromadzin, położona przy wschodniej granicy 
obszaru projektu zmiany „Planu …”, 

2) krajobraz rolniczy i leśny otoczenia obszaru objętego projektem zmiany „Planu …”, 
3) pagórkowate ukształtowanie terenu, z otwarciami widokowymi na miejscowość 

Gromadzin, 
4) tereny podmokłe.  

Przy zagospodarowaniu terenów, lokalizacji obiektów i zespołów zabudowy oraz 
kształtowaniu ich kompozycji obowiązuje harmonijne wpisanie się w pagórkowaty krajobraz 
terenu projektu zmiany „Planu …” oraz zachowanie terenów podmokłych z możliwością ich 
wykorzystania na cele odprowadzania wód opadowych. Dla obszarów projektu zmiany 
„Planu …” położonych przy miejscowości Gromadzin obowiązuje nawiązanie, kompozycją 
obiektów i sposobem zagospodarowania terenu, do kompozycji historycznej zabudowy 
miejscowości Gromadzin. 

Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i form zabudowy 

Obowiązują wskaźniki określone w ustaleniach szczegółowych dla terenu elementarnego, 
w którego liniach rozgraniczających znajduje się większa część nieruchomości. 

Kolorystyka elewacji jasna, stonowana, ograniczona do naturalnych odcieni skał. 

Wykluczono lokalizację nośników reklamowych o powierzchni reklamowej większej niż 
2 m2, za wyjątkiem terenów elementarnych, dla których ustalenia szczegółowe stanowią 
inaczej. 

Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Na obszarze projektu zmiany „Planu …”, w granicach Przywidzkiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu obowiązują zasady zagospodarowania i użytkowania terenów 
wskazane w przepisach szczególnych (Uchwała Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa 
Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 80, poz. 1455) – zob. rozdz. 
7.12. „Prognozy …”, w tym dotyczące: zakazu likwidowania i niszczenia zadrzewień 
śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub 
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. 
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Na obszarze projektu zmiany „Planu …” obowiązuje zachowanie równowagi 
przyrodniczej poprzez: 
1) zakaz niwelacji terenu, za wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem 

przeciwosuwiskowym oraz za wyjątkiem miejsc niezbędnych dla prawidłowego 
zagospodarowania działki, zgodnie z jej przeznaczeniem i prawidłowej realizacji dróg i 
infrastruktury technicznej; 

2) zakaz, bez oczyszczenia, zrzutu wód opadowych (ścieków) z terenów o użytkowaniu 
powodującym ponadnormatywne zanieczyszczenie wód opadowych, do gruntu, rowów 
melioracyjnych i do wód powierzchniowych; 

3) zakaz magazynowania, składowania odpadów i substancji niebezpiecznych bez 
utwardzonego podłoża i izolacji wykluczającej możliwość przenikania zanieczyszczeń do 
gruntu. 

W zakresie wyposażenia terenów w infrastrukturę ochrony środowiska:  
1) obowiązuje podłączenie zabudowy do gminnego układu sieci wodociągowej, 
2) obowiązuje podłączenie zabudowy do gminnego układu sieci kanalizacji sanitarnej; do 

czasu realizacji gminnego układu sieci kanalizacji sanitarnej dopuszczono 
odprowadzenie ścieków do indywidualnych lub zbiorowych zbiorników 
bezodpływowych lub jeżeli pozwalają na to warunki gruntowe i wielkość działki 
wyposażenie zabudowy w przydomowe oczyszczalnie ścieków, 

3) obowiązuje wywóz i utylizacja odpadów, i nieczystości z obszaru planu na 
zorganizowane składowisko odpadów, 

4) obowiązuje zachowanie istniejącej zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowanej sieci 
urządzeń melioracji wodnych i drożności systemu melioracyjnego; wyklucza się 
kanalizację cieków naturalnych i rowów melioracyjnych poza miejscami niezbędnymi 
dla przeprowadzenia i organizacji dróg, ulic, dojazdów, zjazdów i skrzyżowań oraz 
przeprowadzenia infrastruktury technicznej. 

Realizacja parkingów naziemnych większych niż 10 miejsc postojowych jest 
uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na terenie parkingu. 

Obszar projektu zmiany „Planu …” położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych Nr 116 „Zbiornika Międzymorenowego Gołębiewo” (zob. rozdz. 3.1.2.). 

Ochrona dziedzictwa kulturowego 

W projekcie zmiany „Planu …” ustalono strefę ochrony ekspozycji miejscowości 
Gromadzin (zob. zał. kartogr.). Na terenie strefy dla nowej zabudowy obowiązuje nawiązanie 
do historycznej zabudowy miejscowości Gromadzin i ekstensywne rozmieszczenie zabudowy 
poprzez realizację ustaleń szczegółowych określonych dla poszczególnych terenów 
elementarnych znajdujących się w tej strefie. 

Ochroną objęto, położone na terenach elementarnych 01.MN/U, 02.MNU, KD.01-L, 
KD.03-L, obszary stanowisk archeologicznych (zob. zał. kartogr.). W granicach obszarów 
stanowisk archeologicznych obowiązują: 
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 zagospodarowanie zgodnie z przepisami szczególnymi; 
 wszelkie działania inwestycyjne, w tym prace ziemne należy poprzedzić 

przeprowadzeniem badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

 zachowanie stanowisk o własnej formie krajobrazowej. 

Zasady i warunki scalania, i podziału nieruchomości 

Ustalono następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości:  
1) minimalna szerokość frontu nowych działek – 20 m; 
2) minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych – zgodnie z minimalną 

powierzchnią działek określoną w ustaleniach szczegółowych; 
3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego nowych działek – 60 do 

120o. 
Wyznaczone, graniczne parametry nowych działek nie dotyczą działek niezbędnych dla 

lokalizacji budowli i budynków systemów infrastruktury technicznej, budynków pomocniczych 
oraz działek drogowych. 

System komunikacyjny i obsługa komunikacyjna 

Obszar projektu zmiany „Planu …” obsługiwany jest przez system komunikacyjny, w 
skład którego wchodzą: 
1) drogi/ulice publiczne, stanowiące podstawowy układ drogowy gminy, oznaczone na 

rysunku planu „KD”, 
2) ciągi komunikacyjne tworzące wewnętrzny układ drogowy - dla dróg wewnętrznych 

ustalono minimalną szerokość drogi - 10 m. 

Infrastruktura techniczna 

Zgodnie z projektem zmiany „Planu …” obowiązują: 
 budowa i utrzymanie układu sieci wodociągowej w zakresie niezbędnym do zaopatrzenia 

w wodę zabudowy na całym obszarze projektu zmiany „Planu …”; 
 budowa i utrzymanie we właściwym stanie układu sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie 

niezbędnym do obsługi zabudowy na całym obszarze projektu zmiany „Planu …:; 
 odprowadzenie wód deszczowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, 

zbiorników retencyjnych lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, a z 
dróg/ulic i placów oraz dróg wewnętrznych w sposób kształtujący spójny i ciągły system 
gromadzenia, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych; 

 zaopatrzenie zabudowy w ciepło z indywidualnych lub zbiorowych źródeł energii,  
z zastosowaniem paliw niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia 
powietrza; 
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 utrzymanie we właściwym stanie, modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej w 
zakresie niezbędnym do zaopatrzenia w energię elektryczną zabudowy na całym obszarze 
projektu zmiany „Planu …”; 

 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w granicach terenów elementarnych 
drogowych; dopuszczono lokalizację sieci infrastruktury technicznej poza terenami 
elementarnymi drogowymi, w sposób niepowodujący kolizji z istniejącą zabudową i 
innymi sieciami infrastruktury technicznej. 

 Dopuszczono: 
 budowę sieci gazowej w zakresie niezbędnym do zaopatrzenia w gaz zabudowy na całym 

obszarze projektu zmiany „Planu …”, a do czasu realizacji sieci gazowej dopuszczono 
zaopatrzenie zabudowy w gaz z indywidualnych źródeł; 

 skablowanie napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych po uzgodnieniu 
z ich zarządcą; 

 lokalizowanie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli nie są 
sprzeczne z przepisami szczególnymi. 

Zagospodarowanie tymczasowe i inne ustalenia stanowiące 

Zainwestowanie i użytkowanie istniejące legalnie w dniu wejścia w życie niniejszego 

projektu zmiany planu uznaje się za zgodne z planem. Dopuszczono tymczasowe 

zagospodarowanie terenów inne związane z infrastrukturą techniczną i drogową, gospodarką 

rolną i leśną. 

Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych (wybór): 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i funkcji usługowych, za wyjątkiem 
usług publicznych: 

01.MN/U: 
 przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązuje minimalna powierzchnia 

działki 1500 m2; 
 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 60%; 
 minimalna intensywność zabudowy: 0,05; 
 maksymalna intensywność zabudowy: 0,4; 
 maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 9 m; 
 ochroną objęto obszary położone w granicach strefy ochrony archeologicznej (zob. 

zał. kartogr.). 

02.MN/U: 
jw. 

 minimalna odległość zabudowy od terenów leśnych (Ls) 12 m; 
 obowiązuje ogrodzenie nieruchomości od strony lasów znajdujących się w granicach 
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obszaru Natura 2000 Przywidz PLH220025. 

03.MN/U: 
 na obszarach o spadkach terenu większych niż 15% zalecono sporządzenie 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;  
 przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązuje minimalna powierzchnia 

działki 1500 m2; 
 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 60%; 
 minimalna intensywność zabudowy: 0,05; 
 maksymalna intensywność zabudowy: 0,4; 
 maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 9 m, dla 

zabudowy usługowej lokalizowanej na działce powyżej 3 000 m2: 3 kondygnacje 
nadziemne, nie więcej niż 12 m. 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i funkcji 
usługowych: 

04.MN/MW/U: 
 przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązuje minimalna powierzchnia 

działki 2500 m2; 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 60%; 

 minimalna intensywność zabudowy: 0,05; 

 maksymalna intensywność zabudowy: 0,4; 

 maksymalna wysokość zabudowy: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 2 
kondygnacje, nie więcej niż 9 m, dla zabudowy usługowej  i mieszkaniowej 
wielorodzinnej : 3 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 12 m, dla zabudowy usług 
publicznych, zlokalizowanych na działkach przylegających do drogi publicznej 
oznaczonej na rysunku planu jako teren elementarny KD.03-L, dopuszczono 
dominantę kompozycyjną o maksymalnej wysokości 18 m, stanowiącą maksymalnie 
10% powierzchni zabudowy jednego budynku; 

05.MN/MW/U: 
 na obszarach o spadkach terenu większych niż 15% zalecono sporządzenie 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; 

 przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązuje minimalna powierzchnia 
działki 1000 m2; 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 60%; 

 minimalna intensywność zabudowy: 0,05; 

 maksymalną intensywność zabudowy: 0,4; 

 maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje, nie więcej niż 9 m; 

 minimalna odległość zabudowy od terenów leśnych (Ls) 12 m; 
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 obowiązuje ogrodzenie nieruchomości od strony lasów znajdujących się w granicach 
obszaru Natura 2000 Przywidz PLH220025; 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i funkcji usługowych: 

06.MN/U: 
 na obszarach o spadkach terenu większych niż 15% zalecono sporządzenie 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; 

 przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązuje minimalna powierzchnia 
działki 1000 m2; 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 60%; 

 minimalna intensywność zabudowy: 0,05; 

 maksymalna intensywność zabudowy: 0,4; 

 maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, nie więcej niż 9 m; dla zabudowy 
usługowej: 3 kondygnacje nadziemne, ale nie więcej niż 12 m; dla zabudowy 
zlokalizowanej częściowo lub w całości w strefie ochrony ekspozycji miejscowości 
Gromadzin: 2 kondygnacje nadziemne, ale nie więcej niż 9 m; dla zabudowy 
towarzyszącej: 6 m; 

07.MN/U: 
 na obszarach o spadkach terenu większych niż 15% zalecono sporządzenie 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; 

 przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązuje minimalna powierzchnia 
działki 1500 m2; 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 60%; 

 minimalna intensywność zabudowy: 0,05; 

 maksymalna intensywność zabudowy: 0,3; 

 maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, nie więcej niż 9 m; 

 minimalna odległość zabudowy od terenów leśnych (Ls) 12 m; 

08.MN/U: 
 na obszarach o spadkach terenu większych niż 15% zalecono sporządzenie 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; 

 przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązuje minimalna powierzchnia 
działki 2500 m2; 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 60%; 

 minimalna intensywność zabudowy: 0,05; 

 maksymalną intensywność zabudowy: 0,4; 

 maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, nie więcej niż 9 m; dla zabudowy 
usługowej: 3 kondygnacje nadziemne, ale nie więcej niż 12 m; dla zabudowy 
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zlokalizowanej częściowo lub w całości w strefie ochrony ekspozycji miejscowości 
Gromadzin: 2 kondygnacje nadziemne, ale nie więcej niż 9 m; dla zabudowy 
towarzyszącej: 6 m; 

09.MN/U: 
 przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązuje minimalna powierzchnia 

działki 1500 m2; 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 60%; 

 minimalna intensywność zabudowy: 0,05; 

 maksymalną intensywność zabudowy: 0,4; 

 maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, nie więcej niż 9 m, dla zabudowy 
usługowej lokalizowanej na działkach przy granicy terenu lasu znajdującego się poza 
granicami Planu – 3 kondygnacje, ale nie więcej niż 12 m; 

 minimalna odległość zabudowy od terenów leśnych (Ls) 12 m; 

 obowiązuje ogrodzenie nieruchomości od strony lasów znajdujących się w granicach 
obszaru Natura 2000 Przywidz PLH220025; 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i funkcji 
usługowych: 

10.MN/MW/U: 
 dopuszczono budowę stacji paliw; 
 przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązuje minimalna powierzchnia 

działki 1500 m2; 
 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 60%; 
 minimalna intensywność zabudowy; 
 maksymalną intensywność zabudowy: 0,4; 
 maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, nie więcej niż 9 m, dla zabudowy 

towarzyszącej: 6 m; 

 tereny lasów: 11.ZL i 12.ZL  

 tereny zieleni urządzonej: 
13.ZP: 
 dopuszczono lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów małej 

architektury, urządzeń służących rekreacji; 
 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 80% 

 tereny wydzielonych ciągów pieszych: 

14.KDX: 
- zakaz dokonywania podziałów nieruchomości innych niż zmierzające do wydzielenia 

ogólnodostępnego ciągu pieszego; 
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- szerokość ciągów pieszych – w liniach rozgraniczających działki oznaczonej w dniu 
uchwalenia planu numerem ewidencyjnym 29/4, obręb Przywidz, gmina Przywidz; 

 drogi/ulice, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, wraz ze skrzyżowaniami z 
innymi ulicami oraz zjazdami: 

KD.01-L, KD.02-L, KD.03-L, KD.04-L, KD.05-L, KD.06-L, KD.07-D: 
 szerokość  pasa drogowego jak w liniach rozgraniczających drogi/ulicy – zgodnie z 

rysunkiem Planu lub 10, lub 12 m; 

 ochroną objęto obszary położone w granicach strefy ochrony archeologicznej (zob. 
zał. kartogr.); 

 droga wewnętrzna, wraz ze skrzyżowaniami z innymi ulicami oraz zjazdami. 

KDW.01, KDW.02:  
 szerokość pasa drogowego jak w liniach rozgraniczających drogi/ulicy – zgodnie z 

rysunkiem Planu. 

 

2.2. Powiązania z innymi dokumentami 

2.2.1. Strategia rozwoju woj. pomorskiego 2020  

„Strategia rozwoju woj. pomorskiego 2020” stanowi załącznik do Uchwały nr 
458/XXII/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. 

Wizja województwa pomorskiego wg ww. „Strategii …” w roku 2020 brzmi: 

Pomorskie w roku 2020 to region: 
 trwałego wzrostu, w którym uruchamiane i wykorzystywane są zróżnicowane potencjały 

terytorialne dla wzmocnienia i równoważenia procesów rozwojowych; 
 o unikatowej pozycji, dzięki aktywności społeczeństwa obywatelskiego, silnemu kapitałowi 

społecznemu i intelektualnemu, racjonalnemu zarządzaniu zasobami środowiska, 
gospodarczemu wykorzystaniu potencjału morza oraz inteligentnym sieciom 
infrastrukturalnym i powszechnemu stosowaniu technologii ekoefektywnych; 

 będący liderem pozytywnych zmian społecznych i gospodarczych w Polsce i w obszarze 
Południowego Bałtyku. 

Wg „Strategii …” region cechował się będzie: 
 nowoczesną gospodarką; 
 aktywnymi mieszkańcami; 
 atrakcyjną przestrzenią. 

Zgodnie z dokumentem w proces rozwoju województwa powinny zaangażować się różne 
podmioty, w tym np. władze samorządowe gmin, przy czym kierować powinny się przy 
realizacji strategii ogólnymi zasadami prowadzenia polityki rozwoju takimi jak zasady: 
 zrównoważonego rozwoju; 
 subsydiarności regionalnej; 
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 programowania rozwoju; 
 sprawności administracji; 
oraz zasadami: 
1- wielopoziomowego zarządzania i partnerstwa 
2- tematycznego i terytorialnego ukierunkowania interwencji 
3- racjonalnego gospodarowania przestrzenia 
4- korzystnego oddziaływania na środowisko 
5- promowania zatrudnienia 
6- promowania postaw obywatelskich 
7- równości szans, niedyskryminacji i integracji społecznej 
8- inteligentnej specjalizacji 
9- ukierunkowania na innowacje 
10- wymiaru cyfrowego. 

Dla projektu zmiany „Planu …” największe znaczenie maja zasady 3. i 4. z wyżej 
wymienionych. 

„Strategia rozwoju woj. pomorskiego 2020” wskazuje 3 cele strategiczne o charakterze 
ogólnym oraz 10 celów operacyjnych i w ich ramach 35 kierunków działań.  

Tabela 1 Cele „Strategii rozwoju woj. pomorskiego 2020” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: „Strategia rozwoju woj. pomorskiego 2020” (2012) 

Dla projektu zmiany „Planu …” najistotniejsze są cele związane z przestrzenią 
(transport, bezpieczeństwo i efektywność energetyczna, dobry stan środowiska), zwłaszcza 
dobry stan środowiska. 

W odniesieniu do projektu zmiany „Planu …” znaczenie mają przede wszystkim takie 
kierunki działań, jak: 

 Podnoszenie poziomu tożsamości regionalnej i lokalnej, integracja społeczności lokalnych 
– np. poprzez dbanie o odpowiednia jakość przestrzeni publicznych, kreacje nowych 
przestrzeni publicznych, dbanie o zasób dziedzictwa kulturowego i krajobraz; 

 Rozwój systemów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz wód opadowych i 
roztopowych; 

 Rozwój kompleksowych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych; 
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 Zachowanie walorów przyrody i poprawa spójności przyrodniczej (dot. zwłaszcza 
obszarów objętych formami ochrony przyrody oraz wpisujących się w strukturę korytarzy 
ekologicznych). 

Projekt zmiany „Planu…” nawiązuje do dokumentu „Strategia rozwoju woj. pomorskiego 
2020”, poprzez uwzględnienie sformułowanych w nim zasad rozwoju: racjonalnego 
gospodarowania przestrzenią i korzystnego oddziaływania na środowisko. 

 

2.2.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 

W „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego” (uchwała Nr 
1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26.10.2009 r.) generalny cel 
polityki przestrzennej zapisano jako: Kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno-
przestrzennej województwa sprzyjającej równoważeniu wykorzystywania cech, zasobów i 
walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem poziomu i jakości życia oraz 
trwałym zachowaniem wartości środowiska dla potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń. 

Cele główne polityki przestrzennej zapisane w „Planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego” (2009) to: 

1. Powiązanie województwa z Europą, w tym przede wszystkim z regionem bałtyckim. 

2. Wzrost konkurencyjności i efektywności gospodarowania przestrzenią. 

3. Osiągniecie średniego europejskiego poziomu rozwoju i jakości życia porównywalnej z 
krajami europejskimi. 

4. Zahamowanie dewaloryzacji środowiska oraz ochrona jego struktur i wartości. 

5. Podwyższenie walorów bezpieczeństwa i odporności na skutki awarii i klęsk żywiołowych. 

Cele określone w projekcie „Planu …” są zgodne z ww. zapisami dokumentu, zwłaszcza 
w zakresie punktów 2 i 4. 

Część ustaleń „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego” (2009) 
– zaznaczone w tekście tłem szarym, jest wiążąca przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

Podstawowe zasady gospodarowania przestrzenią określone w „Planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa pomorskiego” (2009) są następujące : 

1. Stałe równoważenie struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu, zróżnicowanej 
terytorialnie i warunkowanej dynamiką rozwoju. 

2. Stosowanie trójochrony (integralnej ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych, i 
krajobrazu) dla utrzymania równowagi środowiska i poprawy warunków i jakości życia. 

3. Redukcja napięć i konfliktów w strukturach przestrzennych, dążenie do harmonijnego 
powiązania potrzeb społecznych z cechami i funkcjonowaniem środowiska. 

4. Poprawa i kształtowanie ładu przestrzennego. 
5. Wykorzystywanie naturalnych predyspozycji środowiska w planowaniu przestrzennym 

dla zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju regionu. 
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6. Dążenie do poprawy stabilności i sprawności funkcjonowania struktur przestrzennych 
oraz zwiększanie ich odporności na czynniki zewnętrzne. 

7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, oszczędność energii i ograniczenie 
ilości odpadów. 

Projekt zmiany „Planu …” w większości uwzględnia powyższe zapisy, zwłaszcza w 
zakresie punktów 1, 2, 4 i 5.  

Projekt zmiany „Planu …” uwzględnia zapisy „Planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego” (2009) dotyczące (…) utrzymania istniejących form ochrony 
przyrody oraz dążenia do poprawy ciągłości przestrzennej systemu obszarów chronionych i 
powiązań ekologicznych (zob. rozdz. 7.12,) . 

W zakresie ochrony krajobrazu w województwie pomorskim zadania polityki 
przestrzennej zapisane w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
pomorskiego” (2009) obejmują:  

 zachowanie i eksponowanie najwartościowszych zespołów i fragmentów krajobrazu, 
panoram widokowych i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych dla wzmacniania 
wizerunku regionu; 

 kształtowanie nowych walorów krajobrazowych, w tym odtworzenie krajobrazów 
zdegradowanych oraz przeciwdziałanie procesom zagrażającym walorom krajobrazu.  
Projekt zmiany „Planu …” uwzględnia powyższe zapisy, zwłaszcza poprzez 

usankcjonowanie strefy ochrony ekspozycji miejscowości Gromadzin. 

W „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (2009), 
określone są również następujące zasady zagospodarowania przestrzennego, stanowiące 
ustalenia wiążące dla gmin: 

a) przeciwdziałanie zjawisku „rozlewania się jednostek osadniczych” przez: 
– rozwój do wewnątrz jednostek osadniczych, przy utrzymaniu wielofunkcyjności 

obszarów miejskich, zachowaniu odpowiedniej powierzchni przestrzeni publicznej oraz 
obszarów biologicznie czynnych służących wypoczynkowi, rekreacji, sportowi i kulturze; 

– rozwój krawędziowy, o ile zapewni on dostęp do wszystkich funkcji miejskich bez 
konieczności korzystania z transportu indywidualnego; 

– rozwój nowych jednostek osadniczych: 
- tworzących pełnostandardowe ośrodki o funkcjach adekwatnych do ich rangi; 
- wyposażonych w zdefiniowane centra obsługi integrujące jednostkę osadniczą, spójny 

system przestrzeni publicznej, kompletny zestaw usług odpowiadający wielkości i 
charakterowi jednostki osadniczej; 

– domykanie granic zainwestowania tak, aby na każdym etapie kształtowała czytelną 
krawędź terenów zagospodarowanych; 

– rozwój pasmowy w nawiązaniu do szlaków transportowych należy godzić z ochroną funkcji 
dróg zgodnie z ich rolą w systemie transportowym oraz klasą techniczną; można to 
osiągnąć poprzez kreowanie w tych pasmach ośrodków o znacznej samodzielności 
funkcjonalnej, tak aby przeciwdziałać korzystaniu z dróg tranzytowych w celu zaspokajania 
potrzeb lokalnych; wiązać te drogi w hierarchiczny sposób z lokalnym układem 
transportowym obsługującym tereny zabudowy; 
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(…) 
c) formułowanie w gminnych dokumentach planistycznych kierunków działań i zasad 

realizacji ustaleń dla poszczególnych obszarów rozwojowych, w celu: 
– uruchamiania nowych obszarów rozwojowych przeznaczonych do zainwestowania, 

stosownie do zdolności zapewnienia przez gminę obsługi infrastrukturalnej oraz usług 
publicznych; 

– wyprzedzającego sporządzenia planów miejscowych dla tych terenów; 
– zapewnienia równoległej z rozwojem zabudowy i zainwestowania obsługi przez systemy 

infrastruktury transportowej i technicznej oraz dostęp do usług publicznych; 
d) ochrona funkcji drogi wprowadza przy projektowaniu terenów rozwojowych wymóg 

zapewnienia obsługi transportowej nowych obszarów rozwojowych przy zachowaniu 
warunków izolowania dróg o wyższej klasie od projektowanych terenów zabudowy, w tym 
projektowania węzłów, skrzyżowań i innych powiązań, na zasadach i w odległościach 
właściwych dla danej klasy drogi, odpowiadających parametrom dla obszaru 
niezabudowanego. 

W projekcie zmiany „Planu…” uwzględniono zapisy „Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa pomorskiego” (2009), zwłaszcza wymienione powyżej w 
punkcie „c” dotyczące terenów planowanej zabudowy i zainwestowania w powiązaniu z 
rozwojem infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.  

 

2.2.3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Przywidz 

Obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Przywidz” zostało przyjęte Uchwałą Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 
3 grudnia 2004 r. i zmienione Uchwałą Nr XLVIII/294/2010 Rady Gminy Przywidz z dnia 17 
marca 2010 r.  

Według Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. z 12.06.2012 r., poz.  647 ze zm.):  

Art. 9. 1. W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad 
zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
zwanego dalej "studium". 

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część tekstową i 
graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania 
kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem. 

3. Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. 
4. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych. 



 

proeko 

 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY „MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI GROMADZIN, OBRĘB PRZYWIDZ” 

23

5. Studium nie jest aktem prawa miejscowego. 

W oobwiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Przywidz” (2010) obszar projektu zmiany „Planu …” położony jest w zasięgu terenów 
wskazanych jako predysponowane do rozwoju wielofunkcyjnego. 

Projekt zmiany „Planu...” jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz” (2010). 

 

2.2.4. Opracowanie ekofizjograficzne 

Dla obszaru objętego projektem zmiany „Planu …” wykonano „Opracowanie 
ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gromadzin, obręb Przywidz” (Szafranowicz i in. 
2012)”.  

W opracowaniu tym zawarto:  
 charakterystykę ekofizjograficzną obszaru;  
 diagnozę stanu antropizacji i funkcjonowania środowiska;  
 prognozę dalszych zmian zachodzących w środowisku, polegającą na określeniu kierunków i 

możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska, które może powodować 
dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie;  

 koncepcję zagospodarowania obszaru objętego planem; 
 identyfikację wariantów rozwoju środowiska w związku ze zmianami w 

zagospodarowaniu przestrzennym; 
 prognozę oddziaływania planowanego zagospodarowania na środowisko przyrodnicze; 
 wnioski i zalecenia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Wnioskową – kreatywną część opracowania zawierają rozdziały: 

6. Koncepcja zagospodarowania obszaru objętego opracowaniem 

6.1. Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

6.2. Kształtowanie leśnej przestrzeni produkcyjnej 

6.3. Tereny objęte ochroną archeologiczną 

6.4. Tereny rozwojowe o charakterze wielofunkcyjnym  

6.4. Ocena przydatności dla funkcji komunikacyjnej 

6.5.  Określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-
 przestrzennej, polegające w szczególności na wskazaniu obszarów, które powinny pełnić 
 przede wszystkim funkcje przyrodnicze 

7. Identyfikacja wariantów rozwoju środowiska w związku ze zmianami w zagospodarowaniu 
przestrzennym. (ocena przydatności środowiska, polegająca na określeniu możliwości rozwoju 
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i ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania obszaru) 

8. Prognoza oddziaływania planowanego zagospodarowania  na środowisko przyrodnicz 

9. Wnioski i zalecenia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Podsumowanie  

Zapisy projektu zmiany „Planu …” są zgodne z uwarunkowanymi prawnie wytycznymi 
przedstawionymi w „Opracowaniu ekofizjograficznym …” (2012) oraz stanowią doprecyzowanie 
wytycznych o charakterze studialno-koncepcyjnym. 
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3. STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I JEGO POTENCJALNE ZMIANY 

3.1. Struktura środowiska przyrodniczego rejonu obszaru projektu zmiany „Planu...” 

3.1.1. Położenie na tle regionalnym 

Obszar projektu zmiany „Planu …” położony jest centralnej części gminy Przywidz, w 
bezpośrednim sąsiedztwie wsi Gromadzin (rys. 1 i 2).  

Gmina Przywidz, w tym obszar projektu zmiany „Planu …”, położona jest we wschodniej 
części mezoregionu fizycznogeograficznego Pojezierze Kaszubskie. Do podstawowych, 
specyficznych cech środowiska przyrodniczego tego mezoregionu należą: 

 genetyczne i morfometryczne zróżnicowanie rzeźby terenu, w tym występowanie 
złożonych układów form dolinnych, zwłaszcza rynien subglacjalnych; 

 rozwój procesów denudacyjno-erozyjnych, głównie na terenach użytkowanych rolniczo; 

 mozaikowate zróżnicowanie powierzchniowych utworów geologicznych i pokrywy 
glebowej; 

 znaczny udział terenów nie włączonych do systemu odwadniania powierzchniowego; 

 duży wpływ jezior na kształtowanie się obiegu wody w zlewniach; 

 brak ciągłości pierwszego poziomu wód podziemnych; 

 bardzo duże zróżnicowanie siedlisk i w efekcie zbiorowisk roślinnych (rozdrobnione, 
mozaikowate użytkowanie ziemi). 

Przedstawione cechy charakteryzują też ogólnie środowisko przyrodnicze gminy 
Przywidz, choć w porównaniu z centralną częścią Pojezierza Kaszubskiego mniejsza jest tu 
jeziorność i lepiej rozwinięty system odwadniania powierzchniowego. Środowisko 
przyrodnicze gminy Przywidz reprezentowane jest przez dwa główne typy struktur 
przyrodniczych. Są to: 

 typ środowiska przyrodniczego wierzchowin wysoczyzn morenowych; 

 typ środowiska przyrodniczego rynien polodowcowych. 

Na obszarze projektu zmiany „Planu …” występuje tylko typ środowiska przyrodniczego 
wierzchowin wysoczyzn morenowych. 
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Rys. 2 Położenie obszaru projektu zmiany „Planu …” na tle gminy Przywidz.  

Źródło: „Opracowanie ekofizjograficzne …” (2012) i www.przywidz.pl 

 

3.1.2. Środowisko przyrodnicze obszaru projektu zmiany „Planu …” 

Budowa geologiczna i rzeźba terenu 

W podłożu obszaru projektu zmiany „Planu …” występują osady czwartorzędowe 
pochodzenia lodowcowego. Osady te mają zmienną miąższość, wynoszącą ok. 100-200 m  
i ułożone są w różnych piętrach strukturalnych. Pod osadami czwartorzędowymi znajdują się 
osady trzeciorzędowe pochodzenia morskiego.  
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W czwartorzędowym podłożu obszarów morenowych występują przede wszystkim piaski 
gliniaste na glinie i gliny, znacznie rzadziej piaski luźne i słabo gliniaste. W dnach zagłębień 
terenu o płytkim zaleganiu pierwszego poziomu wód gruntowych wykształciły się torfy i 
utwory mułowo-torfowe („Opinia z badań podłoża gruntowego dla określenia przydatności 
terenu dla celów budowlanych - Gromadzin, gm. Przywidz” - Pazik, Religa 2012).  

W krajobrazie wyraźnie zaznacza się urozmaicone, klasyczne polodowcowe 
ukształtowanie terenu, z licznymi wzniesieniami i obniżeniami. Całość obszaru nachylona jest 
z północnego wschodu w kierunku południowo zachodnim. Najwyższe wzniesienie w 
granicach obszaru znajduje się w jego części centralnej (259,5 m n.p.m.), a najniższy punkt 
(217,5 m n.p.m.) leży przy jego południowej granicy terenu. Maksymalna deniwelacja terenu 
wynosi zatem prawie 42 m. 

Warunki wodne 

Wody powierzchniowe  

Obszar projektu zmiany „Planu …” położony jest w zlewni Wietcisy (dopływu 
Wierzycy), częściowo w zlewni bezpośredniej Jez. Przywidzkiego Małego, w zlewni JCWP 
Wietcisa do Rutkownicy z Rutkownicą - PLRW200017298469. Kierunek spływu wód 
powierzchniowych rozgraniczony jest lokalnym działem wodnym, oddzielającym zlewnię 
bezpośrednią Jeziora Przywidzkiego Małego, do którego spływają wody z północno-
zachodniej części obszaru, od zlewni bezpośredniej rzeki Wietcisy, do której spływają wody z 
centralnej i południowej części obszaru (rys. 3). 

Na zachodnim skraju obszaru projektu zmiany „Planu …” (w obrębie wydzielenia 11.ZL i 
w jego otoczeniu) znajdują się tereny podmokłe, w tym niewielkie torfowiska, odwadniane do 
Jez. Przywidzkiego Małego.  

Ponadto na obszarze projektu zmiany „Planu …” występują inne niewielkie tereny 
podmokłe.  

W północno-wschodniej części obszaru znajdują się urządzenia melioracyjne. Tereny 
podmokłe tego obszaru rowem melioracyjnym, a następnie kanałem łączą się z podmokłym 
terenem mającym odpływ do Wietcisy, znajdującym się już poza granicami obszaru objętego 
projektem zmiany „Planu …”.  
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Rys. 3 Położenie obszaru projektu zmiany „Planu …” na tle podziału hydrograficznego  
Źródło: http://www.kzgw.gov.pl/ - Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału 

Hydrograficznego Polski wykonana przez Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska i 
sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 
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Wody podziemne 

Pod względem podziału na jednolite części wód podziemnych obszar projektu zmiany 
„Planu …” położony jest w zasięgu JCWPd 13 PLGW240030 (rys. 4).  

Obszar JCWPd 30 obejmuje zlewnie Wdy i Wierzycy. Znaczną część JCWPd pokrywają 
lasy Borów Tucholskich. System wodonośny jest rozbudowany w profilu pionowym i prócz 
poziomów międzymorenowych i sandrowych obejmuje warstwy miocenu, oligocenu i we 
wschodniej części wodonośne osady kredy górnej. 

Obszar projektu zmiany „Planu …” położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych Nr 116 „Zbiornika Międzymorenowego Gołębiewo” i w bliskim otoczeniu 
GZWP nr 111 „Subniecka Gdańska” (rys. 4).  

GZWP Nr 116, o powierzchni 170 km2 posiada dokumentację hydrogeologiczną 
zatwierdzoną przez MOŚZNiL decyzją DG kdh/BJK/489-6106a/98 z dnia 04.12.1998 r. 
Zbiornik Gołębiewo obejmuje wody pierwszego, międzymorenowego poziomu wodonośnego 
(poziom górnoczwartorzędowy). Jakość wód zbiornika określono jako średnią i dobrą, o 
średniej i wystarczającej odporności na zanieczyszczenia tylko lokalnie niewystarczającej. W 
obszarze niskiej odporności  wyznaczono obszar ochronny o powierzchni 53,8 km2, w tym 
obszar 7,4 km2 o zaostrzonych rygorach. 

Według dokumentacji hydrologicznej GZWP 116 zaproponowano obszar ochronny 
pokrywający się z granicami Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazowego i 
zaproponowano m. in. wprowadzenie następujących zakazów: 
 budowy i rozbudowy zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, 
 budowy lub rozbudowy baz, stacji paliw, rurociągów do transportowania ropy naftowej, 

produktów ropy naftowej i substancji chemicznych, 
 gromadzenia ścieków i składowania odpadów o ile zastosowane rozwiązania techniczne 

technologiczne i organizacyjne nie wykluczają bezpośredniego lub pośredniego zrzutu do 
wód podziemnych substancji niebezpiecznych i szkodliwych pochodzących z tych 
obiektów, 

 wykonywania robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót 
zmieniających stosunki wodne, 

 prowadzenia odkrywkowego wydobywania kopalin wymagających odwodnienia, 
 rolniczego wykorzystania ścieków,  
 stosowania nawozów azotowych w dawkach przekraczających ustalone w przepisach 

szczegółowych dla danego regionu. 
Ww. przepisy nie obowiązują, gdyż strefa ochronna Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych Nr 116 „Zbiornika Międzymorenowego Gołębiewo” nie została formalnie 
ustanowiona. 
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 lokalizacja obszaru projektu zmiany „Planu …” 

Rys. 4 Położenie obszaru projektu „Planu …” na tle jednolitych części wód podziemnych i 
głównych zbiorników wód podziemnych  

Źródło: www.psh.gov.pl 

Wody górnoczwartorzędowego poziomu wodonośnego są bez smaku i zapachu. 
Sporadycznie spotykana wysoka barwa do 50 mg Pt/dm3 wiąże się ze zwiększoną zawartością 
związków żelaza. Wskaźnik stężenia jonów wodorowych wynosi 7,0 - 8,2 pH. Są to wody 
przeważnie średniotwarde. Zawartość jonów żelaza waha się średnio w przedziale 0,5 - 3,0 
mg Fe/dm3, a zawartość manganu z reguły przekracza normę. Zawartość jonu chlorkowego 
jest niewielka i waha się od 2 do 60 mg Cl/dm3, siarczanów w granicach 1-50 mg SO4/dm3, 
najczęściej 20-50 mg SO4/dm3. Sucha pozostałość jest na ogół niższa od 300 mg/dm3. Skład 
bakteriologiczny wody nie budzi zastrzeżeń, zaś zanieczyszczenia antropogeniczne w postaci 
amoniaku, w ilości 0,6 do 1,3 mg NH4/dm3 stwierdzono jedynie lokalnie. 

W obrębie przypowierzchniowych utworów piaszczysto-gliniastych, w związku ze 
zmienną budową geologiczną i różną przepustowością glin, woda gruntowa występuje na 
zróżnicowanej głębokości, tworząc pierwszy poziom nieciągły („Opinia z badań podłoża 
gruntowego dla określenia przydatności terenu dla celów budowlanych - Gromadzin, gm. 
Przywidz” - Pazik, Religa 2012). 
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Klimat 
Warunki klimatyczne gminy Przywidz są typowe dla Krainy Pojezierza Pomorskiego 

(Kwiecień, Taranowska, 1974)1. Wydzielono w niej dwie części: wewnętrzną obejmującą 
centralną część Pojezierza Kaszubskiego i Pojezierze Bytowskie (zachodni skraj gminy 
Przywidz) i część zewnętrzną (pozostała część). W części wewnętrznej występują najniższe 
minima temperatury powietrza oraz najwięcej dni przymrozkowych i mroźnych w województwie 
pomorskim. Przeważają wiatry z sektora zachodniego. Duża jest liczba dni pochmurnych, z mgłą 
i z pokrywą śnieżną. Roczne sumy opadów są wysokie. Zewnętrzna część krainy ma cechy 
przejściowe (zaznacza się wpływ Zatoki Gdańskiej). 

Średnia temperatura roczna wynosi około 6,5°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze 
średnią temperaturą około 16,5°C. Najchłodniejszym jest luty ze średnią temperaturą ok. - 
3,90°C. Roczne średnie sumy opadów wynoszą 630 mm. Największa ilość opadów występuje 
w miesiącach letnich (w lipcu wynosi 100 mm i sierpniu 76 mm). Najmniejsze sumy opadów 
przypadają na miesiąc luty – 34 mm i marzec 19 mm.  

W skali roku analizowany teren charakteryzuje się przewagą wiatrów południowo-
zachodnich i zachodnich. Wiosną i latem przeważają wiatry północno-wschodnie i północne. 
Natomiast jesienią i zimą dominują wiatry południowe i południowo-wschodnie 
(oddziaływanie Bałtyku).  

Gleby  

W pokrywie glebowej obszaru projektu zmiany „Planu …” przeważają gleby brunatne 
wyługowane i kwaśne. Gleby te zaliczano do kompleksu 5 - żytniego dobrego (klasy 
bonitacyjne gleb IVa i IVb) i 6 - żytniego słabego (klasy bonitacyjne gleb IVb i V) oraz w 
niewielkiej ilości kompleksu 7 – żytniego bardzo słabego (klasy bonitacyjne gleb VI) 
przydatności rolniczej. 

W zagłębieniach terenu w jednym miejscu we wschodniej części obszaru projektu zmiany 
„Planu …” występują gleby mułowo-torfowe i torfowo - mułowe. Na torfach znajdują się 
przeważnie użytki zielone słabe i bardzo słabe.  

Szata roślinna 

Obszar projektu zmiany „Planu …” charakteryzuje zróżnicowana szata roślinna. 
Występują tu liczne zadrzewienia, oraz kompleksy leśne i semileśne, z przewagą drzew 
liściastych głównie buku i dębu. 

Użytkowanie obszaru projektu zmiany „Planu …” przedstawia rys. 5. 

                                                
1  Warunki klimatyczne [w] Studium geograficzno-przyrodnicze i ekonomiczne województwa gdańskiego, 1974, 

Gdańsk. 
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Rys. 5 Użytkowanie obszaru projektu zmiany „Planu …” 
Źródło: „Opracowanie ekofizjograficzne ...” (2012).  
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W części północno-wschodniej obszaru, wzdłuż drogi gminnej znajdują się łąki i 
pastwiska. Wzdłuż drogi rosną pojedyncze drzewa i zakrzewienia. 

Na terenie użytkowanym rolniczo, w części środkowej i wschodniej przedmiotowego 
terenu, oprócz roślin uprawnych występują zbiorowiska segetalne.  

Na silnie przekształconych przez człowieka terenach, m.in. wzdłuż drogi i rowów 
melioracyjnych występują zbiorowiska synantropijne, głównie z roślinnością ruderalną, 
natomiast w sąsiedztwie zabudowy wsi – zieleń przydomowych ogrodów.  

Fauna 

Fauna obszaru projektu zmiany „Planu ..”, w związku z charakterem siedlisk, ma 
zapewne charakter przejściowy między typową dla obszarów leśnych (duże kompleksy leśne 
występują w otoczeniu obszaru), a typową dla terenów rolnych i porolnych. Obszar 
„Planu…” nie był przedmiotem badań faunistycznych, natomiast dla sąsiadującego z nim 
obszaru Natura 2000 „Przywidz” PLH220025 podano zestaw gatunków zwierząt z różnych 
grup systematycznych (załącznik 3). 

 

3.2.  Walory zasobowo-użytkowe środowiska przyrodniczego 

Potencjał agroekologiczny 

Na obszarze projektu zmiany „Planu...” występują gleby o umiarkowanym i słabym 
potencjale agroekologicznym, zaliczone do następujących kompleksów rolniczej przydatności 
gleb: 

5 - żytni dobry; 

6 - żytni słaby; 

7 - kompleks żytni bardzo słaby - żytnio-łubinowy. 

Potencjał agroekologiczny obszaru projektu zmiany „Planu …” jest umiarkowany i słaby. 

Potencjał leśny 

Na obszarze projektu zmiany „Planu...” występują dwa niewielkie kompleksy leśne. Ich 
znaczenie dla produkcji leśnej, w porównaniu z występującymi w otoczeniu lasami 
Nadleśnictwa Kolbudy jest znikome. 

Atrakcyjność i przydatność rekreacyjna 

Obszar projektu zmiany „Planu...” jest atrakcyjny pod względem krajobrazowym i 
rekreacyjnym. Jest to uwarunkowane: 

 sąsiedztwem  kompleksów leśnych; 

 położeniem w niedalekiej odległości od Jez. Przywidzkiego Małego (minimalna odległość 
ok. 200 m) i Przywidzkiego Wielkiego (minimalna odległość ok. 350 m);  
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 urozmaiconym ukształtowaniem terenu; 

 znaczną ekspozycyjnością krajobrazową. 

Zasoby wodne 

Potencjał wodny dotyczy zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych. W 
pierwszym ujęciu potencjał wodny obszaru projektu zmiany „Planu …” jest znikomy – brak 
tu wód powierzchniowych możliwych do wykorzystania dla potrzeb gospodarczych i 
komunalnych.  

Zasoby wód podziemnych reprezentuje przede wszystkim Główny Zbiornik Wód 
Podziemnych Nr 116 „Zbiornik Międzymorenowy Gołębiewo” (zob. rozdz. 3.1.2.). 

Mieszkańców bezpośredniej okolicy obszaru projektu zmiany „Planu …” w wodę pitną 
zaopatruje lokalna stacja wodociągowa „Gromadzin” działka ewidencyjna 40/1 poza 
obszarem projektu zmiany „Planu …”. Składa się ona z jednej studni głębinowej i budynku 
stacji wodociągowej wyposażonej w instalację hydroforową, tj. jeden zbiornik hydroforowy 
typu AI-2,5 Dn 1200 poj. 2,5 m3. Studnia posiada głębokość 77 m. Zbiornik został 
wybudowany w 1994 r. Obecnie znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym, podobnie 
jak sieć wodociągowa rozdzielcza PVC Dy 90-110 („Koncepcja modernizacji systemu 
zaopatrzenia w wodę gminy Przywidz” 2006).  

Potencjał surowcowy 

Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego – baza MIDAS oraz „Bilansu 
zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2013 r.” (2014) w granicach 
obszaru projektu zmiany „Planu...”, nie występują udokumentowane złoża surowców 
mineralnych.  

Warunki fizjograficzne dla zabudowy – potencjał transurbacyjny 

Zgodnie z „Opracowaniem ekofizjograficznym ...” (2012), na obszarze projektu zmiany 
„Planu...” występują zróżnicowane, generalnie umiarkowane i korzystne warunki 
fizjograficzne dla zabudowy, z ograniczeniami ekologicznymi wynikającymi głównie z 
występowania i sąsiedztwa lasów i płatów zadrzewień. 

 
3.3. Procesy przyrodnicze i powiązania przyrodnicze obszaru projektu zmiany „Planu 

...” z otoczeniem 

Spośród procesów przyrodniczych najistotniejsze znaczenie w aspekcie 
zagospodarowania przestrzennego terenu mają procesy geodynamiczne2 i hydrologiczne (np. 
powodzie). Istotne znaczenie mogą mieć także procesy ekologiczne, przede wszystkim 

                                                
2 Zjawiska zachodzące w podłożu gruntowym i przekształcające jego pierwotną powierzchnię oraz 

właściwości, wywołane czynnikami naturalnymi i sztucznymi (Racinowski 1987). 
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związane z funkcjami ekosystemów jako płatów lub korytarzy ekologicznych.  

Procesy geomorfologiczne. Na znacznie nachylonych powierzchniach wysoczyznowych 
(powyżej 15 %) może występować okresowo erozja wodna (gleba bez pokrywy roślinnej, 
intensywne opady deszczu) oraz na całym obszarze erozja wietrzna (gleba bez pokrywy 
roślinnej, brak opadów atmosferycznych, silne wiatry). Pod względem morfodynamiki, obszar 
projektu zmiany „Planu...” charakteryzuje znaczne zróżnicowanie – od stabilnych 
morfodynamicznie den zagłębień terenu, przez zbocza wysoczyznowe podatne w różnym 
stopniu na procesy geomorfologiczne (erozja wodna i wietrzna, potencjalnie ruchy masowe – 
zob. rozdz. 3.4.), po wierzchowiny wzniesień (najbardziej podatne na procesy erozji 
wietrznej). 

Procesy hydrologiczne. Na wysoczyźnie morenowej procesy hydrologiczne związane są 
głównie z infiltracją, spływem powierzchniowym i podziemnym wód.  Lokalne zagłębienia 
terenu (obszary bezodpływowe powierzchniowo) są w większości wyłączone z 
powierzchniowego obiegu wody. 

Procesy ekologiczne dotyczą przede wszystkim sukcesji roślinności zielnej, a także na 
znacznych powierzchniowo, dawnych terenach rolnych roślinności krzewiastej i drzewiastej, 
a także rozwoju roślinności ruderalnej na nieużytkach i terenach przydrożnych.  

Powiązania przyrodnicze obszaru projektu zmiany „Planu...” z otoczeniem 
realizowane są przede wszystkim przez: obieg wody i cyrkulację atmosferyczną oraz przez 
procesy ekologiczne, głównie migracje roślin i zwierząt. 

Woda jest głównym nośnikiem materii, a tym samym migracji pierwiastków chemicznych w 
środowisku. Występuje dzięki niej jednokierunkowy proces sprzężenia geochemicznego 
powierzchni autonomicznych (wierzchowinowych), tranzytowych (stokowych, dolinnych) i 
podporządkowanych (zagłębień terenu). Z jednostek autonomicznych następuje ubytek materii, w 
jednostkach tranzytowych przeważa jej przepływ oraz zaznacza się w różnym stopniu akumulacja 
lub ubytek (denudacja), w jednostkach podporządkowanych dominuje akumulacja materii. 
Obszar „Planu …” ma lokalnie charakter wododziałowy (zob. rys. 3) – następuje z niego 
głównie odpływ powierzchniowy i podziemny do zlewni Jez. Przywidzkiego oraz do zlewni 
Wietcisy.  

Powiązania przyrodnicze realizowane są również przez cyrkulację atmosferyczną, 
głównie w kierunku wschód-zachód z modyfikacjami (wobec przewagi wiatrów z sektora 
zachodniego). Istota powiązań atmosferycznych polega na transformacji właściwości 
powietrza pod względem fizycznym (temperatura, wilgotność) i chemicznym (skład 
powietrza, wiatr jako nośnik pierwiastków chemicznych) w zależności od przepływu nad 
określonymi obszarami. W rejonie obszaru projektu zmiany „Planu ..” charakterystyczny jest 
napływ powietrza znad rozległych kompleksów leśnych i rolniczych o korzystnym stanie 
aerosanitarnym (zob. rozdz. 4.1.). 

System osnowy ekologicznej w rejonie obszaru projektu zmiany „Planu...” tworzą: 
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 regionalne składowe systemu (wg „Planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego,” 2009) : 

 Przywidzki korytarz ekologiczny – rozciąga się pomiędzy korytarzami 
ekologicznymi rzek Raduni i Wierzycy. Obejmuje dolinę rzeki Wietcisy od Skarszew 
(stanowiących barierę przestrzenną na połączeniu z doliną Wierzycy) po obszar 
źródliskowy rzeki, wraz z jej otoczeniem, oraz górny odcinek Reknicy z otaczającymi 
lasami do miejscowości Babi Dół. Korytarz obejmuje obszary chronionego krajobrazu 
Doliny Wietcisy (w części południowej) oraz Przywidzki (w części północnej) –
obszar projektu zmiany „Planu …” położony jest poza zasięgiem korytarza w 
odległości ok. kilkaset metrów od niego (rys. 6). W „Projekcie Studium korytarzy 
ekologicznych w województwie pomorskim - dla potrzeb planowania przestrzennego” 
(2014)3 nie ujęto tego korytarza, natomiast w rejonie Przywidza (w otoczeniu obszaru 
projektu zmiany „Planu …” wyznaczono system korytarzy subregionalnych 
obejmujących jeziora Przywidzkie oraz doliny rzeczne Wietcisy, Kłodawy i ich 
dopływów; 

 lokalne składowe osnowy ekologicznej (płaty ekologiczne): 

 drobne kompleksy leśne i semileśne oraz zadrzewienia: posiadają połączenia z 
elementami regionalnymi oraz występują jako enklawy wśród gruntów rolnych, 
różnicują strukturę biotyczną obszaru i modyfikują przebieg procesów 
przyrodniczych, charakteryzują się znacznymi walorami fizjonomicznymi w 
krajobrazie rolniczym; 

 hydrogeniczne zagłębienia terenu - tereny hydrogeniczne z zaroślami i szuwarami 
(tereny podmokłe i bagienne, jak wilgotne łąki, torfowiska, trzcinowiska itp. o dużej 
roli w zróżnicowaniu nisz ekologicznych i w całościowo ujmowanym funkcjonowaniu 
środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza w zakresie regulacji bilansu wodnego). 

 

                                                
3  „Studium korytarzy ekologicznych województwa pomorskiego” (projekt 2014) identyfikuje obszary 

wpisujące się w ideę, o której mowa m.in. w „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” 
oraz „Polityce Ekologicznej Państwa”, ale także uszczegóławia jej wytyczne w stosunku do ustaleń „Planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego”(2009). Opracowanie „Studium …” (2014) 
ma na celu:  
 wprowadzenie wyznaczonych korytarzy ekologicznych do „Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa pomorskiego” w trakcie jego aktualizacji, jako ustaleń Planu, wraz z określeniem zasad 
ich zagospodarowania. Konsekwencją tego będzie konieczność uwzględniania ich w studiach 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (art. 9, ust. 2) oraz miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego (art. 20, ust.1);  

 stworzenie podstaw do optymalizacji systemu obszarów chronionych w województwie, w tym 
weryfikacji zasięgu i granic obszarów chronionego krajobrazu, których zadaniem jest m.in. pełnienie 
funkcji korytarzy ekologicznych. Studium pozwoli także na ukształtowanie racjonalnej struktury 
przestrzennej obszarów chronionych, utrzymanie ciągłości i spójności obszarów naturalnych i 
zmniejszenie presji inwestycyjnej na terenach o szczególnym znaczeniu dla zachowania zasobów 
przyrodniczych i rekreacyjnych. 
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Rys. 6 Korytarze ekologiczne w otoczeniu obszaru projektu zmiany „Planu …”  
wg „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Pomorskiego” (2009) 
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Obszar projektu zmiany „Planu...” położony jest w zasięgu Przywidzkiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu i w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 „Przywidz” PLH220025 (zob. 
rozdz. 4.2.1.). 

 
3.4. Zagrożenia przyrodnicze  

W warunkach przyrodniczych Polski, naturalne zagrożenia przyrodnicze (zjawiska 
katastroficzne), mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo i działalność ludzi oraz na twory ich 
działalności, to głównie powodzie, ruchy masowe wierzchniej warstwy litosfery i ekstremalne 
stany pogodowe. Dwóm pierwszym zagrożeniom można przeciwdziałać przez świadome 
kształtowanie środowiska w postaci zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz stabilizacji 
stoków (działania biologiczne, techniczne i biotechniczne). Ekstremalne stany pogodowe 
powodują okresową destabilizację funkcjonowania społeczno-gospodarcze, a 
przeciwdziałanie im polega na sprawnej organizacji społeczności zamieszkującej dany teren. 

Obszar projektu zmiany „Planu…” znajduje się poza zasięgiem zagrożenia 
powodziowego.  

Nie występują tu również zarejestrowane tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi 
(wg "Rejestracji i inwentaryzacji naturalnych zagrożeń geologicznych na terenie całego kraju 
(ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych"). 

Powszechnym zagrożeniem w warunkach środowiska przyrodniczego Polski są 
ekstremalne stany pogodowe, jak bardzo silne wiatry, długotrwałe, intensywne opady 
deszczu lub śniegu. Zapobieganie ekstremalnym stanom pogodowym jest niemożliwe a 
likwidacja skutków jest kwestią organizacyjną. 

 
3.5. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu 

zmiany „Planu …” 

Obszar objęty projektem zmiany „Planem...” jest aktualnie niezabudowany, jednakże 
został on znacznie przekształcony w wyniku prowadzenia wieloletniej gospodarki rolnej. W 
efekcie przekształceniu uległa przede wszystkim naturalna roślinność (wprowadzono 
monokultury agrarne). Użytkowanie rolne doprowadziło do wykształcenia hortisoli – gleb 
sztucznie kształtowanych przez człowieka za pomocą odpowiednich zabiegów agrotechnicznych.  

Obecnie w zasięgu projektu zmiany „Planu …” obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Przywidz z dnia 29 
grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 25 lutego 2011 r. Nr 23, poz. 509) 
dopuszczający lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usługowej.  

W przypadku odstąpienia od realizacji ustaleń projektu zmiany „Planu …” utrzymany 
zostałby stan aktualny lub, a w przypadku zaniechania aktualnego użytkowania rolniczego terenu, 
postępowałaby powolna jego renaturalizacja, poprzez sukcesję roślinności leśnej. Dalsze 
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użytkowanie rolnicze stymulować może procesy erozji gleb. Nawożenie i stosowanie 
środków ochrony roślin przyczyniać się będzie do spływów zanieczyszczeń obszarowych do 
obniżeń terenu i wód powierzchniowych w otoczeniu obszaru projektu „Planu …”.  
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4. ANALIZA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTU ZMIANY 
PLANU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA OBSZARACH FORM OCHRONY 
PRZYRODY 

4.1. Stan antropizacji środowiska i główne problemy jego ochrony 

Obszar projektu zmiany „Planu...” charakteryzuje się umiarkowanym stopniem 
przekształceń, wynikających z oddziaływania człowieka. Są one wynikiem: 

 prowadzonej gospodarki rolnej (przekształcenia szaty roślinnej oraz właściwości fizyko-
chemicznych gleb); 

 sąsiedztwa zabudowy wiejskiej (napływ zanieczyszczeń ze źródeł grzewczych i 
przemysłowych, produkcja ścieków sanitarnych i odpadów gospodarczych); 

 sąsiedztwa dróg wojewódzkiej, powiatowych i gminnych (zanieczyszczenia motoryzacyjne, 
w tym akustyczne); 

 przebiegu linii elektroenergetycznej średniego napięcia.  

Przekształcenia litosfery  

Przekształcenia litosfery na obszarze projektu zmiany „Planu ...” reprezentowane są 
głównie przez niwelacje terenu wzdłuż lokalnych dróg oraz mikroformy terenu powstałe w 
wyniku rolniczego użytkowania ziemi (np. miedze).  

Zanieczyszczenie atmosfery 

Na obszarze projektu zmiany „Planu …” nie występują źródła zanieczyszczenia 
atmosfery, poza pyleniem z terenów pozbawionych trwale lub okresowo roślinności (np. 
odpowiednio drogi gruntowe i grunty orne). 

Źródła zanieczyszczeń w otoczeniu to: 

 źródła ciepła zabudowy mieszkaniowej, usługowej i gospodarczej (tzw. źródła emisji 
niskiej); 

 zanieczyszczenia komunikacyjne z dróg (emisja liniowa)   

Na obszarze projektu zmiany „Planu …” nie ma punktów pomiarowych zanieczyszczeń 
atmosfery.  

Względnie mała liczba punktowych źródeł zanieczyszczeń oraz dobre warunki 
przewietrzania powodują, że stan aerosanitarny jest zadowalający. Okresowo, w najbliższym 
otoczeniu emitorów, mogą występować większe stężenia gazów i opady pyłu wynikające z 
lokalnych warunków topoklimatycznych, 

Od 2010 r. ocena jakości powietrza (www.wios.gda.pl) dokonana jest w oparciu o nowy 
układ stref. Ilość stref w województwie ograniczyła się do dwóch tj. aglomeracji trójmiejskiej 
i pozostałej części województwa zwanej strefą pomorską. 
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Strefa pomorska za 2013 r. oceniona została następująco („Roczna ocena jakości 
powietrza w województwie pomorskim. Raport za 2013 r. (2014) - www.wios.gda.pl): 

 klasyfikacja z uwzględnieniem parametrów kryterialnych pod kątem ochrony zdrowia – 
klasy A dla poszczególnych zanieczyszczeń na obszarze strefy, z wyjątkiem 
niedotrzymanych poziomów dla pyłu PM10 i PM2,5 na stacji w Kościerzynie, poziomów 
dla pyłu PM10 na stacjach w Wejherowie i Starogardzie Gdańskim, niedotrzymanych 
poziomów docelowych (2013 r.) benzo(a)pirenu (przekroczenia na 10 z 12 stacjach 
mierzących to zanieczyszczenie - wysokie stężenia benzo(a)pirenu odnotowywane są w 
okresie grzewczym, latem poziomy spadają praktycznie do zera, jego głównym źródłem 
są przestarzałe, niskoenergetyczne paleniska domowe ogrzewane paliwami stałymi często 
złej jakości); zagrożone są również poziomy celów długoterminowych dla ozonu 
ustalonych do osiągnięcia na rok 2020; 

 klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych pod kątem ochrony roślin – 
klasa A i zagrożone poziomy celów długoterminowych dla ozonu ustalonych na rok 2020. 

W „Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie pomorskim. Raport za 2012 r. 
(2013) określono również obszary przekroczeń standardów jakości powietrza wyznaczone 
modelowo. W powiecie sztumskim są to obszary Dzierzgoń i Sztum z przekroczeniami stężeń 
średniorocznych benzo(a)pirenu. 

Uchwałą Nr 753/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 
roku przyjęto „Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został 
przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy 
benzo(a)pirenu”. W „Programie…” w wyniku modelowania wyznaczono obszar przekroczeń 
poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego dla 
benzo(a)pirenu. Określono również niezbędną redukcję emisji pyłu zawieszonego PM10, 
która powinna doprowadzić do stanu właściwego. Modelowanie rozprzestrzeniania 
analizowanych zanieczyszczeń przeprowadzono zarówno dla roku bazowego (2011) oraz dla 
roku prognozy (2020).  

Głównym źródłem emisji pyłu PM10 i benzo(a)pirenu, jednocześnie głównym 
odpowiedzialnym za stan jakości powietrza w strefie uznano źródła powierzchniowe, czyli 
tzw. „niską emisję” oraz źródła liniowe. Dlatego przedstawiono plan działań zmierzających 
głównie do ograniczenia emisji ze źródeł energetycznego spalania paliw do celów 
grzewczych w indywidualnych systemach oraz źródeł liniowych, który doprowadzić ma do 
uzyskania konkretnego i niezbędnego do poprawy jakości powietrza efektu ekologicznego 
oraz obniżenia poziomu zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10 poniżej poziomów 
dopuszczalnych. Obniżenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych ma się odbywać 
głównie poprzez:  

 likwidację ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej,  

 obniżenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez stworzenie systemu 
zachęt finansowych dla mieszkańców do ich likwidacji (poprzez podłączenie do sieci 
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cieplnej) lub wymiany starych kotłów węglowych na niskoemisyjne sposoby ogrzewania 
(np. ogrzewanie gazowe lub ogrzewanie w wyniku spalania biomasy).  
W „Programie ochrony powietrza dla strefy pomorskiej…” (2013) wskazano również 

szereg działań systemowych, których zadaniem jest wspomaganie realizacji ww. 
„Programu…”.  

„Program…” (2013) określa działania naprawcze na lata 2014-2020, które mają 
doprowadzić do osiągnięcia poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10. Jednak 
skala tych działań jest niewystarczająca do osiągnięcia poziomu docelowego dla 
benzo(a)pirenu. W związku z powyższym zalecono kontynuowanie wskazanych w Programie 
działań naprawczych w kolejnych latach - po roku 2020. Wówczas konieczne będzie 
dokonanie przeglądu efektywności prowadzonych działań i ewentualna korekta kierunków. 
Kontynuowanie działań w latach kolejnych konieczne będzie również ze względu na 
konieczność dotrzymania coraz niższych norm dla pyłu zawieszonego PM2,5. 

Wyniki powyższe najprawdopodobniej są efektem zbyt dużego ujednolicenia 
terytorialnego stref, ponieważ obszary miejskie i wiejskie (w tym o małym stopniu 
zainwestowania) położone poza Aglomeracją Trójmiasta znalazły się w jednej strefie. 

Hałas 

Podstawowym i w zasadzie jedynym źródłem hałasu na obszarze projektu zmiany 
„Planu...” jest komunikacja samochodowa. Dla obszaru projektu „Planu…” brak pomiarów 
dokumentujących poziom natężenia hałasu. 

Zanieczyszczenie wód 

Wody powierzchniowe obszaru projektu zmiany „Planu …” (podmokłości, rowy 
melioracyjne)) nie były badane pod względem stanu zanieczyszczenia. Głównym źródłem ich 
zanieczyszczenia, podobnie jak wód podziemnych, zwłaszcza gruntowych, są środki 
chemiczne stosowane w rolnictwie (nawozy, środki ochrony roślin).  

Najbliższym w stosunku do obszaru projektu zmiany „Planu...” ciekiem badanym przez 
WIOŚ w Gdańsku jest Wietcisa, a najbliższym jeziorem - Jezioro Przywidzkie Wielkie.  

Wg „Raportu o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2013 r.” (2014, 
www.gdansk.wios.gov.pl) stan wód JCWP Wietcisa - do Rutkownicy z Rutkownicą 
PLRW200017298469 oceniono następująco: 

 stan biologiczny, ekologiczny i fizykochemiczny oceniono w klasie II; 

 stan chemiczny dobry; 

 stan JCW dobry 

 pod względem oceny przydatności JCW płynących na obszarach przeznaczonych do 
celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, monitorowanych w województwie 
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pomorskim w 2013 r. oceniono, że dla JCW nie występuje zjawisko przyspieszonej 
eutrofizacji wywołanej antropogenicznie, wskazujące na możliwość zakwitu glonów; 

 JCW spełnia wymogi dla obszaru chronionego. 

 Jez. Przywidzkie Wlk. (PLW20679): 

 stan biologiczny - III klasa; 

 stan fizykochemiczny - poniżej dobrego; 

 stan ekologiczne jcw - umiarkowany; 

 stan chemiczny - dobry; 

 stan jcw (wypadkowa stanu ekologicznego i chemicznego) - stan zły (nie spełniał 
wytycznych RDW). 

Wg „Raportu o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2010 r.” (2011, 
www.gdansk.wios.gov.pl) wody ujęcia we wsi Przywidz badane w ramach monitoringu wód 
podziemnych: stan chemiczny i klasę wody oceniono jako II (wskaźnikiem decydującym było 
żelazo). 

Stan jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 

Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami dorzecza Wisły” (2011) obszar projektu 
zmiany „Planu …” położony jest w całości (zob. rys. 3 i rys. 4): 

 w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych JCWP PLRW200017298469 
Wietcisa do Rutkownicy z Rutkownicą (silnie zmieniona część wód) - stan wód oceniono 
jako dobry; realizacja celów środowiskowych jest zagrożona (derogacje czasowe – 
przesunięcie terminu osiągnięcia celu z); 

 w zlewni Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd nr 30 - kod PLGW240030, której 
stan chemiczny oceniono jako dobry, stan ilościowy jako dobry, a osiągnięcie celów 
środowiskowych uznano za niezagrożone. 

W otoczeniu obszaru projektu „Planu …” znajduje się JCWP jeziornych PLLW20679 
Przywidzkie Wielkie (Przywidzkie Duże). Wg „Planu gospodarowania wodami dorzecza 
Wisły” (2011) stan wód jeziora (silnie zmieniona część wód) zakwalifikowany został jako 
dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.  

Pole elektromagnetyczne  

Przez obszar projektu zmiany „Planu …” w kierunku SW - NE przebiega linia 
energetyczna średniego napięcia. Nie występują tu inne źródła pola elektromagnetycznego, 
jak anteny telefonii komórkowej, stacje elektroenergetyczne itp. 
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4.2. Problemy ochrony przyrody 

4.2.1. Obszar projektu zmiany „Planu...”  

Obszar projektu zmiany „Planu …” w całości położony jest w zasięgu Przywidzkiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu (rys. 7).  

Spośród innych form ochrony przyrody (wg Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, tekst jednolity - Dz. U. z 2013, poz. 627, ze zm.) na obszarze projektu „Planu ...”, 
tak jak w całej Polsce, obowiązuje ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Do obszaru „Planu …” od strony zachodniej przylega obszar Natura 2000 mający 
znaczenie dla Wspólnoty „Przywidz” PLH 220025 (rys. 7 i zał. kartogr.).  

Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu 

„Przywidzki” OChK ustanowiony został Rozporządzeniem nr 5/94 Wojewody Gdańskiego 
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, 
określenia granic parków krajobrazowych i utworzenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia 
obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń oraz zmieniającym je Rozporządzeniem nr 
11/98 Wojewody Gdańskiego z dnia 3 września 1998 r. Powierzchnia „Przywidzkiego” 
OChK wynosi 10 888 ha. W granicach gminy Przywidz zajmuje on ok. 7 892 ha, co stanowi 
ok. 61% jej ogólnej powierzchni. Obszar chronionego krajobrazu w granicach gminy 
Przywidz obejmuje fragmenty dolin rzecznych Wietcisy i Reknicy, rynnę Jeziora 
Przywidzkiego  oraz przyległe kompleksy leśne. 

Dla „Przywidzkiego” OChK obowiązuje Uchwała Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku 
Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu w woj. pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 80, poz. 1455). 

Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt 

Dla obszaru projektu zmiany „Planu...” nie ma materiałów archiwalnych dokumentujących 
ewentualne występowanie chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Wg informacji 
RDOŚ w Gdańsku dla gminy Przywidz nie wykonano inwentaryzacji przyrodniczej roślin i 
zwierząt.  

 
4.2.2. Otoczenie obszaru projektu zmiany „Planu...”  

W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru projektu zmiany „Planu ...” położony jest obszar 
Natura 2000 „Przywidz” PLH 220025 (rys. 7 i zał. kartogr.).  

Obszar, o powierzchni 953,12 ha, obejmuje fragment terenu koło Przywidza, z Jeziorem 
Przywidzkim i Jeziorem Małym wraz z otaczającymi lasami, w których dominują buczyny i 
kwaśne dąbrowy, ze zróżnicowaną flora i fauna, z szeregiem rzadkich i chronionych 
gatunków. W pobliżu tego kompleksu są dwie powierzchnie rozłączne terytorialnie: od 
południowego zachodu jest to skupienie niedużych torfowisk z oczkami wodnymi i 
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otaczającym pasem lasu i ugorów, a od północy śródpolne oczko przylegające do lasu. W 
tych niedużych zbiornikach występuje strzebla błotna. Na Jeziorze Przywidzkim znajduje 
wyspa, stanowiąca ścisły rezerwat przyrody "Wyspa na Jeziorze Przywidz". Na 
półwyspie jeziora stwierdzono grodzisko średniowieczne, a w pobliskich lasach kamienne 
kurhany. Między dwoma jeziorami znajdują się bogate florystycznie łąki pełnikowe. 

Łącznie zidentyfikowano tu 8 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 
92/43/EWG (tabela 2). 

Tabela 2 „Przywidz” PLH 220025 - typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy 
Siedliskowej (92/43/EWG) - pogrubiono typy siedlisk stanowiące przedmiot 
ochrony obszaru 

Kod 
siedliska 

Nazwa Stopień 
reprezenta- 
tywności 

Względna 
pow. 

Stan  
zachowania 

Ocena 
ogólna 

3160 Naturalne, dystroficzne 
zbiorniki wodne 

B C B B 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) 

C C C C 

7140 Torfowiska przejściowe i 
trzęsawiska (przeważnie z 
roślinnością z Scheuchzerio-
Caricetea) 

C C B C 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-
Fagenion) 

B C B B 

9130 Żyzne buczyny (Dentario 
glandulosae-Fagenion, 
Galio odorati-Fagenion) 

C C C C 

9160 Grąd subatlantycki (Stellario-
Carpinetum) 

D    

9190 Pomorski kwaśny las 
brzozowo-dębowy (Betulo-
Quercetum) 

C C B C 

91D0 Bory i lasy bagienne 
(Vaccinio uliginosi-
Betuletum pubescentis, 
Vaccinio uliginosi-Pinetum, 
Pino; 

D    

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 
(.Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion) 

C C C C 

Źródło: Standardowy Formularz Danych (SFD) obszaru Natura 2000 „Przywidz” PLH 220025 (aktualność 
2013-10) - http://natura2000.gdos.gov.pl) i „Dokumentacji planu zadań ochronnych dla obszaru 
Przywidz PLH220025” (2014). 
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Tabela 3 Gatunki zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG na obszarze 
„Przywidz” PLH 220025, stanowiące przedmiot ochrony obszaru 

Kod  Nazwa  OCENA ZNACZENIA OBSZARU 
Populacja  St. zach.  Izolacja  Ogólnie  

1355 Lutra lutra Wydra 
europejska 

C C C C 

1188 Bombina bombina Kumak 
nizinny 

C C C C 

1134 Rhodeus sericeus amarus 
Różanka 

C C C C 

4009 Phoxinus percnurus 
strzebla błotna 

C B A B 

Źródło: Standardowy formularz danych (aktualność 2013-10) i „Dokumentacji planu zadań ochronnych dla 
obszaru Przywidz PLH220025” (2014). 

 
W sąsiedztwie obszaru projektu zmiany „Planu ...” występują siedliska 9110 i 9130 

stanowiące przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 (rys. 8). 

Dla obszaru „Przywidz” PLH 220025 obowiązuje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przywidz PLH220025 (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 
12.06.2014 r., poz. 2139) – zob. rozdz. 7.12. 

W zasięgu obszaru Natura 2000 „Przywidz” PLH220025 położony jest rezerwat 
przyrody „Wyspa na Jeziorze Przywidz” (w minimalnej odległości ok. 800 m od obszaru 
„Planu …”). Rezerwat ustanowiony został w 1954 r. (Monitor Polski A-30/54, p.445). 
Rezerwat o powierzchni 4,55 ha obejmuje wyspę porośniętą blisko 200-letnim drzewostanem 
bukowo-dębowym z domieszką lipy i innych drzew liściastych. Ważnym elementem ochrony 
jest również wyjątkowo malowniczy krajobraz, jaki stanowi wyspa i jezioro otoczone lasem.  

Rezerwat posiada plan ochrony ustanowiony Rozporządzeniem Nr 95/06 Wojewody 
Pomorskiego z dnia 28.12.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. Nr 6 poz. 194). Ponieważ 
plan ochrony rezerwatu nie uwzględnia zakresu art. 28 ust 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody, Plan Zadań Ochronnych obszaru „Przywidz” PLH 220025 (Dz. Urz. 
Woj. Pom. z dnia 12.06.2014 r., poz. 2139) obejmuje całość obszaru Natura 2000 wraz z 
rezerwatem przyrody „Wyspa na Jeziorze Przywidz”. 

Najbliższy względem obszaru projektu zmiany „Planu …” pomnik przyrody znajduje 
się na dawnym cmentarzu ewangelickim w Gromadzinie (lipa drobnolistna o obwodzie pnia 
3,2 m – nr 701 w rejestrze pomników przyrody woj. pomorskiego). 
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Rys. 7 Położenie obszaru projektu zmiany "Planu...." na tle form ochrony przyrody w otoczeniu  
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obszar projektu zmiany „Planu …” 

Rys. 8 Obszar projektu zmiany „Planu …’ na tle mapy chronionych w obszarze Natura 2000 „Przywidz” PLH220025 siedlisk przyrodniczych  
  Źródło: materiały RDOŚ w Gdańsku - „Dokumentacja planu zadań ochronnych dla obszaru Przywidz PLH220025” 
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W dalszym otoczeniu obszaru projektu zmiany „Planu ...” występują obszary Natura 2000 
mające znaczenie dla Wspólnoty (rys. 7) : 

 Huta Dolna PLH220089 - w minimalnej odległości ok. 3,4 km; 

 Polewo PLH220092 - w minimalnej odległości ok. 4,4 km; 

 Zielenina PLH220065 - w minimalnej odległości ok. 5 km; 

 Guzy PLH220068 - w minimalnej odległości ok. 3,4 km; 

 Szumleś PLH220086 - w minimalnej odległości ok. 4,5 km. 
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5. UWARUNKOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO 

Na obszarze projektu zmiany „Planu...” znajdują się: 

 strefa ochrony ekspozycji miejscowości Gromadzin (zob. zał. kartogr.). Wg projektu 
„Planu …” na terenie strefy dla nowej zabudowy obowiązuje nawiązanie do historycznej 
zabudowy miejscowości Gromadzin i ekstensywne rozmieszczenie zabudowy poprzez 
realizację ustaleń szczegółowych określonych dla poszczególnych terenów 
elementarnych znajdujących się w tej strefie; 

 trzy stanowiska archeologiczne położone na terenach elementarnych położone na 
terenach elementarnych 01.MN/U, 02.MNU, KD.01-L, KD.03-L (zob. zał. kartogr.). 

W granicach obszarów stanowisk archeologicznych zgodnie z ustaleniami projektu 
zmiany „Planu …” obowiązują: 
 zagospodarowanie zgodnie z przepisami szczególnymi; 
 wszelkie działania inwestycyjne w tym prace ziemne należy poprzedzić 

przeprowadzeniem badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

 zachowanie stanowisk o własnej formie krajobrazowej. 

Na obszarze projektu zmiany „Planu...”Poza poza strefą ochrony ekspozycji oraz 
stanowiskami archeologicznymi nie występują obiekty chronione na podstawie przepisów 
ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 
1568, ze zm.) - nie występują tu żadne obiekty ani obszary wpisane do rejestru zabytków bądź 
do gminnej ewidencji zabytków. Nie występują także obiekty i obszary stanowiące dobra 
kultury współczesnej wymagające ochrony.  

 



 

                                                                                                                                                      proeko 

 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY „MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI GROMADZIN, OBRĘB PRZYWIDZ” 

51

6. ANALIZA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA 
SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM, KRAJOWYM I 
REGIONALNYM ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTU ZMIANY 
PLANU 

6.1. Poziom międzynarodowy i krajowy 

Instrumentem polityczno-strategicznym Unii Europejskiej w zakresie ochrony 
środowiska jest strategia „Europa 2020”, a polityka w dziedzinie środowiska ma być 
koordynowana w ramach inicjatywy przewodniej tej strategii „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów”. Strategia ta tworzy długookresowe ramy działania w wielu 
obszarach polityki, takich jak walka ze zmianami klimatu, energia, transport, przemysł, 
surowce, rolnictwo, rybołówstwo, ochrona różnorodności biologicznej oraz rozwój 
regionalny. Wdrożenie strategii ma zwiększyć pewność prowadzenia inwestycji i działalności 
innowacyjnej oraz zapewnić uwzględnienie kwestii efektywnego korzystania z zasobów w 
sposób zrównoważony we wszystkich dziedzinach polityki. 

Szczegółowe rozwiązania formalno-prawne Unii Europejskiej zapisane są w 
dyrektywach UE, które z zasady muszą być wdrożone do porządku prawnego państw 
członkowskich oraz w rozporządzeniach i decyzjach wydawanych przez instytucje Unii, które 
wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane, przy czym rozporządzenia mają zasięg ogólny, 
a decyzje wskazują i wiążą jedynie adresatów. 

W aspekcie ochrony środowiska, w odniesieniu do projektu „Planu…”, szczególnie 
istotne znaczenie mają dyrektywy:  

 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 
(ze zmianami, w tym wniesionymi Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.); 

 Dyrektywa Rady 92/43/EEC z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, zmieniona Dyrektywą 97/62/EEC; 

 Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, 85/337/EWG 
(Dz. U. UE L z dnia 5 lipca 1985 ze zm.) oraz Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 
1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego 
przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko; 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. 
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko; 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w 
sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca 
dyrektywę Rady 90/313/EWG; 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. 
przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i 
programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału 
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społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 
96/61/WE; 

 Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej i Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/32/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 
2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, 
w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji). 
Ww. dyrektywy zostały transponowane do polskiego prawa poprzez ustawy i 

rozporządzenia wykonawcze do nich, jak: 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z dnia 3 
czerwca 2013 r., poz. 627 ze. zm.). 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 października 2013 r. poz. 1235 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2012 r., 
poz. 145 ze zm.). 
Zobowiązania międzynarodowe Polski w zakresie środowiska wynikają również z 

ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów i konwencji międzynarodowych. Są to 
m.in.: 

 Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, Berno 
(1979); 

 Konwencja Ramsarska o obszarach wodno-błotnych, mających znaczenie 
międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (1975), ze 
zmianami wprowadzonymi w Paryżu (1982) i Reginie (1987); 

 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro 
(1992); 

 Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro (1992); 
 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, wraz z 

Protokołem (1997); 
 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz 

dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Konwencja z Aarhus); 
 Europejska Konwencja Krajobrazowa (2000). 

 

Przyjęta w 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia ochronę środowiska 
człowieka, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zasadę tę uwzględnia „II Polityka 
ekologiczna państwa” oraz dostosowane do niej strategie i programy środowiskowe, w tym 
przede wszystkim: 

 „Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”;  
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 „Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej” 
(2007); 

 „Program wodno-środowiskowy kraju” (2010). 
Wymienione dokumenty strategiczne uwzględniają zobowiązania i cele ochrony 

środowiska przyjęte w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską konwencjach 
międzynarodowych. 

Projekt „Planu...” opracowany jest w nawiązaniu do ww. dokumentów międzynarodowych i 
krajowych, a ich wytyczne uwzględnia poprzez zgodność z opracowaniami regionalnymi. 

W zakresie zagospodarowania i ładu przestrzennego najważniejszym dokumentem 
strategicznym Polski jest aktualnie Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 
do roku 2030 (przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 13.12.2011 r.). KPZK 2030 
określa zasady prowadzenia polityki przestrzennej przede wszystkim w oparciu o ustrojową 
zasadę zrównoważonego rozwoju i wynikające z niej zasady planowania publicznego. 

 zasadę racjonalności ekonomicznej, 

 zasadę preferencji regeneracji (odnowy) nad zajmowaniem nowych obszarów pod 
zabudowę, 

 zasadę przezorności ekologicznej, 

 zasadę kompensacji ekologicznej, 

 zasadę hierarchiczności celów zapewniająca koordynację działalności wszystkich 
podmiotów podejmujących decyzję z poszanowaniem subsydiarności organizacji władz 
samorządowych, 

 zasada dynamicznego strefowania i wyznaczania obszarów planistycznych, 

 zasada partycypacji społecznej (szerokiej i aktywnej). 

W KPZK 2030 wskazano sześć ściśle powiązanych i dopełniających się wzajemnie celów 
oraz szereg działań służących ich realizacji. Spośród nich do obszaru „Planu …” można 
odnieść następujące działania szczegółowe służące realizacji celów rozwoju określonych w 
KPZK 2030: 

 Wspomaganie restrukturyzacji obszarów wiejskich poprzez wzmacnianie potencjału 
rozwojowego w wymiarze lokalnym, np. w zakresie produkcji energii w oparciu o lokalne 
źródła surowców, inwestycji w infrastrukturę techniczną (energetyka niskich napięć) 
zwiększenie produktywności działalności rolniczej. 

 Optymalne wykorzystanie obszarów wiejskich o funkcjach rolniczych dla zapewnienia 
strategicznych interesów państwa poprzez ochronę najlepszych dla rolniczych i leśnych 
przed ich przeznaczeniem na cele nierolnicze i nieleśne. 

 Przeciwdziałanie fragmentacji systemów przyrodniczych i dostosowanie struktur 
krajobrazu tworzących obszar korytarza ekologicznego do wymagań bytowych i 
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migracyjnych grup gatunków chronionych o określonych potrzebach terytorialnych i 
powiększenie systemu o trasy przelotów ptaków, nietoperzy i migracji organizmów 
wodnych. 

 Wprowadzenie gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej (EKK) w tym objęcie ochroną prawną najcenniejszych pod względem 
przyrodniczym i kulturowym krajobrazów naturalnych i historycznych, w tym układów 
ruralistycznych oraz stanowisk archeologicznych.. 

 Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego poprzez prowadzenie planowania 
społeczno-gospodarczego i przestrzennego zdolnego do efektywnej koordynacji działań 
podmiotów publicznych i polityk publicznych a także wzmocnienie instytucjonalne i 
jakościowe planowania przestrzennego. 

Przedmiotem polityki przestrzennego zagospodarowania kraju jest całe jego terytorium, 
a jej cele i instrumenty są różnicowane w zależności od specyfiki poszczególnych obszarów 
funkcjonalnych i ukierunkowane są na wykorzystanie ich specyficznego potencjału 
geograficznego dla osiągania celów rozwojowych kraju.  

Dla realizacji celów KPZK 2030 wyznaczono obszary funkcjonalne, które będą 
delimitowane na różnych poziomach zarządzania (krajowym, regionalnym, lokalnym).  

Do obszaru projektu zmiany „Planu …” można odnieść następujące typy obszarów 
funkcjonalnych: 
 Wiejskie obszary funkcjonalne - celem polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 

na tych obszarach jest utrzymanie i rozwijanie więzi społeczności lokalnych oraz 
zachowanie relacji miedzy istniejącymi strukturami przestrzennymi. Zagrożeniem dla tych 
obszarów są dezintegracja oraz niepełne procesy urbanizacyjne. W ramach strategii 
rozwoju województwa oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw 
(pzpw) tereny te powinny zostać wyznaczone jako obszary o dobrych warunkach do 
rozprzestrzeniania się procesów rozwojowych. 

 Obszary ochrony gleb dla celów produkcji rolnej wymagające ochrony przed zmianą 
użytkowania w dokumentach planistycznych (studium gminne i plany zagospodarowania 
województw). 

 Obszary kształtowania potencjału rozwojowego wymagające programowania działań 
ochronnych ze względu na ich wartość przyrodniczą, kulturową lub szczególne znaczenie 
dla ochrony zasobów naturalnych wymagające podjęcia niezbędnych działań zgodnych 
z przeznaczeniem każdego z tych obszarów. 

 Obszary cenne przyrodniczo (w tym obszary Natura 2000, korytarze ekologiczne, 
obszary chronionego krajobrazu) powinny zachować funkcję przyrodniczą i ochronną. 
Na obszarach wyznaczanych dla ochrony krajobrazu ograniczeniu podlega przede 
wszystkim lokalizacja turbin wiatrowych, plantacji, jednolitych upraw 
wielkopowierzchniowych i obiektów kubaturowych niedostosowanych do otoczenia. 
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 Obszary ochrony krajobrazów kulturowych wymagają wprowadzenia do dokumentów 
planistycznych zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego, umożliwiającej 
gospodarowanie krajobrazem w celu podniesienia konkurencyjności regionów. 

 Obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych wymagają zapewnienia równowagi 
poboru i odtwarzania zasobów, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednio wysokiego 
poziomu oczyszczania wód zużytych. 

Sformułowane wyżej cele i kierunki działań polityki przestrzennej wraz z typologią 
obszarów funkcjonalnych KPZK 2030 stanowią ustalenia i zalecenia wymagane do 
wprowadzenia do planów zagospodarowania województw oraz poprzez nie do uwzględnienia 
w planowaniu na szczeblu gminnym. 

Przyjęte w projekcie zmiany „Planu …” ustalenia zagospodarowania przestrzennego są 
generalnie zgodne z zaleceniami i ustaleniami KPZK 2030, przyjętymi przez Radę Ministrów 
13 grudnia 2011 r.  

„Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) 

Dnia 29.10.2013 r. Rada Ministrów przyjęła Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i 
obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020).  

SPA 2020 określa warunki stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu 
ryzyka, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne. Przewidziano w nim także rozwiązania 
wykorzystujące pozytywny wpływ, jaki działania te mogą wywierać nie tylko na stan 
środowiska, ale również na wzrost gospodarczy. Działania adaptacyjne, podejmowane 
zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne, będą dokonywane poprzez realizację 
polityk, inwestycje w infrastrukturę oraz technologie. Niezwykle istotna jest również wiedza i 
informacja o konsekwencjach zmian klimatycznych, a także zmiany zachowań społecznych. 

Podobne działania podejmowane są na całym świecie. Komisja Europejska, mając na 
celu wdrożenie Programu z Nairobi, przygotowała unijną strategię adaptacji do zmian 
klimatu, opublikowaną w kwietniu 2013 r.4 

                                                
4 Na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu (UNFCCC) rządy ponad 190 
krajów debatują nad ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i adaptacją do zmian klimatu uznając, że 
działania te należy prowadzić równolegle. Potrzeba opracowania programów adaptacji i zadania Stron 
Konwencji wynikają z Art. 4 ww. Konwencji i przyjętego na jej forum „Programu działań z Nairobi ws. 
oddziaływania, wrażliwości i adaptacji do zmian klimatu” z 2006 r., który przewiduje m.in. konieczność 
włączenia się krajów do oceny możliwego wpływu zmian klimatu na różne dziedziny życia i stworzenia strategii 
ograniczenia tego wpływu poprzez dostosowanie do tych zmian. Komisja Europejska, mając na celu wdrożenie 
Programu z Nairobi, opublikowała w dniu 1 kwietnia 2009 r. Białą Księgę: Adaptacja do zmian klimatu: 
Europejskie ramy działania, COM(2009)147, w której określiła zakres działania UE na lata 2009-2012, m.in. w 
zakresie przygotowania unijnej strategii adaptacji do zmian klimatu, która ostatecznie została opublikowana 
przez KE w kwietniu 2013 r. (COM(2013) 216. Adaptacja zostanie również włączona do kluczowych polityk 
UE i będzie istotnym elementem polityki zagranicznej UE. Biała Księga ma charakter strategiczny i 
ukierunkowuje przygotowanie do skuteczniejszego reagowania na skutki zmian klimatu na poziomie UE i 
krajów członkowskich.  
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Strategia ta zostanie włączona do kluczowych polityk UE i będzie istotnym elementem 
unijnej polityki zagranicznej. Główne cele formułowane na poziomie UE to: wzmocnienie 
bazy dowodowej z zakresu zmian klimatu, wprowadzenie adaptacji do kluczowych polityk 
UE, jej finansowanie oraz wymiana wiedzy i dobrych praktyk. 

SPA 2020 jest elementem szerszego projektu badawczego o nazwie KLIMADA, 
obejmującego okres do 2070 roku. Strategia wpisuje się w działania unijnej strategii adaptacji 
do zmian klimatu, której celem jest poprawa „odporności” państw członkowskich na aktualne 
i oczekiwane zmiany klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem lepszego przygotowania do 
ekstremalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych oraz redukcji kosztów społeczno-
ekonomicznych z tym związanych. 

SPA 2020 jest spójny z przyjętą przez rząd we wrześniu 2012 r. Strategią Rozwoju Kraju 
2020. Ma również charakter komplementarny w stosunku do tzw. strategii zintegrowanych. 
W dokumencie wskazano cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć do roku 
2020 w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach: gospodarce wodnej, rolnictwie, 
leśnictwie, różnorodności biologicznej i obszarach prawnie chronionych, zdrowiu, 
energetyce, budownictwie, transporcie, obszarach górskich, strefie wybrzeża, gospodarce 
przestrzennej i obszarach zurbanizowanych. 

W dokumencie uwzględniono i przeanalizowano obecne i oczekiwane zmiany klimatu, w 
tym scenariusze zmian klimatu dla Polski do roku 2030. Wykazały one, że największe 
zagrożenie dla gospodarki i społeczeństwa będą stanowiły ekstremalne zjawiska pogodowe, 
takie jak deszcze nawalne, powodzie, podtopienia, osunięcia ziemi, fale upałów, susze, 
huragany, osuwiska itp. Zjawiska te będą występowały prawdopodobnie z coraz większą 
częstotliwością i natężeniem, obejmując coraz większe obszary kraju. 

Celem głównym SPA 2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego 
funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu.  

Cele szczegółowe i kierunki działań to: 
1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska.  
1.1. Dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu - zapewnienie 

funkcjonowania w warunkach zarówno nadmiaru, jak i niedoboru wody. 
1.2. Adaptacja strefy przybrzeżnej do zmian klimatu - głównie dalsza rozbudowa i 

monitoring systemu ochrony przeciwpowodziowej, zapobieganie degradacji linii 
brzegowych oraz rozwój monitoringu stref przybrzeżnych. 

1.3. Dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu - m.in. poprzez wdrożenie 
stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii. Istotne będzie także wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii: energii słonecznej, wiatrowej, biomasy i energii wodnej. 

1.4. Ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna - najistotniejsze jest: 
utrzymanie obszarów wodno-błotnych oraz ich odtwarzanie wszędzie tam, gdzie jest to 
możliwe, prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej w zmiennych warunkach oraz 
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przygotowanie ekosystemów leśnych na m.in.: okresy suszy, fale upałów, gwałtowne 
opady deszczu, porywiste wiatry. 

1.5. Adaptacja do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie - objęcie 
całego terytorium kraju skutecznym systemem planowania przestrzennego, 
zapewniającego właściwe i zrównoważone wykorzystanie terenów. 

1.6. Zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu ochrony zdrowia w warunkach 
zmian klimatu - stworzenie systemu monitoringu i ostrzegania przed zjawiskami 
klimatycznymi i pochodnymi, które mogą szkodliwie wpływać na zdrowie i jakość 
życia. 

2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich, szczególnie wrażliwych 
na zmiany klimatu.  

2.1. Stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami. Ma 
to szczególnie znaczenie w produkcji rolniczej. Wyniki monitoringu powinny być 
elementem działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej i 
stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych. Natomiast monitorowanie 
nadzwyczajnych zagrożeń na terenach wiejskich ma kluczowe znaczenie dla ludności, 
infrastruktury i gospodarstw rolniczych i powinno być bezpośrednio związane z 
lokalnym systemem ostrzegania. 

2.2. Organizacyjne i techniczne dostosowanie działalności rolniczej i rybackiej do zmian 
klimatu - doradztwo i dostosowanie technologiczne, jak również adekwatne do 
wyzwań klimatycznych gospodarowanie zasobami. 

3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu. 
3.1. Wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany klimatu - w 

tym dotyczących infrastruktury transportowej na etapie projektowania i budowy. 
3.2. Zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu. 
4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem 

zmian klimatu.  
4.1. Monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania i reagowania w 

kontekście zmian klimatu (miasta i obszary wiejskie). 
4.2. Miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu - adaptacja instalacji 

sanitarnych i sieci kanalizacyjnych do zwiększonych o padów nawalnych, mała 
retencja miejska oraz zwiększenie obszarów terenów zieleni i wodnych w mieście.  

5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu 
5.1. Promowanie innowacji na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych 

sprzyjających adaptacji do zmian klimatu. 
5.2. Budowa systemu wsparcia polskich innowacyjnych technologii sprzyjających 

adaptacji do zmian klimatu. 
6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu.  
6.1. Zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyk związanych ze zjawiskami ekstremalnymi 

i metodami ograniczania ich wpływu. 
6.2. Ochrona grup szczególnie narażonych przed skutkami niekorzystnych zjawisk 

klimatycznych. 
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Realizacja działań wskazanych w SPA2020 kierunków działań będzie procesem 
wymagającym zaangażowania wielu podmiotów i instytucji na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym. Chodzi o administrację centralną, samorządy województw, 
samorządy lokalne oraz przedsiębiorców. Działania adaptacyjne będą finansowane z różnych 
źródeł, tzn. zarówno krajowych, jak i zagranicznych (w szczególności UE) oraz ze środków 
prywatnych. Monitorowanie realizacji SPA 2020 będzie prowadzone przez Ministerstwo 
Środowiska w oparciu o wskaźniki na poziomie celów szczegółowych wymienionych 
powyżej. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że działania adaptacyjne zostały wskazane w innych 
rządowych dokumentach strategicznych, ich realizacja będzie przedmiotem monitoringu w 
ramach tych strategii.  

Projekt zmiany „Planu …” jest zgodny z celami szczegółowymi i kierunkami działań 
przyjętymi w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”, szczególnie z określonymi w celu 4. 
Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian 
klimatu.  

 

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej jest wynikiem 
wieloletnich prac Wspólnot Europejskich zmierzających do lepszej ochrony wód poprzez 
wprowadzenie wspólnej europejskiej polityki wodnej, opartej na przejrzystych, efektywnych i 
spójnych ramach legislacyjnych. Zobowiązuje ona państwa członkowskie do racjonalnego 
wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. 
 Celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku (Dyrektywa 
przewiduje odstępstwa od założonych celów środowiskowych, jeżeli ich osiągnięcie dla danej 
części wód w ustalonym terminie nie będzie możliwe z określonych przyczyn).  

 W ww. planach, przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód 
powierzchniowych, brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z 
Ramową Dyrektywę Wodną (RDW) warunkiem niepogarszania ich stanu z uwzględnieniem 
różnicy pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Zgodnie z 
tymi założeniami dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu 
ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód - co najmniej dobrego potencjału 
ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału 
konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.  

Cele środowiskowe dla wód podziemnych określone w planach gospodarowania wodami 
na obszarach dorzeczy obejmują: 

 zapobieganie dopływowi lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych; 

 zapobieganie pogarszania się stanu wszystkich części wód podziemnych; 

 zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem wód podziemnych; 
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 wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 
trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka. 

Ww. zagadnienia w kontekście ustaleń projektu „Planu …” przeanalizowano w rozdz. 7.3. w 
odniesieniu do „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętego 
Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. 2011 r. Nr 49 poz. 549). 

 

MasterPlan dla obszaru dorzecza Wisły (2014)  

Masterplan jest dokumentem o nadrzędnym znaczeniu dla wszystkich istniejących w Polsce 
krajowych i regionalnych planów oraz programów sektorowych, w których planowane są 
działania lub inwestycje mające wpływ na stan zasobów wodnych oraz cele ochrony wód, 
wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Nadrzędny charakter Masterplanu polega 
na konieczności uchylenia dotychczas funkcjonujących dokumentów planistycznych na ich 
rzecz. 

Masterplan jest wynikiem analizy i przeglądu dokumentacji dla inwestycji, które 
przeprowadzono, które są w trakcie realizacji oraz dla których proces przygotowania 
dokumentacji na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację został już rozpoczęty. 
Największy udział wśród przeanalizowanych inwestycji mają te, których celem jest ochrona 
przeciwpowodziowa. Działania te mają zapewnić właściwe planowanie strategiczne 
w gospodarce wodnej. 

Masterplan dla obszaru dorzecza Wisły (i analogicznie dorzecza Odry) jest wynikiem 
ustaleń z Komisją Europejską, które doprowadziły do przyjęcia przez Polskę planu działań, 
zawartego w uchwale Rady Ministrów z 2 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Planu działania 
w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej”. Masterplany dla obszarów 
dorzeczy Wisły i Odry będą stanowiły uzupełnienie obowiązujących planów gospodarowania 
wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 r. „Plan gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły” (2011) omówiono w rozdz. 7.3. 

W „Masterplanie dla obszaru dorzecza Wisły (2014) zestawiono inwestycje planowane do 
realizacji w perspektywie do 2021 r. na obszarze dorzecza Wisły. Stworzono dwie 
podstawowe listy inwestycji, tj.:  
 lista nr 1 – inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód 

lub nie pogarszają stanu wód; 
 lista nr 2 – inwestycje, które mogą spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub 

pogorszenie ich stanu/potencjału, i dla których należy rozważyć zastosowanie 
odstępstwa.  

Na obszarze projektu „Planu …” nie są realizowane i planowane do realizacji inwestycje ujęte 
w „Masterplanie dla obszaru dorzecza Wisły (2014).  
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W bliskim otoczeniu obszaru projektu zmiany „Planu …” w gminie Przywidz w trakcie 
realizacji jest zadanie pn. „Rzeka Wietcisa - budowa przelewu awaryjnego (nowego upustu) 
na stopniu Przywidz, ujęte w „Masterplanie dla obszaru dorzecza Wisły” (2014) na liście nr 1. 
Inwestycja została oceniona jako nie wpływająca negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu 
wód lub nie pogarszająca stanu wód ze względu na lokalny zakres prac związanych z 
umocnieniem brzegów oraz przełożeniem koryta na niewielkim odcinku przy istniejącym 
obiekcie hydrotechnicznym, usunięciem przeszkód w postaci zakrzaczeń i punktowym 
odmuleniem.  

 
6.2. Poziom regionalny 

Dla oceny projektu zmiany „Planu …” szczególnie istotne są cele ochrony środowiska 
zapisane w dokumentach regionalnych (spójne z celami ochrony środowiska dokumentów 
wyższego rzędu). Są to przede wszystkim:  

 „Program ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2013-2016 z 
perspektywą do roku 2020” - Uchwała nr 528/XXV/12 Sejmiku Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2012 r.; 

 „Plan gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego 2018” - Uchwała Nr 
415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. 

„Program ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2013-2016 z 
perspektywą do roku 2020” 

W „Programie …” wyznaczono cztery cele perspektywiczne (I-IV), nawiązujące do 
priorytetów VI Wspólnotowego Programu Działań w zakresie środowiska naturalnego oraz 
Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016: 

I. Środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, 

II. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz aktywacja rynku na rzecz 
środowiska, 

III. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, 

IV. Zrównoważone wykorzystanie energii, wody i surowców naturalnych. 

Kolejny poziom stanowi 12 celów średniookresowych, których realizacyjne, osiągnięcie 
w większości przypadków założono w rozszerzonym okresie programowania tj. do roku 
2020). Należą do nich m. in.: 

1) Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych, w tym wód przybrzeżnych (2013-
2020); w tym cel priorytetowy: 

 - Wyposażenie w zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalnie ścieków z podwyższonym 
usuwaniem biogenów wszystkich aglomeracji powyżej 15 000 RLM” (2015). 

1) Osiągnięcie i utrzymywanie standardów jakości środowiska, wpływających na warunki zdrowotne 
(2013-2020). 
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2) Zapewnienie wysokiego stopnia odzysku odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska poprzez 
budowę nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarki odpadami (2013-2020). 

3) Ochrona mieszkańców województwa i ich mienia przed zagrożeniami naturalnymi i skutkami 
katastrof naturalnych (2012-2019). 

4) Kształtowanie u mieszkańców województwa pomorskiego postaw i nawyków proekologicznych 
oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska (2013-2020). 

6) Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska, zwiększenie roli ekoinnowacyjności w procesie 
rozwoju regionu (2012-2019). 

7) Ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej, powstrzymanie procesów degradacji oraz 
poprawa spójności systemu obszarów chronionych (2013-2020). 

8) Dostosowanie ekosystemów leśnych do zmian klimatycznych i warunków siedliskowych; 
przywracanie i zachowanie walorów ekologicznych obszarom rolniczym (2013-2020). 

9) Racjonalizacja wykorzystania zasobów wód podziemnych, ochrona głównych zbiorników wód 
podziemnych stanowiących ważne źródło zaopatrzenia ludności w wodę (2013-2020). 

10) Zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin, eliminacja nielegalnego wydobycia oraz 
minimalizowanie niekorzystnych skutków ich eksploatacji (2013-2020). 

11) Wspieranie wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (2013 – 2020); 

12) Rozbudowa efektywnych systemów produkcji i dystrybucji energii, optymalizacja jej zużycia oraz 
ograniczenie niekorzystnych oddziaływań energetyki na środowisko (2013 – 2020). 

(…) 

Ustalenia projektu zmiany „Planu …” są zgodne z ww. zapisami „Programu ochrony 
środowiska województwa pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020”…”, 
w szczególności w zakresie celów określonych w punktach: 1. Osiągnięcie i utrzymywanie 
standardów jakości środowiska, wpływających na warunki zdrowotne, 3. Ochrona mieszkańców 
województwa i ich mienia przed zagrożeniami naturalnymi i skutkami katastrof naturalnych i 7. 
Ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej, powstrzymanie procesów degradacji oraz 
poprawa spójności systemu obszarów chronionych. 

 

„Plan gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego 2018” (2012)  

W „Krajowym programie gospodarki odpadami 2014” (2010) określone zostały 
następujące cele główne: 

 utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 
gospodarczego kraju wyrażonego w PKB; 

 zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, 
tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów 
zgodnego z wymogami ochrony środowiska; 

 zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów; 
 wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów; 
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 utworzenie i uruchomienie bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce 
odpadami (BDO). 
W „Planie gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego 2018” (2012) w 

gospodarce odpadami komunalnymi poza ww. celami głównymi przyjęto następujące cele: 

 objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich 
właścicieli nieruchomości w województwie najpóźniej do 1 lipca 2013 r.; 

 objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości w województwie systemem selektywnego 
zbierania odpadów najpóźniej do 1 lipca 2013 r.; 

 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 
składowiska tak, aby nie było składowanych: 
 w 2013 r. więcej niż 50%, 
 w 2020 r. więcej niż 35%, 
wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku 
do masy tych odpadów wytworzonych na terenie województwa pomorskiego w 1995 r.; 

 zmniejszenie do końca 2014 r. masy składowanych odpadów komunalnych do nie więcej 
niż 60 % masy wytworzonych odpadów komunalnych; 

 osiągnięcie w terminie do 31 grudnia 2020 r. poziomu recyklingu i przygotowania do 
ponownego wykorzystania następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, 
tworzywa sztuczne, szkło – w wysokości minimum 50 % wagowo; 

 tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
 rozwój selektywnego zbierania odpadów: niebezpiecznych w strumieniu odpadów 

komunalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów 
wielkogabarytowych oraz z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych; 

 wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów; 
 zrekultywowanie zamykanych lokalnych składowisk; 
 prowadzenie stałego nadzoru, monitoringu zrekultywowanych składowisk oraz bieżących 

remontów wierzchowiny, skarp, urządzeń odgazowujących i odwadniających; 
 opracowanie i realizacja planu działań naprawiających stan środowiska gruntowo-

wodnego w przypadkach, gdy wyniki monitoringu wskazują na istotne zanieczyszczenie 
wód podziemnych wokół obiektów gospodarki odpadami; 

 zwiększenie udziału przetwarzania odpadów komunalnych metodami termicznymi lub 
innymi nowoczesnymi metodami spełniającymi kryterium najlepszej dostępnej technologii. 
Główne cele w gospodarce odpadami niebezpiecznymi: 

 minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych oraz ograniczenie ilości 
odpadów poddawanych procesowi unieszkodliwiania poprzez składowanie; 

 sukcesywne zwiększanie ilości odpadów poddawanych procesom odzysku; 

 organizacja i rozwój nowych systemów zbierania odpadów niebezpiecznych. 

Ogólne cele dla wszystkich odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne: 

 zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku, 

 zmniejszenie udziału ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie. 
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Podstawowym założeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce 
jest system rozwiązań regionalnych. Wg „Planu gospodarki odpadami …” (2012) gmina 
Przywidz położona jest w Regionie Południowym gospodarki odpadami, obsługiwanym przez 
RIPOK Stary Las. 

W skład Regionu Południowego wchodzą gminy powiatu kościerskiego i starogardzkiego 
oraz spośród gmin powiatu gdańskiego - gmina Przywidz. 

Instalacja regionalna RIPOK Stary Las posiada wystarczające zdolności przerobowe do 
przyjęcia i przetworzenia odpadów komunalnych z całego regionu. Nie było podstaw do 
wyznaczenia w regionie instalacji zastępczych. Dziewięć składowisk odpadów komunalnych 
zlokalizowanych w Regionie Południowym przewidzianych jest do zamknięcia i rekultywacji, 
a środki na ten cel zapewniono w ramach EFRR. Są to składowiska w: Bietowie, Bobrowcu, 
Liniewskich Górach, Linowcu, Osieku, Osówku, Skarszewach, Strychu i Zblewie.  

W regionie przewidziano funkcjonowanie składowiska w Gostomiu, jako instalacji 
regionalnej w zakresie składowania pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów 
komunalnych, gdyż pojemność kwatery jest wystarczająca, aby odpady te składować przez 
okres min. 15 lat. Wg „Planu Gospodarki Odpadami …” (2012) dla składowiska w Gostomiu 
planowane jest zweryfikowanie obecnego pozwolenia zintegrowanego i uwzględnienie w nim 
kwatery nr III w celu wykorzystania jej do składowania azbestu. 

Projekt zmiany „Planu …” nie reguluje szczegółowo zagadnień związanych z gospodarką 
odpadami. Powinna być ona realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
powszechnego oraz uchwalonymi przepisami prawa miejscowego, w tym regionalnym i 
lokalnym planem gospodarki odpadami. 



 

                                                                                                                                                      proeko 

 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY „MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI GROMADZIN, OBRĘB PRZYWIDZ” 

64

7. ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH, ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ 
USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY PLANU NA ŚRODOWISKO 

7.1. Wprowadzenie 

W zakresie oddziaływań ustaleń projektu zmiany „Planu ...” i możliwych przekształceń 
środowiska przyrodniczego przeanalizowano oddziaływania (wpływy) na następujące 
elementy środowiska w ich wzajemnym powiązaniu: 
 przypowierzchniowa warstwa litosfery; 
 wody powierzchniowe i podziemne; 
 powietrze atmosferyczne i klimat; 
 roślinność; 
 zwierzęta; 
 różnorodność biologiczna; 
 formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000; 
 zasoby naturalne; 
 zabytki; 
 dobra materialne; 
 krajobraz; 
 ludzi. 

Oceniano oddziaływania bezpośrednie, pośrednie i wtórne, krótko-, średnio- i 
długoterminowe, chwilowe, okresowe i stałe. W podsumowaniu (tab. 1 w rozdz. 7.14.2.) 
przedstawiono klasyfikację oddziaływań, zgodną art. 51 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 
1235 ze zm.).  

 
 
7.2. Przekształcenia przypowierzchniowej warstwy litosfery 

Realizacja zabudowy z zakresu funkcji mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz usług, 
wraz z towarzysząca im infrastrukturą techniczną i drogową, spowoduje szereg przekształceń 
środowiska przyrodniczego na etapie inwestycyjnym, tj.: 
 przekształcenia w przypowierzchniowych strukturach geologicznych w wyniku robót 

ziemnych w celu posadowienia budynków, poprowadzenia ciągów komunikacyjnych i 
uzbrojenia terenu (wykopy, wprowadzenie podsypek); 

 zmiany lokalnego ukształtowania terenu w wyniku prac niwelacyjnych oraz ewentualnych 
nasypów ziemnych; 

 likwidację pokrywy glebowej w miejscach wykopów i przekształcenie 
fizykochemicznych właściwości gleb na terenach placów budów oraz w sąsiedztwie 
planowanych inwestycji na terenach składowania materiałów budowlanych i w wyniku 
pracy sprzętu budowlanego; 
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 powstanie odpadu w postaci gleby i ziemi wydobytej z wykopów pod fundamenty; 
 utwardzenie części terenu (głównie przeznaczonej na ciągi komunikacyjne). 

Największe przekształcenia litosfery będą miały miejsce w przypadku obiektów 
posiadających kondygnacje podziemne.  

Na części obszaru projektu zmiany „Planu …” występują zróżnicowane warunki 
morfologiczne – zgodnie z ustaleniami projektu zmiany „Planu …”  na obszarach o spadkach 
terenu większych niż 15% zaleca się sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

W projekcie zmiany ”Planu …” zawarto zakaz niwelacji terenu, za wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwosuwiskowym oraz za wyjątkiem miejsc niezbędnych 
dla prawidłowego zagospodarowania działki, zgodnie z jej przeznaczeniem i prawidłowej 
realizacji dróg i infrastruktury technicznej – zapis ten ograniczy przekształcenia 
ukształtowania terenu i przypowierzchniowej budowy geologicznej. Zgodnie z ustaleniami 
projektu zmiany „Planu …” przy zagospodarowaniu terenów, lokalizacji obiektów i zespołów 
zabudowy obowiązuje harmonijne wpisanie ich w pagórkowaty krajobraz.  

Na etapie funkcjonowania ustaleń projektu zmiany „Planu ...” przekształcenia litosfery 
mogą być związane z rozdeptywaniem i rozjeżdżaniem terenów nieutwardzonych. 
Wydeptywanie może dotyczyć również terenów sąsiednich, w wyniku penetracji pieszej 
podczas codziennej rekreacji mieszkańców obszaru „Planu...”. Ze względu na stosunkowo 
małą intensywność zabudowy, i ograniczoną liczbę planowanych obiektów, nie przewiduje 
się, aby były to oddziaływania istotne. 

Generalnie, przekształcenia litosfery w wyniku realizacji planowanych obiektów będą 
typowe dla noworealizowanych inwestycji o funkcji mieszkaniowej i ograniczone do działań 
niezbędnych dla ich budowy. 

Podsumowując, wdrożenie ustaleń projektu zmiany „Planu…” spowoduje typowe i 
nieuniknione przekształcenia litosfery na etapie budowy dopuszczonego zainwestowania. Na 
etapie funkcjonowania ustaleń projektu „Planu …” na terenach zainwestowania osadniczego 
oraz w ich sąsiedztwie może nastąpić intensyfikacja przekształceń litosfery, polegających głównie 
na wydeptywaniu terenu w wyniku penetracji pieszej oraz rozjeżdżania terenu. Ograniczenie 
negatywnego oddziaływania na litosferę możliwe jest poprzez wprowadzenie zainwestowania 
terenu tj. urządzone ścieżki, dojazdy, miejsca postojowe i parkingi oraz elementy małej 
architektury.  

Zgodnie z ustaleniami projektu zmiany „Planu …” przy zagospodarowaniu terenów, 
lokalizacji obiektów i zespołów zabudowy obowiązuje harmonijne wpisanie ich w 
pagórkowaty krajobraz. Tereny przeznaczone pod zabudowę o nachyleniach większych niż 
15% powinny być szczegółowo rozpoznane pod względem warunków geotechnicznych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463). 
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7.3. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Sieć hydrograficzna 

Zgodnie z projektem zmiany „Planu …” obowiązywać ma na jego obszarze zachowanie 
terenów podmokłych z możliwością ich wykorzystania do odprowadzania wód opadowych. 
Ponadto wg projektu zmiany „Planu …” na jego obszarze ma obowiązywać zachowanie 
istniejącej zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowanej sieci urządzeń melioracji wodnych i 
drożności systemu melioracyjnego. Wykluczono kanalizację rowów melioracyjnych, poza 
miejscami niezbędnymi dla przeprowadzenia i organizacji dróg, ulic, dojazdów, zjazdów i 
skrzyżowań oraz przeprowadzenia infrastruktury technicznej. 

Gospodarka wodno-ściekowa 

W związku z projektowanymi obiektami mieszkaniowymi i usługowymi wystąpi wzrost 
zapotrzebowania na wodę w stosunku do stanu istniejącego. Zaopatrzenie w wodę ma być 
realizowane w oparciu o sieć wodociągową z ujęcia gminnego zlokalizowanego poza 
obszarem projektu zmiany „Planu …”.  

Zgodnie z ustaleniami projektu zmiany „Planu...”, powstające na jego terenie ścieki sanitarne 
będą kierowane docelowo do kanalizacji sanitarnej, co jest rozwiązaniem optymalnym. Do czasu 
zrealizowania gminnej kanalizacji sanitarnej, w projekcie zmiany „Planu...” dopuszczono 
odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych lub, jeżeli pozwalają na to warunki 
gruntowe i wielkość działki, wyposażenie zabudowy w przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
Jak pokazuje praktyka, gromadzenie ścieków w bezodpływowych zbiornikach bywa 
rozwiązaniem nieskutecznym pod względem ochrony środowiska, w szczególności gruntowo-
wodnego.  

W zakresie odprowadzania wód opadowych w projekcie zmiany „Planu...” dopuszczono 
odprowadzenie wód deszczowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, 
zbiorników retencyjnych, na tereny podmokłe lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami, a z dróg/ulic i placów oraz dróg wewnętrznych w sposób kształtujący spójny i 
ciągły system gromadzenia, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych. Ponadto 
wprowadzono zakaz odprowadzania bez oczyszczenia wód opadowych (ścieków) z terenów o 
użytkowaniu powodującym ponadnormatywne zanieczyszczenie wód opadowych, do gruntu i 
do  rowów melioracyjnych. 

Postępowanie z wodami opadowymi, uregulowane ustaleniami projektu zmiany „Planu...” 
jest właściwe pod względem przeciwdziałania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych, 
podziemnych i gruntu, a jednocześnie przeciwdziała ograniczeniu zasilania pierwszego poziomu 
wodonośnego. Odprowadzanie wód opadowych powierzchniowo, w miejscu ich opadu jest 
zgodne z zasadą odprowadzania wód opadowych w miarę możliwości do gruntu na terenie ich 
powstawania. Przeciwdziała to obniżeniu zwierciadła wód podziemnych (Osmulska-Mróz, 
1995) – dotyczy to zarówno obszaru „Planu …” jak i jego otoczenia. 
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Wody podziemne 

Budowa i eksploatacja dopuszczonego na obszarze projektu zmiany „Planu …” 
zainwestowania nie spowoduje oddziaływania na stan fizyczny wód podziemnych, w 
szczególności nie spowoduje naruszenia pierwszego poziomu wód podziemnych (tzw. wody 
gruntowe) i tym samym nie spowoduje obniżenia jego poziomu – dotyczy to zarówno obszaru 
projektu zmiany „Planu …” jak i jego otoczenia. Dopuszczone w projekcie zmiany „Planu …” 
okresowe, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, gromadzenie ścieków w zbiornikach 
bezodpływowych, może w praktyce stanowić źródło zanieczyszczenia wód podziemnych. 
Dlatego ustalenie to uznano za dyskusyjne (zob. rozdz. 7.18.1.).  

Obszar projektu zmiany „Planu …” położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych Nr 116 „Zbiornika Międzymorenowego Gołębiewo” (rys. 5). Zbiornik, o 
powierzchni 170 km2 posiada dokumentację hydrogeologiczną zatwierdzoną przez MOŚZNiL 
decyzją DG kdh/BJK/489-6106a/98 z dnia 04.12.1998 r. Dla ochrony zasobów wody GZWP 
wyznaczono, ale nie zatwierdzono, obszar ochronny o powierzchni 53,8 km2 (w tym obszar 
7,4 km2 o zaostrzonych rygorach), pokrywający się z granicami Przywidzkiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazowego. W jego zasięgu zaproponowano m. in. wprowadzenie 
następujących zakazów (nie mają mocy prawnej): 

(…) 
 budowy lub rozbudowy baz, stacji paliw, rurociągów do transportowania ropy naftowej, 

produktów ropy naftowej i substancji chemicznych - gdyby obszar ochronny GZWP był 
formalnie ustanowiony, zapis ten eliminowałby możliwość lokalizacji stacji paliw na 
terenie 10.MN/MW/U, chyba ze ocena oddziaływania stacji na środowisko wykazałaby 
brak zagrożenia jej negatywnego oddziaływania na zasoby wodne GZWP; 

 gromadzenia ścieków i składowania odpadów o ile zastosowane rozwiązania techniczne 
technologiczne i organizacyjne nie wykluczają bezpośredniego lub pośredniego zrzutu do 
wód podziemnych substancji niebezpiecznych i szkodliwych pochodzących z tych obiektów 
- gdyby obszar ochronny GZWP był formalnie ustanowiony, zakaz ten potwierdzałby 
uznanie dopuszczonego w projekcie zmiany ”Planu ...” gromadzenia ścieków sanitarnych w 
zbiornikach bezodpływowych za dyskusyjne (zob. powyżej i rozdz. 7.18.1.). 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

Położenie obszaru projektu „Planu w podziale na jednolite części wód mówiono w rozdz. 
4.1., a cele środowiskowe wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej w rozdz. 6.1. 

Jak już opisano w rozdz. 4.1. realizacja celów środowiskowych określonych dla jednolitej 
części wód powierzchniowych JCWP PLRW200017298469 Wietcisa do Rutkownicy z 
Rutkownicą i podziemnych JCWPd nr 30 - kod PLGW240030 jest zagrożona, wpływa na to 
sytuacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w całej zlewni. W „Planie gospodarowania 
wodami dorzecza Wisły” (2011) z powodu konieczności dodatkowych analiz oraz długości 
procesu inwestycyjnego dla JCWP PLRW200017298469 zastosowano derogacje czasowe 
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(zgodnie z art. 4.4. RDW - brak możliwości technicznych) – tj. przesunięto termin osiągnięcia 
co najmniej dobrego stanu wód do roku 2021 lub najpóźniej do 2027. W zakresie wód 
podziemnych Wg „Planu gospodarowania wodami dorzecza Wisły” (2011) realizacja celów 
środowiskowych dla JCWPd nr 30 - kod PLGW240030 nie jest zagrożona. 

Podsumowując, przy właściwym funkcjonowaniu wszystkich elementów systemów 
unieszkodliwiania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych, przewidzianych w projekcie 
„Planu…” (rozwiązania docelowe), nie będzie miało miejsca negatywne oddziaływanie na 
występujące w otoczeniu obiekty hydrograficzne oraz na wody podziemne. W związku z tym 
realizacja ustaleń projektu „Planu …” nie wpłynie niekorzystnie na osiągnięcie celów 
środowiskowych określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych w 
„Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (2011) pod warunkiem jak 
najszybszego skanalizowania obszaru „Planu...” i podłączenia wszystkich wymagających tego 
obiektów do sieci kanalizacji sanitarnej (wariant docelowy przyjętego w „Planie...” sposobu 
unieszkodliwiania ścieków). 

 

7.4. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego  

Prognozowana jest emisja zanieczyszczeń powietrza w trakcie realizacji ustaleń projektu 
zmiany „Planu ...” (prace budowlane), która nastąpi w wyniku pracy sprzętu budowlanego i 
transportu materiałów budowlanych (spaliny) oraz w wyniku składowania materiałów 
budowlanych (ewentualne źródło zapylenia), a także w trakcie prac ziemnych (pylenie z 
powierzchni terenu pozbawionej roślinności, w zależności od warunków atmosferycznych). 
Wpływ ww. prac na warunki aerosanitarne w trakcie budowy będzie krótkotrwały i 
ograniczony przestrzennie.  

Na etapie funkcjonowania ustaleń projektu zmiany „Planu …” źródłami zanieczyszczenia 
atmosfery (poza zewnętrznymi) będą: 
 źródła ciepła projektowanych obiektów mieszkaniowych i usługowych (w zależności od 

wyposażenia); 
 motoryzacyjne zanieczyszczenia powietrza (z układu komunikacyjnego).  

Zgodnie z projektem zmiany „Planu …” dopuszczono zaopatrzenie zabudowy w ciepło z 
indywidualnych lub zbiorowych źródeł energii, z zastosowaniem paliw niepowodujących 
ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza. Zapis ten oznacza dopuszczenie wszelkich 
źródeł ciepła – celowe jest preferowanie niskoemisyjnych bądź bezemisyjnych źródeł ciepła. 
Pomimo tego, ze względu na małą intensywność zabudowy oraz dobre przewietrzanie terenu, nie 
przewiduje się znaczącego wzrostu zanieczyszczenia powietrza na obszarze projektu zmiany 
„Planu...”.  

Ponadto w projekcie zmiany ”Planu …” dopuszczono lokalizację urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii, jako urządzeń towarzyszących funkcji przeznaczenia 
terenu, w sposób niepowodujący przekroczeń parametrów, określonych w przepisach odrębnych 
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wymaganych dla dominującej funkcji5. Jest to rozwiązanie proekologiczne, którego wdrożenie 
będzie stanowiło przyczynek do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń ze źródeł energetycznych 
do środowiska.  

Realizacja ustaleń projektu zmiany „Planu...” przyczyni się do intensyfikacji ruchu 
samochodowego na drogach w otoczeniu jego obszaru i przede wszystkim w jego zasięgu.. Ze 
względu na mały obszar i skalę planowanych zmian nie prognozuje się, aby była to znacząca 
intensyfikacja.  

W emisjach z silników spalinowych wyróżniono kilkanaście tysięcy substancji. Istotne, 
charakterystyczne dla komunikacji substancje chemiczne stanowią: 

 w skali lokalnej - tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory aromatyczne i alifatyczne; 

 w skali makro - dwutlenek węgla (gaz cieplarniany). 

W nawiązaniu do obecnych tendencji proekologicznych na rynku motoryzacyjnym, w 
przyszłości spodziewany jest jednostkowy spadek emisji zanieczyszczeń przez pojazdy 
samochodowe. 

W wyniku wdrożenia ustaleń i zaleceń projektu „Planu …” nie wystąpi znacząca emisja 
zanieczyszczeń do atmosfery, a stan zanieczyszczenia atmosfery ulegnie tylko nieznacznemu 
pogorszeniu. Jest to nieuniknione na terenach osadnictwa wiejskiego. Na obszarze projektu 
zmiany „Planu…” zalecane jest zainstalowanie niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł 
ciepła, z wykorzystaniem urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł. 
Przekształcenia funkcjonalne związane z realizacją ustaleń projektu zmiany „Planu…” mogą 
spowodować zwiększenie natężenia ruchu pojazdów i w konsekwencji wzrost emisji 
zanieczyszczeń komunikacyjnych. 

 

7.5. Hałas 

Na etapie inwestycyjnym realizacji ustaleń projektu „Planu …” odczuwalny będzie 
okresowy wzrost natężenia hałasu, związany z pracą sprzętu budowlanego i transportem 
materiałów budowlanych. Hałas powstający na etapie budowy jest krótkotrwały, o lokalnym 
charakterze i ustąpi po zakończeniu robót. Jego uciążliwość akustyczna zależna będzie od 
odległości od placu budowy oraz od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Należy stosować 
tzw. bierną ochronę przed hałasem poprzez ograniczenie czasu pracy najhałaśliwszych 
urządzeń w ciągu doby, z wykluczeniem godzin nocnych. 

Na etapie funkcjonowania ustaleń projektu zmiany „Planu ...” podstawowymi, źródłami 
zmian warunków akustycznych będzie wzrost natężenia ruchu samochodowego związany z 
obsługą komunikacyjną terenu. 

                                                
5  Moc urządzeń, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać mocy urządzeń, określonej w przepisach o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako wymagającej wskazania terenów pod budowę tych urządzeń 
w planie miejscowym 
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Ze względu na charakter dopuszczonej w projekcie zmiany „Planu …” zabudowy: 
głównie mieszkaniowa i usługowa (nie powodująca przekroczeń wartości normatywnych 
poziomu dźwięku w środowisku, jak dla zabudowy mieszkaniowej), nie przewiduje się 
wystąpienia uciążliwości akustycznych związanych z eksploatacją nowych obiektów. Zgodnie 
z przepisami prawa powszechnego ewentualna uciążliwość akustyczna prowadzonej 
działalności usługowej winna być ograniczona do granicy działki. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku reguluje Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (tekst jedn. Dz. U. z dnia 22 stycznia 2014 r., poz. 112). Rozporządzenie określa 
zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu, w zależności od przeznaczenia terenu, wyrażone 
wskaźnikami hałasu LDWN, LN (mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki 
w zakresie ochrony przed hałasem) oraz LAeq D i LAeq N (mają zastosowanie do ustalania i 
kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby). 

Dla obszaru projektu zmiany „Planu…” obowiązują następujące, dopuszczalne poziomy 
hałasu powodowanego przez drogi (w zależności od rodzaju zagospodarowania terenu): 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej i szpitali w 
miastach - w porze dziennej 61 dB (LAeq D) i 64 dB (LDWN) oraz w porze nocnej 56 db (LAeq 

N) i 59 dB (LN); 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 
terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, terenów 
mieszkaniowo-usługowych - w porze dziennej 65 dB (LAeq D) i 68 dB (LDWN) oraz  w porze 
nocnej 56 dB (LAeq N) i 59 dB (LN). 

Dla pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu (z wyjątkiem hałasu 
powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie 
energetyczne) dopuszczalny poziom hałasu wynosi odpowiednio6: 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej i szpitali w 
miastach - w porze dziennej 50 dB i w porze nocnej 40 db; 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów 
zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, terenów mieszkaniowo-
usługowych - w porze dziennej 55 dB i w porze nocnej 45 dB. 

Dla użytkowników planowanych obiektów, zwłaszcza zabudowy mieszkaniowej istotne 
natomiast będzie uniknięcie uciążliwości akustycznej dróg na terenie projektu zmiany 
„Planu...” i w jego sąsiedztwie np. poprzez zastosowanie odpowiedniej, „wyciszającej” 

                                                
6 Wartości wskaźników długookresowych LDWN, LN oraz wskaźników LAeq D i LAeq N (równoważny poziom 

dźwięku w porze dnia i porze nocy) są w tym przypadku takie same w poszczególnych kategoriach 
zagospodarowania 
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nawierzchni dróg. 

Podsumowując, na obszarze projektu zmiany „Planu …” źródłami hałasu będzie przede 
wszystkim ruch samochodowy związany z obsługą komunikacyjną zainwestowania 
mieszkaniowego i usługowego.  

 

7.6. Modyfikacje topoklimatu  

W trakcie realizacji ustaleń projektu zmiany „Planu ...” będzie postępować nieznaczna 
modyfikacja lokalnych warunków klimatycznych, związana ze zmianami charakteru warstwy 
czynnej – granicznej między atmosferą a podłożem. Powierzchnia ziemi pokryta w przewadze 
roślinnością (agrocenozy), zastępowana będzie częściowo przez sztuczne powierzchnie, co 
spowoduje m. in. zmiany warunków termicznych (wzrost temperatury) i wilgotnościowych 
(spadek wilgotności). Powstające obiekty kubaturowe wpływać także będą na zmiany 
usłonecznienia i lokalnych warunków anemometrycznych. Będą to przekształcenia nieznaczne ze 
względu na małą intensywność zabudowy, ograniczona wysokość budynków i duży udział 
wymaganej powierzchni biologicznie czynnej (60-80%). 

W związku z realizacją ustaleń projektu „Planu…” w obrębie i w bezpośrednim otoczeniu 
terenów zainwestowanych wystąpią nieznaczne, lokalne zmiany topoklimatyczne. Zmiany te nie 
będą miały znaczenia dla funkcjonowania ekosystemów na obszarze projektu zmiany „Planu…” i 
w jego otoczeniu oraz dla warunków życia ludzi. 

 

7.7. Pole elektromagnetyczne 

Projekt zmiany „Planu…” przewiduje zasilanie energetyczne w oparciu o istniejącą i 
projektowaną sieć rozdzielczą i urządzenia elektroenergetyczne SN.  

Linie elektroenergetyczne stwarzają uwarunkowania sozologiczne w zakresie 
promieniowania elektromagnetycznego dla kształtowania środowiska, polegające na 
ograniczeniu terenu dla zabudowy - zasięg stref o ograniczeniach inwestycyjnych, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, wymaga rozpoznania pomiarowego, a zasady ich wykonywania 
określają odpowiednie przepisy szczegółowe (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 
października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów, Dz. U. Nr 192, poz. 
1883). Rozporządzenie to określa także dopuszczalne poziomy promieniowania 
elektromagnetycznego w środowisku.  

Generalnie, linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia oraz stacje 
transformatorowe SN nie stanowią istotnych źródeł pola elektromagnetycznego (nie emitują 
ponadnormatywnego pola elektroenergetycznego w miejscach dostępnych dla ludzi).  

W zakresie łączności telekomunikacyjnej w projekcie zmiany „Planu …” dopuszczono 
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lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli nie są sprzeczne 
z przepisami szczególnymi.  

 
 

W związku z zapisami projektu zmiany „Planu...” i w świetle przepisów szczegółowych 
(Rozp. Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymywania tych poziomów, Dz. U. Nr 192, poz. 1883), nie przewiduje się wystąpienia 
ponadnormatywnego pola elektromagnetycznego na terenach dostępnych dla ludzi.  
 

7.8. Gospodarka odpadami 

Funkcjonowanie zespołu planowanych obiektów mieszkaniowych oraz usług będzie 
skutkować powstawaniem odpadów bytowych. W projekcie zmiany „Planu...” zapisano, że 
obowiązuje wywóz i utylizacja odpadów, i nieczystości z obszaru planu na zorganizowane 
składowisko odpadów. 

Odzysk odpadów i ich magazynowanie do czasu odbioru (przez firmy specjalistyczne) 
lub przekazania (do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub 
unieszkodliwione) musi się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a 
zwłaszcza z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., 
poz. 21 ze zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2.11.2013, poz. 1399 ze zmianami) i rozporządzeniami 
wykonawczymi do nich oraz zgodnie z regionalnym (zob. rozdz. 6) i lokalnymi planami 
gospodarki odpadami.  

Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami, zgodna z obowiązującymi przepisami prawa 
(ustawa o odpadach, rozporządzenia wykonawcze i przepisy lokalne). nie stwarza zagrożeń 
dla stanu środowiska i warunków życia ludzi. 

 

7.9. Oddziaływanie na roślinność 

Obszar projektu zmiany „Planu …” pokryty jest zróżnicowaną roślinnością, w tym leśną, 
semileśną, zadrzewieniami i zakrzewieniami oraz łąkowo-pastwiskową – częściowo 
wymagającą zachowania ze względu na znaczenie ekologiczne i krajobrazowe, a także ze 
względu na przepisy dotyczące Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (zob. rozdz. 
7.12.). W projekcie zmiany ”Planu …”, zgodnie z Uchwałą Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku 
Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu w woj. pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 80, poz. 1455), wprowadzono (…) 
zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 
nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych. 
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Na etapie inwestycyjnym realizacji ustaleń projektu zmiany „Planu...”, w zakresie 
oddziaływania na szatę roślinną, prognozuje się: 
 likwidację istniejącej roślinności przeważnie o małej wartości ekologicznej, jak 

roślinności uprawowo-segetalnej i ruderalnej; 
 w mniejszym stopniu przekształcenia dotyczyć będą zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych 

(m. in. ze względu na niekorzystne warunki podłoża dla zabudowy); 
 zachowane zostaną kompleksy leśne na terenach 11.ZL i 12.ZL i zadrzewienia na 

terenach porolnych planowanych pod zainwestowanie osadnicze; 
 ukształtowane zostaną nowe tereny zieleni, w tym teren zieleni urządzonej (13.ZP) i 

tereny zieleni towarzyszącej nowej zabudowie (w kartach poszczególnych terenów 
zainwestowania mieszkaniowego i usługowego ustalono minimalną wymaganą 
powierzchnią biologicznie czynną 60 %). 

Wartość przyrodnicza nowych terenów zieleni zależna będzie od składu gatunkowego 
wprowadzonych nasadzeń. Szczególną wartość ma wyznaczenie w projekcie zmiany „Planu 
…” terenu zieleni urządzonej (13.ZP). Ze względu na sąsiedztwo obszaru Natura 2000 
„Przywidz” PLH 220025 preferować należy w nasadzeniach gatunki adekwatne geograficznie 
i siedliskowo oraz nieinwazyjne.  

Na etapie funkcjonowania ustaleń projektu zmiany „Planu …” może potencjalnie 
wystąpić wzrost penetracji rekreacyjnej terenów sąsiednich przez mieszkańców obszaru 
projektu zmiany „Planu...”, głównie kompleksów leśnych, co z kolei może prowadzić do 
wydeptywania roślinności, zwłaszcza runa.  

W celu ograniczenia ww. oddziaływania zaleca się (zał. kartogr.): 
1) ogrodzenie działek budowlanych na obszarze „Planu …” i przez to ograniczenie dostępu 

do lasu – w projekcie zmiany „Planu …” wprowadzono obowiązek ogrodzenia 
nieruchomości od strony lasów znajdujących się w granicach obszaru Natura 2000 
Przywidz PLH220025 (tereny 02.MN/U, 05.MN/MW/U i 09.MN/U); 

2) wyznaczenie przejść z zespołu zabudowy na obszarze projektu zmiany „Planu …” do Jez. 
Przywidzkiego Wielkiego i Małego oraz do miejscowości Przywidz z wykorzystaniem 
istniejących dróg i z ominięciem siedlisk Natura 2000 (Kwaśne buczyny kod 9110 i Żyzne 
buczyny kod 9130) stanowiących przedmiot ochrony obszaru Przywidz PLH220025 – 
zob. rozdz. 4.2.2. i 7.12. – w projekcie zmiany „Planu …”, w jego warstwie 
informacyjnej wskazane zostały połączenia obszaru z miejscowością Przywidz i 
terenami rekreacyjnymi wokół Jezior Przywidzkie Duże i Przywidzkie Małe 
uwzględniające to zalecenie; 

3) edukacja ekologiczna przyszłych mieszkańców obszaru „Planu …”.  

Istniejąca roślinność użytkowa i ozdobna towarzysząca zabudowie wiejskiej Gromadzina, 
podlegać będzie bieżącym zabiegom pielęgnacyjnym.  

Część projektowanych i istniejących zespołów zieleni znajdować się będzie w strefie 
bezpośredniego oddziaływania spalin z układu komunikacyjnego. Spaliny samochodowe 
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zawierają m. in. dwutlenek siarki i tlenki azotu oraz pył. Motoryzacyjne zanieczyszczenia 
atmosfery są związkami toksycznymi, powodującymi osłabienie fotosyntezy, degradację 
chlorofilu, zakłócenia w transpiracji i oddychaniu, przebarwienia, chlorozę, nekrozę liści, 
szybsze ich starzenie, upośledzenie wzrostu oraz zmniejszenie odporności na choroby i 
szkodniki. 

Ochrona drzew i krzewów 

Uwarunkowania ochrony drzew i krzewów zawiera Ustawa o ochronie przyrody (tekst 
jednolity Dz. U. z 3 czerwca 2013 r., poz. 627 ze zm.): 

Art. 83.  

1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2 
i 2a, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta 
na wniosek: 
1) posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości; 
2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49§ Kodeksu cywilnego – jeżeli drzewa 

lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. 
1a. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt , nie jest wymagana w 

przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości. 

2. Zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. 

2a. Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z 
wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska. 

2b. Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o 
którym mowa w ust. 2a, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za 
uzgodnienie zezwolenia. 

2c. Organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, przed jego wydaniem 
dokonuje oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych.. 

3. Wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być uzależnione od przesadzenia drzew 
lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi 
drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. 

 (...) 

6. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do drzew lub krzewów: 
1) w lasach; 
2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru 

zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach 
nieobjętych ochroną krajobrazową; 

3) na plantacjach drzew i krzewów; 
4) których wiek nie przekracza 10 lat; 
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5) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; 
6) (uchylony); 
7) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między 

linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który 
wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i 
terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; 

8) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację 
urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, 
usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 

9) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 
10) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane 

z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 
W przypadku konieczności wycinki drzew lub krzewów nieowocowych o wieku powyżej 

10 lat niezbędne będzie uzyskanie zgody wójta gminy Przywidz, a w przypadku 
nieruchomości będących własnością gminy Starosty Powiatu Gdańskiego.  

Podsumowując, realizacja ustaleń projektu zmiany „Planu …” spowoduje głównie likwidację 
roślinności uprawowo-segetalnej i ruderalnej o małej wartości ekologicznej. W użytkowaniu 
leśnym, zgodnie z ustaleniami projektu zmiany „Planu …”, pozostaną tereny 11.ZL i 12.ZP. 

W projekcie zmiany „Planu …” ustalono ochronę zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i 
nadwodnych, z dopuszczonymi wyjątkami, zgodnie z Uchwałą Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku 
Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu w woj. pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 80, poz. 1455). Ewentualna wycinka 
drzew i krzewów, poprzedzona inwentaryzacją, wymagać będzie zgody Wójta Gminy 
Przywidz lub Starosty Powiatu Gdańskiego.  

Na etapie funkcjonowania ustaleń projektu zmiany „Planu …” może potencjalnie wystąpić 
wzrost penetracji rekreacyjnej terenów sąsiednich przez mieszkańców obszaru projektu 
zmiany „Planu...”, głównie kompleksów leśnych, co może prowadzić do wydeptywania 
roślinności, zwłaszcza runa. Projekt zmiany „Planu …” wprowadza ustalenia mające na celu 
eliminację tego oddziaływania, zwłaszcza w zasięgu obszaru Natura 2000 Przywidz 
PLH220025 (zob. też rozdz. 7.12.). 

 
7.10. Zwierzęta 

W wyniku prowadzenia prac budowlanych i towarzyszących im uciążliwości (hałas, 
spaliny, drgania, zagrożenie fizyczne), fauna prawdopodobnie wyemigruje na sąsiednie 
tereny, z wyjątkiem gatunków łatwo podlegających synantropizacji, o dużych zdolnościach 
adaptacyjnych do zmiennych warunków środowiskowych (niektóre gatunki ptaków, gryzoni i 
owadów).  

Na etapie funkcjonowania ustaleń projektu zmiany „Planu …” wystąpi dalsza 
synantropizacja fauny. Możliwe jest płoszenie zwierząt w wyniku eksploatacji zabudowy i 
zainwestowania drogowego. 
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Docelowy zespół zabudowy ograniczy swobodę przemieszczania się zwierząt 
naziemnych, ale nie wyeliminuje połączeń ekologicznych między terenami w otoczeniu, 
zwłaszcza między kompleksami leśnymi.  

Ogrody przydomowe z wielowarstwową, zróżnicowaną roślinnością, zwłaszcza po kilku – 
kilkunastu latach, mogą stanowić nisze ekologiczne dla licznych gatunków ptaków, drobnych 
ssaków, a nawet płazów i gadów.   

Podsumowując, w zakresie oddziaływania na faunę wystąpi przede wszystkim dalsza jej 
synantropizacja, zwłaszcza pospolitych gatunków ptaków i drobnych ssaków (gryzoni), 
typowych dla terenów zabudowanych oraz płoszenie fauny na etapach budowy i eksploatacji 
planowanej zabudowy. 

 
 

7.11. Różnorodność biologiczna 

Jak wykazano w rozdziałach 7.9 i 7.10., na obszarze projektu zmiany „Planu …” nie 
wystąpi ograniczenie różnorodności biologicznej, lecz zmiana jej charakteru z samoistnej 
różnorodności terenów rolniczych i porolniczych, na ukształtowaną (kulturową) 
bioróżnorodność terenu osadniczego o małej intensywności zabudowy.  

Zachowane zostaną ekosystemy leśne, semileśne i hydrogeniczne. Ukształtowany zostanie 
teren zieleni urządzonej (wydzielenie 13.ZP). 

Ze względu na korzystne warunki do migracji/przemieszczeń zwierząt naziemnych na 
terenach w sąsiedztwie obszaru projektu zmiany „Planu...”, nie przewiduje się wystąpienia 
istotnej bariery ekologicznej w wyniku wprowadzenia zainwestowania na obszarze projektu 
zmiany „Planu...”. Funkcjonowanie planowanych obiektów nie będzie mieć także istotnego 
wpływu na bioróżnorodność terenów sąsiednich.  

 
7.12. Formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000 

Charakterystykę form ochrony przyrody występujących na obszarze projektu zmiany 
„Planu ..” i w jego otoczeniu zawiera rozdz. 4.2.  

Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu 

Zgodnie z Uchwałą Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 
kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 80, poz. 1455) w obrębie obszarów chronionego 
krajobrazu woj. pomorskiego, obowiązują następujące przepisy: (z wyłączeniami):  
§ 5 
1.  Na obszarach chronionego krajobrazu, wymienionych w § 1 ust. 1, rozporządzenia 

wprowadza się następujące zakazy: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i 
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
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wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 
łowiecką; - realizacja projektu zmiany „Planu …” nie spowoduje celowego zabijania 
dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 
rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry; 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego 
ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.); - dopuszczone w projekcie zmiany 
„Planu …” zainwestowanie (np. tereny zabudowy mieszkaniowej w zależności od 
powierzchni, planowane drogi i systemy kanalizacji w zależności od ich parametrów 
oraz stacja paliw mogą należeć do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, mogą także wymagać OOŚ ze względu na 
potencjalne oddziaływanie na obszar Natura 2000. W takim przypadku ich 
realizacja będzie możliwa gdy procedura oceny oddziaływania na środowisko 
wykaże brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego (zob. § 7 
p.2 ww. uchwały przywołany poniżej); 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; - Projekt „Planu …” zawiera ww. zakaz – zob. rozdz. 2.1. i 7.9.; 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; w projekcie zmiany 
”Planu …” nie dopuszczono eksploatacji skał do celów gospodarczych; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń 
wodnych; - w projekcie zmiany „Planu …” ustalono zakaz niwelacji terenu z 
wyjątkiem ww. prac oraz z wyjątkiem miejsc niezbędnych dla prawidłowego 
zagospodarowania działki, zgodnie z jej przeznaczeniem i prawidłowej realizacji 
dróg i infrastruktury technicznej – lokalne przekształcenia związane z 
przystosowaniem terenu pod zabudowę są nieuniknione na terenach nowego 
zainwestowania osadniczego, które nie jest zakazane w zasięgu OChK;  

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 
lub rybacka; - wdrożenie ustaleń projektu zmiany „Planu …”, jak wykazano w rozdz. 
7.3., nie spowoduje zmian stosunków wodnych, z wyjątkiem niewielkiego ograniczenia 
infiltracji wód opadowych, co jest nieuniknione na terenach nowego zainwestowania 
osadniczego, które nie jest zakazane w zasięgu OChK;  

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; - 
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zgodnie z projektem zmiany „Planu …” obowiązywać ma na jego obszarze 
zachowanie terenów podmokłych – zob. rozdz. 7.3.  

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i 
innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. - na obszarze projektu 
zmiany „Planu …” nie występują wody powierzchniowe poza podmokłościami w 
lokalnych zagłębieniach terenu.  

(…) 

§ 7 
1. Zakazy, o których mowa w § 5, nie dotyczą: 
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa; 
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 

powszechnym; 
3) realizacji inwestycji celu publicznego. 
2. Zakaz, o którym mowa § 5 pkt 2, nie dotyczy: 
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 
negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu, 

2) realizacji przedsięwzięć potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla 
których organ ochrony środowiska stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

(…) 

Uchwała Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 
2010 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. 
Woj. Pom. Nr 80, poz. 1455) określa również działania w zakresie czynnej ochrony 
ekosystemów leśnych, nieleśnych lądowych i wodnych w obrębie OChK.  

Na obszarze projektu „Planu …” możliwe będzie wdrożenie działań z zakresu czynnej 
ochrony ekosystemów leśnych, ekosystemy wodne nie występują (poza terenami 
podmokłymi), natomiast nieleśne ekosystemy lądowe (głównie grunty rolne i porolne) 
zmienią swój charakter na tereny osadnicze. 

Podsumowując projekt zmiany „Planu…” nie narusza zakazów obowiązujących w granicach 
Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zgodnie z Uchwałą Nr 1161/XLVII/10 
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 80, 
poz. 1455). 

Obszar Natura 2000 

Zgodnie z Art. 33. 1. Ustawy o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. z 2013, poz. 
627ze. zm.), w stosunku do obszarów Natura 2000: 

Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lub w 
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połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru 
Natura 2000, w tym w szczególności: 
1)  pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 
2)  wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 

2000, lub 
3)  pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do proponowanych obszarów mających 
znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, do 
czasu zatwierdzenia przez Komisję Europejską jako obszary mające znaczenie dla Wspólnoty 
i wyznaczenia ich jako specjalne obszary ochrony siedlisk. 

W ustawie o ochronie przyrody zapisano także: 

Art. 34.1. Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu 
publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku 
rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a 
na obszarach morskich - dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację 
planu lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru 
Natura 2000 lub obszary znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, 
zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i 
właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000. 

2. W przypadku gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk i gatunków 
priorytetowych, zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać udzielone wyłącznie w celu: 

1) ochrony zdrowia i życia ludzi; 
2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; 
3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska 

przyrodniczego; 
4) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu 

opinii Komisji Europejskiej."; 
(...) 
Art. 36.1. Na obszarach Natura 2000, z zastrzeżeniem ust. 2, nie podlega ograniczeniu 

działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu 
przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a 
także amatorski połów ryb, jeżeli nie oddziałuje znacząco negatywnie na cele ochrony 
obszaru Natura 2000."; 

2. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1, na obszarach Natura 2000 
wchodzących w skład parków narodowych i rezerwatów przyrody, jest dozwolone wyłącznie 
w zakresie, w jakim nie narusza to zakazów obowiązujących na tych obszarach. 

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. z 2009, Nr 151, poz. 1220 
ze. zm.), dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu 
zadań ochronnych na okres 10 lat (projekt podlega ustanowieniu przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w drodze zarządzenia) i projekt planu ochrony (projekt 
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podlega ustanowieniu przez ministra właściwego do spraw środowiska w drodze 
rozporządzenia). Dla obszaru Natura 2000 „Przywidz” PLH220025 obowiązuje Zarządzenie 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie 
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przywidz PLH220025 (Dz. 
Urz. Woj. Pom. z dnia 12.06.2014 r., poz. 2139)7.  

Przedmiot ochrony obszar stanowią siedliska oraz gatunki zwierząt wymienione w rozdz. 
4.2.2. Spośród nich w sąsiedztwie obszaru projektu zmiany „Planu ...” występują siedliska 
9110 i 9130. W sąsiedztwie obszaru projektu zmiany „Planu …” i jego otoczeniu nie 
zidentyfikowano gatunków zwierząt z II załącznika Dyrektywy siedliskowej stanowiących 
przedmiot ochrony obszaru. Najbliższe to stanowiska różanki – stwierdzone w Jez. 
Przywidzkim Wielkim (w minimalnej odległości ok. 320 m od obszaru projektu zmiany 
„Planu …”).  

Poniżej zamieszczono syntezę ustaleń Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Gdańsku z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przywidz PLH220025 (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 
12.06.2014 r., poz. 2139), dotyczących obszaru projektu zmiany „Planu …” i jego otoczenia. 

1. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony 
siedlisk przyrodniczych  

9110 - Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum): 
 istniejące: odpadki, odpady stałe - ze względu na duże nasilenie ruchu turystycznego 

(zwłaszcza w okresie letnim), siedlisko narażone jest na zanieczyszczenie odpadkami 
pozostawionymi przez turystów; wydeptywanie, nadmierne użytkowanie - polegające na 
niszczeniu warstwy runa przez nadmierny ruch pieszych; pojazdy zmotoryzowane - 
rozjeżdżanie quadami;  

 potencjalne: planowana zabudowa mieszkaniowa w Gromadzinie (obręb Przywidz, gmina 
Przywidz) i możliwy związany z nią wzrost penetracji lasu, rozdeptywanie runa oraz 
zaśmiecanie;  

9130 - Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion): 
 istniejące - odpadki, odpady stałe - ze względu na duże nasilenie ruchu turystycznego 

(zwłaszcza w okresie letnim), siedlisko narażone jest na zanieczyszczenie odpadkami 
pozostawionymi przez turystów; wydeptywanie, nadmierne użytkowanie buczyn - 
polegające na niszczeniu warstwy runa przez nadmierny ruch pieszych; pojazdy 
zmotoryzowane - rozjeżdżanie quadami; 

                                                
7  16.10.2014. r. na stronie internetowej RDOS w Gdańsku zamieszczony został do konsultacji społecznych 

projekt zmiany ww. Zarządzenia. Zmiana dotyczy dodania kodów zagrożeń w tabeli zagrożeń (załącznik nr 3 
do Zarządzenia), zgodnie z Instrukcją wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000, 
Wersja 2012.1, Załącznik nr 5 „Lista referencyjna zagrożeń, presji i działań Dyrekcja Generalna ds. 
Środowiska, Europejska Agencja Środowiska (EEA), ostatnia aktualizacja: 12.04.2011 oraz 
uszczegółowienia zapisów w zakresie obligatoryjnych działań dotyczących utrzymania lub modyfikacji 
metod gospodarowania na siedlisku przyrodniczym: 6510. 
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 potencjalne: planowana zabudowa mieszkaniowa w Gromadzinie (obręb ewidencyjny 
Przywidz, gmina Przywidz) i możliwy związany z nią wzrost penetracji lasu, 
rozdeptywanie runa oraz zaśmiecanie. 
W celu eliminacji ww. zagrożeń w projekcie zmiany „Planu …” wprowadzono 

obowiązek ogrodzenia nieruchomości od strony lasów znajdujących się w granicach obszaru 
Natura 2000 Przywidz PLH220025 (tereny 02.MN/U, 05.MN/MW/U i 09.MN/U) i 
wyznaczono trasy przejść z zespołu zabudowy na obszarze projektu zmiany „Planu …” do 
Jez. Przywidzkiego Wielkiego i Małego i do miejscowości Przywidz, z wykorzystaniem 
istniejących dróg i z ominięciem chronionych siedlisk Natura 2000 9110. i 9130. (zob. zał. 
kartogr). 

2. Cele działań ochronnych. 

9110 - Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) - Zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie 
ochrony (U1);  
9130 - Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) - 
utrzymanie siedliska w niepogorszonym stanie ochrony (U1).  

3. Działania ochronne. 

9110 - Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) i 9130 - Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-
Fagenion, Galio odorati-Fagenion)  
 modyfikacja gospodarki leśnej – nie dotyczy obszaru projektu „Planu …”; projekt zmiany 

„Planu …” nie reguluje gospodarki leśnej obszaru Natura 2000; 
 ograniczenie antropopresji związanej z penetracją siedliska poprzez wytyczenie 

edukacyjnej ścieżki przyrodniczej - fakultatywnie oddziały leśne: 234 (Leśnictwo 
Przywidz) lub 235 – 236 (Leśnictwo Trzepowo), graniczące z planowanym do budowy 
osiedlem mieszkaniowym w Gromadzinie (obręb Przywidz, gmina Przywidz) – ustalenie 
dotyczy działań podejmowanych poza obszarem projektu „Planu …”, podmiotem 
odpowiedzialnym za wdrażanie ww. celu jest Nadleśnictwo Kolbudy. 
Dodatkowo, w projekcie zmiany „Planu …” sformułowano ustalenia i propozycje 
ograniczenia wpływu ustaleń projektu zmiany „Planu …” na wzrost penetracji przez ludzi 
terenów leśnych, w tym w zasięgu obszaru Natura 2000 „Przywidz” PLH220025 (zob. 
rozdz. rozdz. 7.9. i punkt 1. powyżej). 

4. Wskazania do zmian w istniejącym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz, dotyczące eliminacji lub 
ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania 
lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. 
1) uwzględnienie istnienia obszaru Natura 2000;  
2) ograniczanie dopływu zanieczyszczeń do Jeziora Przywidz oraz Jeziora Małe;  
3) uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior, poprzez:  

 dążenie do budowy kanalizacji ściekowej,  
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 dążenie do wyposażania istniejących budynków w zabudowie rozproszonej w 
szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia ścieków,  

 wyposażanie nowych budynków w zabudowie rozproszonej w szczelne zbiorniki 
bezodpływowe do gromadzenia ścieków;  

4) w obrębie obszaru Natura 2000 utrzymywanie obecnie istniejących trwałych użytków 
zielonych, będących siedliskiem przyrodniczym: 6510 - Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) lub 7140 - Torfowiska przejściowe i 
trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), poprzez ochronę 
przed:  

 zainwestowaniem,  
 zmianą na użytek rolny,  
 zmianą stosunków wodnych.  

Ww. wskazania odnoszące się do rejonu wsi Gromadzin w gminie Przywidz, wymienione 
w punktach 1, 2 i 3 (punkt 4. nie dotyczy obszaru) zostały uwzględnione w projekcie zmiany 
„Planu …”. Wdrożenie ustaleń projektu zmiany „Planu …”:  
 nie spowoduje dopływu zanieczyszczeń do Jeziora Przywidz oraz Jeziora Małe; 
 ma na celu m. in. uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej – docelowo powstające na 

jego terenie ścieki sanitarne mają być kierowane do kanalizacji sanitarnej; 
 nie spowoduje zmian w użytkowaniu, zainwestowaniu oraz zmian stosunków wodnych 

łąk i torfowisk na obszarze Natura 2000 (siedliska 6510 i 7140) – najbliższe z nich 
występują w znacznej odległości od obszaru projektu „Planu …” (ponad 0,7 km).  

Podsumowując, projekt „Planu …” spełnia zapisy Zarządzenia Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przywidz PLH220025 (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 
12.06.2014 r., poz. 2139) dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub 
zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 
2000. 

Na podstawie analizy zapisów projektu zmiany „Planu…”, w kontekście lokalnej specyfiki 
środowiska przyrodniczego, przy wdrożeniu działań ochronnych przewidzianych dla obszaru 
Przywidz PLH220025 w planie zadań ochronnych oraz zaleceń minimalizujących 
oddziaływania ustaleń projektu zmiany „Planu …” (zob. rozdz. 7.9), stwierdzono, że: 

- realizacja ustaleń projektu zmian „Planu …” nie wpłynie na pogorszenie stanu siedlisk 
przyrodniczych, dla których ochrony wyznaczono ten obszar Natura 2000, w tym w 
szczególności siedlisk 9110 i 9130 oraz nie wpłynie negatywnie na gatunki zwierząt i 
ich siedliska (najbliższe to stanowiska różanki – stwierdzone w Jez. Przywidzkim 
Wielkim), dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000; 

- ze względu na położenie obszaru projektu zmiany „Planu …” poza obszarem Natura 2000 
„Przywidz” PLH220025 nie wystąpi dezintegracja obszaru Natura 2000; 
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- ze względu na położenie obszaru projektu zmiany „Planu …” poza siecią regionalnych 
korytarzy ekologicznych (zob. rozdz. 3.3.), nie wystąpi wpływ realizacji jego ustaleń na 
spójność połączeń ekologicznych sieci obszarów Natura 2000. 

Realizacja dopuszczonego w projekcie zmiany „Planu ...” zainwestowania może wymagać 
poprzedzenia przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny jego oddziaływania na obszar 
Natura 2000, w przypadku gdy uprawniony organ uzna, iż może wystąpić znaczące 
oddziaływanie w tym zakresie (rozdz. 7.18.3.). 

 

Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z dnia 3 czerwca 2013 r., 
poz. 627 ze zm.): 

1. Ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt i 
grzybów. 

2. Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko 
występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich UE j rzadkich, 
endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną 
na podstawie przepisów umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest 
stroną, gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie 
różnorodności gatunkowej i genetycznej. 

3. W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub 
ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową 
mogą być ustalane strefy ochrony.  

Szczegółowe przepisy w zakresie ochrony gatunkowej zawiera ustawa o ochronie 
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z dnia 3 czerwca 2013 r., poz. 627 ze zm.) oraz 
rozporządzenia wykonawcze do niej: 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. z dnia 16.10.2014 r., poz. 1409) – obowiązuje od dnia 
17.10.2014 r.; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz. U. z dnia 16.10.2014 r., poz. 1408 – obowiązuje od dnia 
17.10.2014 r.; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z dnia 7 października 2014 r., poz. 1348) – obowiązuje od 
dnia 8.10.2014 r. 

W przypadku stwierdzenia na obszarze projektu „Planu …” stanowisk chronionych 
gatunków roślin lub grzybów, wymagać one będą ochrony lub zgody Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Gdańsku na likwidację lub przemieszczenie osobników chronionych 
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gatunków.  

Potencjalne zagrożenia dla chronionych gatunków zwierząt – głównie ptaków, w wyniku 
realizacji ustaleń projektu „Planu …”, to przede wszystkim ich płoszenie (na terenach 
zabudowanych i drogach dojazdowych). Będą to oddziaływania nieznaczne, nie zagrażające 
populacjom chronionych gatunków. 

 
7.13. Zasoby naturalne 

Ochrona gruntów rolnych i leśnych 

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w odniesieniu do obszaru projektu 
zmiany „Planu …” została już przeprowadzona w procedurze sporządzania obowiązującego 
planu Przywidzu (uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Przywidz z dnia 29 grudnia 2010 r. 
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 25 lutego 2011 r. Nr 23, poz. 509). Projekt „Planu …” nie 
zawiera ustaleń dotyczących zmiany przeznaczenia gruntów na nieleśne. 

Ochrona zasobów wodnych  

Zwiększone zapotrzebowanie na wodę w stosunku do stanu istniejącego (rozwój 
osadnictwa i związany z tym wzrost liczy mieszkańców) będzie zaspokojone w oparciu o sieć 
wodociągową z ujęcia gminnego zlokalizowanego poza obszarem projektu zmiany „Planu 
…”.  

Wdrożenie ustaleń projektu zmiany „Planu …” nie spowoduje negatywnego 
oddziaływania na zasoby Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 116 „Zbiornika 
Międzymorenowego Gołębiewo”. Potencjalne, lokalne zagrożenie może tylko stanowić 
dopuszczone w planie okresowe stosowanie zbiorników bezodpływowych na ścieki (zob. 
rozdz. 7.3.).  

Podsumowując, realizacja docelowych ustaleń projektu „Planu …” spowoduje wzrost 
zapotrzebowania na wodę i nie stworzy zagrożeń dla jakości wód powierzchniowych i 
podziemnych. 

Ochrona walorów rekreacyjnych 

Wdrożenie ustaleń projektu zmiany „Planu …” spowoduje zmianę charakteru jego 
obszaru z rolniczego na osadniczy, w związku z tym jego przyrodniczo-krajobrazowa 
atrakcyjność rekreacyjna zostanie obniżona. Obniżenie to będzie miało umiarkowany 
charakter, gdyż zaplanowano zabudowę o małej intensywności oraz wprowadzono wymogi 
dotyczące ochrony zadrzewień oraz realizacji zieleni urządzonej.  

Zainwestowanie obszaru projektu „Planu …” nie spowoduje zmniejszenia walorów 
rekreacyjnych otoczenia, zwłaszcza kompleksów leśnych i Jezior Przywidzkiego Wielkiego i 
Małego.  
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7.14.  Krajobraz 

W efekcie realizacji ustaleń projektu zmiany „Planu...” zmianie ulegnie krajobraz jego 
obszaru - dotychczasowy krajobraz rolniczy zastąpiony zostanie krajobrazem osadniczym 
zespołu zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej z usługami, o charakterze 
podmiejskim. Nowy zespół zabudowy stanowić będzie rozwinięcie istniejącego układu 
osadniczego wsi Gromadzin (na wschód od obszaru „Planu …”). 

Przy zastosowaniu wymogów projektu zmiany „Planu …” dotyczących: 
 zasad ładu przestrzennego; 
 odpowiedniej architektury; 
 wysokich standardów wykonania, 
 urządzenia terenów zieleni; 

istnieje możliwość ukształtowania zespołu zabudowy i zieleni o dużych walorach 
estetycznych. 

Korzystne dla obszaru objętego projektem zmiany „Planem...” będzie zastosowanie linii 
zabudowy, które służą uporządkowaniu rozmieszczenia planowanych obiektów, co stanowi 
istotny element ładu przestrzennego.  

Ostateczny efekt krajobrazowy będzie głównie zależny od formy architektonicznej 
obiektów i standardu ich wykonania oraz od jakości urządzonej zieleni.  

Realizacja zainwestowania na obszarze projektu zmiany „Planu …” w umiarkowanym 
stopniu wpłynie na krajobraz otoczenia, ze względu na jego w dużym stopniu leśny charakter 
(przede wszystkim od zachodu, a także od północy i południa).  

 

7.15. Zabytki i inne dobra kultury 

Na obszarze projektu zmiany „Planu...” znajdują się: 

 strefa ochrony ekspozycji miejscowości Gromadzin (zob. zał. kartogr.) - wg projektu 
„Planu …” na terenie strefy dla nowej zabudowy obowiązuje nawiązanie do historycznej 
zabudowy miejscowości Gromadzin i ekstensywne rozmieszczenie zabudowy oraz 
realizacja ustaleń szczegółowych określonych dla poszczególnych terenów 
elementarnych znajdujących się w tej strefie – to ustalenie projektu „Planu …” jest 
zgodne z zasadą harmonijnego sąsiedztwa oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego, 
w tym przypadku reprezentowanego przez zespół ruralistyczny; 

 stanowiska archeologiczne położone na terenach elementarnych 01.MN/U, 02.MNU, 
KD.01-L, KD.03-L (zob. zał. kartogr.).  

W granicach obszarów stanowisk archeologicznych zgodnie z ustaleniami projektu 
zmiany „Planu …” obowiązują: 
 zagospodarowanie zgodnie z przepisami szczególnymi; 
 wszelkie działania inwestycyjne w tym prace ziemne należy poprzedzić 
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przeprowadzeniem badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

 zachowanie stanowisk o własnej formie krajobrazowej. 
Wdrożenie ustaleń projektu zmiany ”Planu …” zabezpieczy walory kulturowe stanowisk 
archeologicznych i będzie sprzyjać realizacji zasady poszanowania dziedzictwa kulturowego. 

 

7.16. Dobra materialne 

Na obszarze projektu zmiany „Planu ...” dobra materialne reprezentowane są przez 
elementy infrastruktury technicznej (linie elektroenergetyczne) i drogi gruntowe. Realizacja 
zabudowy i zainwestowania towarzyszącego nie spowoduje zagrożenia dla występujących w 
sąsiedztwie obiektów kubaturowych oraz zdecydowanie poprawi stan lokalnych dróg. 

Stworzenie zespołu zabudowy wzbogaci obszar projektu zmiany „Planu...” w dobra 
materialne.  

Realizacja ustaleń projektu zmiany „Planu...” umożliwi wprowadzenie dalszego 
zainwestowania z zakresu osadnictwa oraz rozbudowę lub budowę infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej oraz spowoduje wzrost zasobności obszaru w dobra materialne.  
 

7.17. Ludzie 

Jednym z celów kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego w ramach 
planowania przestrzennego jest poprawa ekologicznych warunków życia ludzi. Warunki te 
określone są każdorazowo przez (Przewoźniak 2002):  

 stan czystości środowiska (warunki aerosanitarne i akustyczne, wody, powierzchnia 
ziemi); 

 jakość wody pitnej i produktów spożywczych;  

 warunki bioklimatyczne; 

 przyrodnicze zjawiska katastroficzne; 

 powierzchnię i jakość przyrodniczych terenów rekreacyjnych; 

 walory krajobrazowe środowiska przyrodniczego. 
W projekcie zmiany „Planu ...” zawarto szereg ustaleń mających na celu zachowanie 

równowagi przyrodniczej obszaru, przede wszystkim w zakresach: 

 ochrony litosfery i stosunków wodnych przed potencjalnymi przekształceniami; 

 docelowego kompleksowego wyposażenia terenów nowego zainwestowania w 
infrastrukturę ochrony środowiska; 

 ochrony zadrzewień; 

 gospodarki odpadami.  
Ich wdrożenie wpłynie korzystnie na warunki życia i zdrowie ludzi. 
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Otoczenie obszaru „Planu …” stwarza różnorodne możliwości zaspokajania potrzeb 
rekreacyjnych.  

Realizacja ustaleń projektu „Planu …” nie spowoduje wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i 
życia ludzi. 

 

7.18. Ocena kompleksowa oddziaływania ustaleń planu na środowisko - synteza 

7.18.1. Oddziaływania skumulowane 

Ustalenia każdego planu zagospodarowania przestrzennego, ze względu na ich wpływ na 
środowisko , można podzielić na (Przewoźniak, 1997): 

 pozytywne, poprawiające stan środowiska; 

 neutralne wobec środowiska; 

 dyskusyjne w aspekcie ich wpływu na środowisko; 

 konfliktowe wobec środowiska. 

W projekcie zmiany „Planu …" występują ustalenia (zał. kartogr.): 

 pozytywne środowiskowo: 

dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego: 

P1 zachowanie kompleksów leśnych 

P2 zagospodarowanie terenu zieleni urządzonej 

dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego: 

P3 dotyczące strefy ochrony ekspozycji miejscowości Gromadzin 

P4 dotyczące zachowania stref ochrony archeologicznej 

 neutralne wobec środowiska przyrodniczego  

N1 dotyczące realizacji zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej z usługami, o 
dużym udziale powierzchni biologicznie czynnej z urządzoną zielenią, powodującej 
typowe dla nowych inwestycji i nieuniknione przekształcenia na etapie 
inwestycyjnym oraz nieznaczne oddziaływanie na etapie eksploatacji; 

N2 dotyczące inwestycji drogowych, niezbędnych dla obsługi komunikacyjnej terenu, o 
typowych przekształceniach na etapie inwestycyjnym i małym oddziaływaniu na 
etapie eksploatacji; 

 dyskusyjne w aspekcie wpływu na środowisko przyrodnicze 

D dotyczące dopuszczenia okresowo (do czasu realizacji gminnej kanalizacji 
sanitarnej) odprowadzania ścieków do bezodpływowych zbiorników, co jak pokazuje 
praktyka, bywa rozwiązaniem nieskutecznym w aspekcie ochrony środowiska. 
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7.18.2. Klasyfikacja oddziaływań 

Klasyfikację oddziaływań na środowisko projektu zmiany „Planu ...”, w tym 
oddziaływania skumulowanego na zdrowie ludzi i na biosferę, zgodnie z art. 51 Ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.). 
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Tabela 4 Klasyfikacja oddziaływań na środowisko ustaleń projektu zmiany „Planu ...” 
Oddziaływania na 
środowisko 

Rodzaje oddziaływania Czas oddziaływania Mechanizm oddziaływania Ocena oddziaływania 
bezpo- 
średnie 

pośrednie wtórne krótko- 
termi 
nowe 

średnio-
terminowe 

długo-
terminowe 

chwilowe okresowe stałe pozytywne negatywne neutralne 

A. ETAP BUDOWY 

Przekształcenia wierzchniej 
warstwy litosfery  

X     X X X    X 

Likwidacja pokrywy glebowej X     X  X   X X 

Likwidacja roślinności, w tym 
ewentualnie wysokiej  

X     X  X   X X 

Przekształcenie warunków 
siedliskowych 

X  X   X  X X   X 

Oddziaływanie na hydrosferę  X    X  X    X 

Oddziaływanie na faunę  X X X   X  X X   X 

Kształtowanie nowych terenów 
zieleni 

X     X  X  X   

Emisja zanieczyszczeń do 
atmosfery (samochody i sprzęt 
budowlany) 

X   X    X    X 

Emisja hałasu i wibracji 
(samochody i sprzęt budowlany) 

X   X    X    X 

Skumulowane oddziaływanie na 
bioróżnorodność  

X X X   X  X X   X 

Zagrożenia dla form ochrony 
przyrody             X 

Powstanie odpadów (głównie 
ziemia z wykopów) 

X   X    X    X 

Skumulowane oddziaływanie na 
zdrowie ludzi 

X X X   X  X    X 

A. ETAP EKSPLOATACJI 

Emisja zanieczyszczeń do 
atmosfery (źródła ciepła, 
zanieczyszczenia komunikacyjne i  
technologiczne) 

X X    X  X    X 

Emisja hałasu, głównie 
komunikacyjnego i 
„osiedlowego” 

X     X  X   X X 

Gospodarko wodno-ściekowa 
(przy rozwiązaniach 
docelowych) 

X X    X   X   X 

Przekształcenia krajobrazu X X X   X   X   X 

Wpływ na dobra materialne X X X   X   X X   

Oddziaływanie na dziedzictwo 
kulturowe 

           X 

Skumulowane oddziaływanie na 
roślinność, faunę i 
bioróżnorodność  

X X X   X  X X   X 

Zagrożenia dla form ochrony 
przyrody   X    X   X   X 

Powstanie odpadów 
(komunalnych i technologicznych) 

X     X  X    X 

Skumulowane oddziaływanie na 
zdrowie ludzi 

X X X   X   X X  X 

Źródło: opracowanie własne. 
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7.18.3. Procedura ocen oddziaływania na środowisko 

Uwarunkowania prawne ocen oddziaływania na środowisko określa Ustawa z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).  

Zgodnie z ww. ustawą przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko: 

1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) 
zmienionym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 817) ww. rodzaje przedsięwzięć uwzględnione w projekcie zmiany „Planu ...”, mogą 
docelowo wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Projekt zmiany „Planu …” zawiera zakazy lokalizacji na całym obszarze: 

 cmentarzy i grzebowisk, 

 składowisk odpadów komunalnych i składowisk odpadów przemysłowych, i 
promieniotwórczych; 

 obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej ponad 400 m2, 

 obsługi komunikacji za wyjątkiem terenów elementarnych, dla których ustalenia 
szczegółowe stanowią inaczej. 
Do kategorii potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko, w rozumieniu Ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze. zm.) mogą należeć inwestycje, których realizacja jest 
ewentualnie możliwa na obszarze zmiany „Planu...”. Są to obiekty i sieci infrastruktury 
technicznej (np. wodociągi, kanalizacje), odcinki dróg (przy określonych w ww. 
rozporządzeniu minimalnych parametrach), stacja paliw oraz zabudowa mieszkaniowa wraz z 
towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha (na obszarach objętych 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i formami ochrony 
przyrody). 

Jak wykazano w rozdz. 4.2., północna część obszaru projektu zmiany „Planu...” znajduje 
się bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 „Przywidz” PLH220025. Zgodnie z art. 
59., ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.):  
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2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w ust. 1 wymaga 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli: 

1)  przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest 
bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony; 

2) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 
2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1. 

(...) 

Art. 96. 

1. Organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji 
przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie 
wynika z tej ochrony, jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy 
przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. 

W przepisach prawa nie występuje lista przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszar 
Natura 2000 i procedurę OOŚ przeprowadza się w przypadku, gdy zachodzi ewentualność 
wpływu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Ze względu na położenie w bezpośrednim 
sąsiedztwie obszaru Natura 2000), realizacja przedsięwzięć dopuszczonych w projekcie 
zmiany „Planu …” będzie musiała być poprzedzona przeprowadzeniem postępowania w 
sprawie oceny jego oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku gdy uprawniony 
organ (RDOS w Gdańsku) uzna, iż może wystąpić znaczące oddziaływanie w tym zakresie.  
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8. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU 
USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY PLANU NA ŚRODOWISKO 

Realizacja ustaleń projektu zmiany „Planu ...” nie spowoduje transgranicznego 
oddziaływania na środowisko ze względu na charakter ustaleń i dużą odległość od granic 
Państwa (ok. 31 km - brzeg Zatoki Gdańskiej granica lądowa + 12 mil morskich granica 
morska). 
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9. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB 
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTU 
ZMIANY PLANU, W SZCZEGÓLNOŚCI ODDZIAŁYWAŃ NA CELE I 
PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ 
TYCH OBSZARÓW 

Projekt zmiany „Planu ….”, zawiera liczne ustalenia przeciwdziałające negatywnym 
przekształceniom środowiska (zob. rozdz. 2.1.).  

Dla dalszego ograniczenia zakresu jakościowego i przestrzennego negatywnego wpływu 
ustaleń projektu zmiany „Planu...” na środowisko wskazana jest realizacja następujących 
działań: 
 maksymalne ograniczenie rozmiarów placów budowy w celu minimalizacji przekształceń 

wierzchniej warstwy litosfery; 
 zabezpieczenie gruntu i wód w rejonie inwestycji przed zanieczyszczeniami związanymi z 

pracą sprzętu zmechanizowanego; 

 stosowanie urządzeń o niskich parametrach emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu; 

 przy wyborze zaplecza budowy, wytyczeniu przebiegu tymczasowych odcinków dróg, miejsc 
składowania materiałów budowlanych, odpadów itp. należy wyznaczyć tereny z wyłączeniem, 
obszarów występowania ewentualnych cennych zespołów roślinności i zbiorowisk roślinnych 
oraz gatunków chronionych (np. na terenach sąsiednich w stosunku do obszaru projektu 
„Planu...”); 

 rekultywacja zniszczonych w procesie budowlanym terenów; 

 maksymalne skrócenie czasu trwania prac budowlanych; 

 prowadzenie budowy poza okresem rozrodu występujących tu gatunków zwierząt; 

 zdjęcie aktywnej biologicznie warstwy gleby w miejscach wykopów budowlanych i 
wykorzystanie jej do kształtowania terenów zieleni urządzonej; 

 prowadzenie selekcji odpadów, w celu umożliwienia ich prawidłowego unieszkodliwiania 
i odzyskiwania surowców wtórnych; 

 pozostawienie jak największej powierzchni biologicznie-czynnej; 

 odpowiednie zabezpieczenie terenów zieleni przed niekontrolowaną penetracją 
(wytyczenie ścieżek penetracji pieszej i rowerowej); 

 maksymalne zachowanie istniejących drzew i krzewów i wkomponowanie ich w przyszłe 
tereny zieleni; 

 zastosowanie zieleni wysokiej towarzyszącej nowej zabudowie; 

 wykorzystanie istniejącej zieleni wysokiej w kształtowaniu nowych założeń 

 wykluczenie zabudowy substandardowej; 

 wzmożona dbałość o estetykę nowej zabudowy; 
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 jak najszybsze skanalizowanie obszaru „Planu...” i podłączenie wszystkich wymagających 
tego obiektów do sieci kanalizacji sanitarnej (wariant docelowy przyjętego w „Planie...” 
sposobu unieszkodliwiania ścieków). 

 zastosowanie bezwykopowych metod lokalizacji sieci doziemnej liniowej infrastruktury 
technicznej (np. światłowodów doziemnych, innej kablowej sieci telekomunikacyjnej i 
elektroenergetycznej), tj. metodami przecisku i przewiertu sterowanego/mikrotunelingu. 

 

Jak wykazano w rozdz. 7.  projekt zmiany „Planu…” nie narusza zakazów obowiązujących 
w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zgodnie z Uchwałą Nr 
1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. 
Woj. Pom. Nr 80, poz. 1455) i spełnia zapisy Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Gdańsku z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przywidz PLH220025 (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 
12.06.2014 r., poz. 2139) dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub 
zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 
2000. 

W związku z powyższym realizacja ustaleń projektu zmiany „Planu …” nie wymaga 
kompensacji przyrodniczej. 
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10. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W 
PROJEKCIE ZMIANY PLANU Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU ORAZ 
OPIS METOD DOKONANIA OCENY PROWADZĄCEJ DO TEGO WYBORU 
ALBO WYJAŚNIENIE BRAKU ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, Z 
UWZGLĘDNIENIEM CELÓW I GEOGRAFICZNEGO ZASIĘGU PLANU  

Poddany niniejszej prognozie projekt zmiany „Planu” zawiera poprawne, docelowe 
ustalenia w zakresie wyposażenia w infrastrukturę ochrony środowiska. Uwzględnia również 
potrzeby społeczne z zakresu rekreacji i ochrony zdrowia. 

Alternatywą byłaby rezygnacja z projektowanego w zmianie „Planie…” zainwestowania. 
Na obszarze projektu zmiany „Planu…” obowiązuje aktualnie miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dopuszczający wskazane w projekcie zmiany „Planu…” 
zainwestowanie. Projekt zmiany „Planu…” będący przedmiotem niniejszej prognozy ma 
przede wszystkim na celu dostosowanie przebiegu drogi publicznej do warunków 
terenowych, w sposób pozwalający na jej prawidłowe zrealizowanie. Wskazane w projekcie 
zmiany „Planu…” wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu pozwolą również na 
poprawę jakości krajobrazu, m. in. poprzez zwiększenie na większości terenów minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do obowiązującego planu. Rezygnacja w 
projekcie zmiany „Planie…” z zainwestowania spowodowałaby konieczność wypłaty przez 
gminę odszkodowań. Brak zainwestowania na terenie projektu zmiany „Planu…” byłby 
również niezgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gm. Przywidz). Obszar projektu zmiany „Planu …” w „Studium …” 
wskazany jest jako teren predysponowany dla rozwoju wielofunkcyjnego. 

Sumienne wypełnienie ustaleń projektu zmiany „Planu...” i obowiązującego prawa 
ochrony środowiska stwarza możliwości ukształtowania terenu o znacznej wartości 
przyrodniczej (realizacja różnorodnej zieleni towarzyszącej nowym obiektom) oraz 
estetycznego zespołu zabudowy, wkomponowanego w krajobraz regionu.  

Przy ujęciu w podziemne przewody istniejących sieci elektroenergetycznych lub 
modernizacji istniejących i tworzeniu nowych odcinków sieci kablowych, celowe byłoby 
zastosowanie alternatywnego rozwiązania w zakresie rodzaju prowadzonych prac - 
przeprowadzenie ich metodą bezwykopową, np. płużenia, przecisku itp. (Zwierzchowska  2006). 
Są ona uznane za mniej ingerujące w środowisko. 
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11. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY 
SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEJ ZMIANY 
PLANU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA  

Etap inwestycyjny 

Dla ograniczenia przekształceń środowiska, na etapie budowy przewidzianych w 
projekcie zmiany „Planu …” inwestycji, kontroli powinny podlegać stosowanie zasady 
minimalnej ingerencji w środowisko, w tym ograniczenie zasięgu przestrzennego placów 
budowy (na bieżąco w trakcie budowy) oraz sprawności techniczna sprzętu (przede 
wszystkim brak wycieków substancji ropopochodnych i nadmiernej emisji spalin). 

Etap funkcjonowania 

Po zrealizowaniu planowanej inwestycji, poza stałą kontrolą stanu technicznego 
planowanych obiektów, wskazany jest monitoring: 

 systemów unieszkodliwiania ścieków bytowych oraz zanieczyszczonych wód opadowych 
(raz w roku); 

 skuteczności i prawidłowości gospodarki odpadami (dwa razy w roku); 

 zasięgu i natężenia uciążliwości aerosanitarnych i akustycznych wzdłuż przebiegu drogi 
Przywidz – Gromadzin, na granicy terenów chronionych akustycznie – obowiązują: 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z dnia 22 stycznia 
2014 r., poz. 112). 

 stanu środowiska obszarów chronionych, głównie obszaru Natura 2000 „Przywidz” 
PLH220025 zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Gdańsku z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 Przywidz PLH220025 (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 12.06.2014 r., 
poz. 2139). 
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12. WSKAZANIE NAPOTKANYCH W PROGNOZIE TRUDNOŚCI 
WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE 
WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY 

Przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany „Planu …” nie 
napotkano trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, 
z wyjątkiem braku informacji nt. występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i 
grzybów na obszarze projektu zmiany „Planu …” (brak inwentaryzacji przyrodniczej gminy). 
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Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE. 
Raporty o stanie środowiska w województwie pomorskim w latach 1999 - 2011, WIOŚ w 

Gdańsku. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. z 2006 r. Nr 
137, poz. 984). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) 
zmienione Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 
2013 r., poz. 817). 

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

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z dnia 22 stycznia 2014 r., poz. 
112). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764).  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011, Nr 237, poz. 1419). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
roślin (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2012 r., poz. 81). 

Standardowy formularz danych obszaru Natura 2000 „Przywidz” PLH220025. 
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020). 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz, 

2010. 
Studium geograficzno-przyrodnicze i ekonomiczne województwa gdańskiego. 1974. Praca 

zbior. pod red. Moniaka. GTN Gdańsk. 
Szafranowicz i in. 2012. Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości 
Gromadzin, obręb Przywidz.  

Uchwała Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
(Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 80, poz. 1455). 

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
Dz. U. z 12.06.2012 r., poz.  647 ze zm.). 

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

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 
października 2013 r. poz. 1232 ze zm.). 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 
2019 ze zm.). 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21 ze 
zm.). 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
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ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 października 2013 r. poz. 
1235 ze zm.).  

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 maja 2014 r. 
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przywidz 
PLH220025 (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 12.06.2014 r., poz. 2139). 
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14. SPIS DOKUMENTACJI KARTOGRAFICZNEJ  

Spis rysunków: 

Rys. 1 Położenie obszaru projektu zmiany "Planu..." na tle podziału administracyjnego  
Rys. 2 Położenie obszaru projektu zmiany „Planu …” na tle gminy Przywidz.  
Rys. 3 Położenie obszaru projektu zmiany „Planu …” na tle podziału hydrograficznego  
Rys. 4 Położenie obszaru projektu „Planu …” na tle jednolitych części wód podziemnych i 

głównych zbiorników wód podziemnych 
Rys. 5 Użytkowanie obszaru projektu zmiany „Planu …” 
Rys. 6 Korytarze ekologiczne w otoczeniu obszaru projektu zmiany „Planu …” wg „Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa Pomorskiego” (2009) 
Rys. 7 Położenie obszaru projektu zmiany "Planu...." na tle form ochrony przyrody w 

otoczeniu  
Rys. 8 Obszar projektu zmiany „Planu …” na tle mapy chronionych w obszarze Natura 

2000 „Przywidz” PLH220025 siedlisk przyrodniczych  
 

Załącznik kartograficzny:  

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gromadzin, obręb Przywidz " 
(1:2000) 
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15. STRESZCZENIE PROGNOZY W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

1. Wprowadzenie 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości 
Gromadzin, obręb Przywidz”, opracowanego przez Grupę Projektową ”ZOOM” s.c. w 
Gdańsku w 2014 r. 

 

2. Założenia projektu zmiany „Planu...” 

Projekt zmiany „Planu …” obejmuje teren o powierzchni ok. 44,4 ha, położony w 
centralnej części gminy Przywidz. Na jego terenie obowiązuje aktualnie miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gromadzin w obrębie Przywidz oraz 
działki nr 234/4 (po podziale nr 234/6 i nr 234/7) i 222/4 położonej w Przywidzu przyjęty 
uchwałą Nr III/8/2010 Rady Gminy Przywidz z dnia 29 grudnia 2010 r.  

Celem projektu zmiany „Planu …” doprecyzowanie i weryfikacja ustaleń dotyczących 
zabudowy i zagospodarowania terenu.  

W projekcie zmiany „Planu …” określono: 
1) zasady kształtowania ładu przestrzennego; 
2) przedmiot, zakres i zasady ochrony obszarów i obiektów podlegających ochronie na 

podstawie przepisów szczególnych lub stanowiących o wysokich walorach przestrzeni; 
3) przedmiot, zakres i sposób zagospodarowania obszarów problemowych; 
4) przedmiot i zasady realizacji inwestycji zmierzających do realizacji interesu publicznego;  
5) sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. 

Zagadnienia, o których mowa powyżej uregulowano na poziomie ustaleń ogólnych i 
szczegółowych. Ustalenia ogólne, obowiązują dla całego obszaru objętego zmianą ”Planu 
…”, a dla tzw. terenów elementarnych obowiązują ustalenia szczegółowe.  

W projekcie zmiany „Planu …” zawarto liczne wymogi służące ochronie środowiska 
przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu. 

Ustalenia projektu zmiany „Planu ...” są generalnie zgodne z ustaleniami opracowań 
regionalnych, w tym z „Planem zagospodarowania przestrzennego województwa 
pomorskiego” (2009) i ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przywidz” (2010). 

 

3. Środowisko przyrodnicze obszaru projektu zmiany „Planu …” 

 Budowa geologiczna i ukształtowanie terenu 

Pod względem fizycznogeograficznym obszar projektu zmiany „Planu …” położony jest 
w obrębie wschodniej części Pojezierza Kaszubskiego. 
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W podłożu obszaru występują przede wszystkim piaski gliniaste na glinie i gliny, 
znacznie rzadziej piaski luźne i słabo gliniaste. W dnach zagłębień terenu o płytkim zaleganiu 
pierwszego poziomu wód gruntowych lokalnie wykształciły się torfy i utwory mułowo-
torfowe.  

W krajobrazie wyraźnie zaznacza się urozmaicone, klasyczne polodowcowe 
ukształtowanie terenu, z licznymi wzniesieniami i obniżeniami. Najwyższe wzniesienie w 
granicach obszaru znajduje się w jego części centralnej (259,49 m n.p.m.), a najniższy punkt 
(217,50 m n.p.m.) leży przy jego południowej granicy terenu.  

Wody powierzchniowe i podziemne 

Obszar projektu zmiany „Planu …” położony jest w zlewni Wietcisy (dopływu 
Wierzycy), częściowo w zlewni bezpośredniej Jez. Przywidzkiego Małego. Na zachodnim 
skraju obszaru „Planu …” (w obrębie wydzielenia 11.ZL i w jego otoczeniu) znajdują się 
tereny podmokłe, w tym niewielkie torfowiska, odwadniane do Jez. Przywidzkiego Małego.  

Ponadto na obszarze projektu zmiany „Planu …” występują inne niewielkie tereny 
podmokłe.  

W obrębie utworów piaszczysto-gliniastych, w związku ze zmienną budową geologiczną i 
różną przepustowością glin, woda gruntowa występuje na zróżnicowanej głębokości, tworząc 
pierwszy poziom nieciągły. Obszar projektu zmiany „Planu …” położony jest w zasięgu 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 116 „Zbiornika Międzymorenowego 
Gołębiewo”. 

Klimat 
Warunki klimatyczne gminy Przywidz są typowe dla Krainy Pojezierza Pomorskiego. 

Średnia temperatura roczna wynosi około 6,5°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze 
średnią temperaturą około 16,5°C. Najchłodniejszym jest luty ze średnią temperaturą ok. - 
3,90°C. Roczne średnie sumy opadów wynoszą 630 mm. W skali roku analizowany teren 
charakteryzuje się przewagą wiatrów południowo-zachodnich i zachodnich.  

Gleby  

W pokrywie glebowej obszaru projektu zmiany „Planu …” przeważają gleby brunatne 
wyługowane i kwaśne. W zagłębieniach terenu w jednym miejscu we wschodniej części planu 
występują gleby mułowo-torfowe i torfowo - mułowe.  

Szata roślinna 

Obszar projektu zmiany „Planu …” charakteryzuje zróżnicowana szata roślinna. 
Występują tu liczne zadrzewienia oraz kompleksy leśne i semileśne, z przewagą drzew 
liściastych głównie buku i dębu. W części północno-wschodniej obszaru, wzdłuż drogi 
gminnej znajdują się łąki i pastwiska. Wzdłuż drogi rosną pojedyncze drzewa i zakrzewienia. 

Fauna 
Fauna obszaru projektu zmiany „Planu ..”, w związku ze zróżnicowaniem siedlisk, ma 
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zapewne charakter przejściowy między typową dla obszarów leśnych (duże kompleksy leśne 
występują w otoczeniu obszaru), a typową dla terenów rolnych i porolnych. 

Walory zasobowo-użytkowe środowiska przyrodniczego 

Na obszarze projektu zmiany „Planu...” występują gleby o umiarkowanym i słabym 
potencjale agroekologicznym. 

Na obszarze projektu zmiany „Planu...” występują dwa niewielkie kompleksy leśne. Ich 
znaczenie dla produkcji leśnej, w porównaniu z występującymi w otoczeniu lasami 
Nadleśnictwa Kolbudy jest znikome. 

Obszar projektu zmiany „Planu...” jest atrakcyjny pod względem krajobrazowym i 
rekreacyjnym. Jest to uwarunkowane sąsiedztwem  kompleksów leśnych, położeniem w 
niedalekiej odległości od Jez. Przywidzkiego Małego (minimalna odległość ok. 200 m) i 
Przywidzkiego Wielkiego (minimalna odległość ok. 350 m), urozmaiconym ukształtowaniem 
terenu i znaczną ekspozycyjnością krajobrazową. 

Główne zasoby wód podziemnych reprezentuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 
116 „Zbiornik Międzymorenowy Gołębiewo”. 

Na obszarze projektu zmiany „Planu...” nie występują udokumentowane złoża surowców 
mineralnych. 

Na obszarze projektu zmiany „Planu...” występują zróżnicowane, generalnie umiarkowane 
i korzystne warunki fizjograficzne dla zabudowy, z ograniczeniami ekologicznymi 
wynikającymi głównie z występowania i sąsiedztwa lasów i płatów zadrzewień. 

 

4. Analiza istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia 
realizacji projektu zmiany „Planu …”, w szczególności na obszarach form ochrony 
przyrody 

Obszar projektu zmiany „Planu...” charakteryzuje się umiarkowanym stopniem 
przekształceń, wynikających z oddziaływania człowieka. Są one wynikiem: 

 prowadzonej gospodarki rolnej; 

 sąsiedztwa zabudowy wiejskiej; 

 sąsiedztwa dróg; 

 przebiegu linii elektroenergetycznej średniego napięcia.  

Na obszarze projektu zmiany „Planu …” nie występują punkty pomiarowe 
zanieczyszczenia powietrza, hałasu i zanieczyszczenia wód.  

Problemy ochrony przyrody 

Obszar projektu zmiany „Planu …” w całości położony jest w zasięgu Przywidzkiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Spośród innych form ochrony przyrody na obszarze 
projektu „Planu ...”, tak jak w całej Polsce, obowiązuje ochrona gatunkowa roślin, zwierząt 
i grzybów. Do obszaru „Planu …” od strony zachodniej przylega obszar Natura 2000 
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mający znaczenie dla Wspólnoty „Przywidz”. W zasięgu tego obszaru, na Jeziorze 
Przywidzkim Wielkim znajduje wyspa, stanowiąca ścisły rezerwat przyrody "Wyspa na 
Jeziorze Przywidz" (w minimalnej odległości ok. 800 m od obszaru „Planu …”). Najbliższy 
względem obszaru projektu zmiany  „Planu …” pomnik przyrody znajduje się na dawnym 
cmentarzu ewangelickim w Gromadzinie. 

 

5. Uwarunkowania ochrony środowiska kulturowego, zabytków, dóbr kultury 
współczesnej i krajobrazu kulturowego 
Na obszarze projektu zmiany „Planu...” znajdują się: 

 strefa ochrony ekspozycji miejscowości Gromadzin. Wg projektu „Planu …” na terenie 
strefy dla nowej zabudowy obowiązuje nawiązanie do historycznej zabudowy 
miejscowości Gromadzin i ekstensywne rozmieszczenie zabudowy; 

 trzy stanowiska archeologiczne. 

Na obszarze projektu zmiany „Planu …” nie występują żadne obiekty ani obszary 
wpisane do rejestru zabytków, bądź do gminnej ewidencji zabytków. Nie występują także 
obiekty i obszary stanowiące dobra kultury współczesnej wymagające ochrony.  

 

6. Analiza celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym, krajowym i regionalnym istotnych z punktu widzenia projektu 
zmiany „Planu …” 
Projekt projektu zmiany „Planu …” uwzględnia priorytety Unii Europejskiej w zakresie 

ochrony środowiska. 

Projekt projektu zmiany „Planu …” jest opracowany w „duchu” dokumentów krajowych, w 
tym dokumentów strategicznych, uwzględniających zobowiązania i cele ochrony środowiska 
przyjęte w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską konwencjach międzynarodowych. 

Przyjęte w projekcie zmiany „Planie …” ustalenia zagospodarowania przestrzennego są 
generalnie zgodne z zaleceniami i ustaleniami „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania 
kraju do roku 2030” oraz są zgodne z opracowaniami regionalnymi, jak: 

 „Program ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2013-2016 z 
perspektywą do roku 2020” (2012); 

 „Plan gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego 2018” (2012). 

 

7. Prognozowane oddziaływania realizacji projektu zmiany „Planu...” na środowisko 
W projekcie projektu zmiany „Planu …” zawarto liczne regulacje minimalizujące 

oddziaływanie planowanych obiektów na środowisko przyrodnicze, w tym m.in. 
uwzględniające przepisy ochrony przyrody.  

Generalnie, na etapie inwestycyjnym powstaną nieuniknione przekształcenia środowiska 
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przyrodniczego, związane z pracami budowlanymi (ograniczone zapisami projektu zmiany 
„Planu...”), szaty roślinnej (likwidacja roślinności głównie agrocenoz i ewentualnie małego 
fragmentu zadrzewień), nieznaczne zanieczyszczenia atmosfery (w tym akustyczne) oraz 
przekształcenia krajobrazu (których ostateczny efekt będzie zależny od standardów 
architektury i wykończenia). Prace związane z budową to przeważnie działania 
krótkookresowe, ograniczone do czasu budowy, często możliwe do zneutralizowania. 

Na etapie funkcjonowania ustaleń projektu zmiany „Planu ...”, prognozowane jest 
wystąpienie scharakteryzowanych poniżej głównych przekształceń środowiska. 

Litosfera: przekształcenia związane z rozdeptywaniem i rozjeżdżaniem terenów 
nieutwardzonych, w tym również na terenach sąsiednich, ze względu na stosunkowo małą 
intensywność zabudowy nie przewiduje się, aby były to oddziaływania istotne. 

Hydrosfera: 

 docelowe wg projektu zmiany „Planu...” odprowadzanie ścieków sanitarnych do kanalizacji 
zbiorczej jest rozwiązaniem poprawnym i należy dążyć do jak najszybszej jego realizacji, 
natomiast okresowo dopuszczone odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych 
(tzw. szamba) jest rozwiązaniem dyskusyjnym. 

 postępowanie z wodami opadowymi, uregulowane ustaleniami  projektu zmiany „Planu...” 
jest właściwe względem przeciwdziałania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych, 
podziemnych i gruntu, a jednocześnie przeciwdziała ograniczeniu zasilania pierwszego 
poziomu wodonośnego; 

 prognozowane zmiany stosunków wodnych na obszarze projektu zmiany „Planu ...” i w jego 
sąsiedztwie nie będą miały istotnego znaczenia dla ograniczenia w zasilaniu pierwszego 
poziomu wodonośnego oraz modyfikacji warunków siedliskowych. 

Atmosfera:  
 źródłami zanieczyszczeń atmosfery będą emitory grzewcze obiektów mieszkaniowych i 

usługowych (w zależności od wyposażenia) oraz komunikacja samochodowa; 

 nie przewiduje się znaczącego wzrostu zanieczyszczeń powietrza (w tym akustycznych) w 
wyniku funkcjonowania planowanych przedsięwzięć; 

Pole elektromagnetyczne:  
 przez obszar projektu zmiany „Planu …” przebiega istniejąca linia elektroenergetyczna 

SN; 

 wg ustaleń projektu zmiany „Planu…” możliwa będzie m.in. realizacja odcinków sieci 
elektroenergetycznej SN; 

 w związku z zapisami projektu „Planu...” i w świetle przepisów szczegółowych, nie 
przewiduje się wystąpienia szkodliwego pola elektromagnetycznego na terenach dostępnych 
dla ludzi. 
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Biosfera:  
 nie przewiduje się istotnego wpływu ustaleń projektu zmiany „Planu...” na system połączeń 

ekologicznych w jego rejonie; 

 prognozuje się likwidację części istniejącej roślinności, głównie agrocenoz i gruntów 
porolnych i ukształtowanie nowych terenów zieleni, w tym zieleni urządzonej, których 
wartość przyrodnicza zależna będzie od składu gatunkowego, w projekcie zmiany „Planu 
…” przewidziano ochronę zadrzewień zgodnie z przepisami obowiązującymi w granicach 
Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

 w przypadku konieczności wycinki drzewa lub krzewu nieowocowego o wieku powyżej 
10 lat niezbędne będzie uzyskanie zgody Wójta gminy Przywidz; 

 fauna prawdopodobnie wyemigruje na sąsiednie tereny, z wyjątkiem gatunków łatwo 
podlegających synantropizacji, o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych 
warunków środowiskowych (niektóre gatunki ptaków, gryzoni i owadów). 

Na etapie funkcjonowania ustaleń projektu zmiany „Planu …” może potencjalnie wystąpić 
wzrost penetracji rekreacyjnej terenów sąsiednich przez mieszkańców obszaru projektu 
zmiany „Planu...”, głównie kompleksów leśnych, co może prowadzić do wydeptywania 
roślinności, zwłaszcza runa. W celu eliminacji ww. zagrożeń w projekcie zmiany „Planu …” 
wprowadzono obowiązek ogrodzenia nieruchomości od strony lasów znajdujących się w 
granicach obszaru Natura 2000 Przywidz (tereny 02.MN/U, 05.MN/MW/U i 09.MN/U) i 
wyznaczono trasy przejść z zespołu zabudowy na obszarze projektu zmiany „Planu …” do 
Jez. Przywidzkiego Wielkiego i Małego i do miejscowości Przywidz, z wykorzystaniem 
istniejących dróg i z ominięciem chronionych siedlisk Natura 2000. 

Formy ochrony przyrody: generalnie, przy zachowaniu ogólnie obowiązujących przepisów 
ochrony przyrody i docelowych zapisów projektu zmiany „Planu…”, nie przewiduje się 
wystąpienia istotnego, negatywnego oddziaływania na formy ochrony przyrody na obszarze 
projektu „Planu…” (Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu) i w jego sąsiedztwie (obszar 
Natura 2000 „Przywidz”). Projekt zmiany „Planu…” nie narusza zakazów obowiązujących w 
granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i spełnia wskazania Zarządzenia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie 
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przywidz PLH220025. 
Realizacja ustaleń projektu zmiany „Planu ...”: 

 nie wpłynie na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i 
zwierząt oraz nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony 
obszar Natura 2000 „Przywidz”; 

 nie spowoduje dezintegracji obszarów Natura 2000; 

 nie wpłynie na spójność sieci obszarów Natura 2000. 
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Krajobraz:  

 zmianie ulegnie krajobraz w rejonie obszaru projektu zmiany „Planu...” z rolniczo-leśnego 
na krajobraz małego osiedla zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej (o 
charakterze podmiejskim); 

 projekt „Planu…” zawiera zapisy służące ochronie walorów krajobrazowych; 

 istnieje możliwość ukształtowania zespołu zabudowy i zieleni o dużych walorach 
estetycznych; 

 ostateczny efekt prognozowanych zmian krajobrazowych zależny będzie od architektury i 
standardu wykonania zabudowy oraz charakteru urządzonej zieleni. 

Dziedzictwo kulturowe i dobra materialne 

Wdrożenie ustaleń projektu zmiany „Planu …” nie spowoduje negatywnego oddziaływania na 
dziedzictwo kulturowe. Projekt zmiany „Planu …” uwzględnia występowanie stanowisk 
archeologicznych i ustala działania ochronne w ich zasięgu. 

Na obszarze projektu zmiany „Planu ...” dobra materialne reprezentowane są przez elementy 
infrastruktury technicznej (linie elektroenergetyczne) i drogi gruntowe. Realizacja zabudowy i 
zainwestowania towarzyszącego nie spowoduje zagrożenia dla występujących w sąsiedztwie 
obiektów kubaturowych oraz zdecydowanie poprawi stan lokalnych dróg. Stworzenie zespołu 
zabudowy wzbogaci obszar projektu zmiany „Planu...” w dobra materialne.  

Ludzie:  
W projekcie zmiany „Planu ...” zawarto szereg ustaleń mających na celu zachowanie 
równowagi przyrodniczej obszaru i ustalenia dotyczące kompleksowego wyposażenia w 
infrastrukturę ochrony środowiska, zatem nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń dla 
zdrowia i życia ludzi. Otoczenie obszaru „Planu …” stwarza różnorodne możliwości 
zaspokajania potrzeb rekreacyjnych.  

Skumulowane oddziaływanie na środowisko  

Ustalenia projektu zmiany „Planu …” oceniono jako pozytywne i neutralne wobec 
środowiska o typowych przekształceniach na etapie inwestycyjnym i nieznacznym 
oddziaływaniu na etapie funkcjonowania. Za dyskusyjne uznano ustalenie dotyczące 
dopuszczenia w okresie tymczasowym (do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej zbiorczej) 
odprowadzania ścieków do bezodpływowych zbiorników, co jak pokazuje praktyka, bywa 
rozwiązaniem nieskutecznym. 

Procedura ocen oddziaływania na środowisko: 
Zgodnie z: 

 Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.); 



 

                                                                                                                                                      proeko 

 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY „MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI GROMADZIN, OBRĘB PRZYWIDZ” 

109

 Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko i jego zmianą (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 i 
Dz. U. z 2013 r., poz. 817); 

na terenie objętym „Planem...” mogą być realizowane obiekty zaliczone do kategorii 
potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko, tj.: obiekty i sieci infrastruktury 
technicznej (np. wodociągi, kanalizacje), odcinki dróg (przy określonych w ww. 
rozporządzeniu minimalnych parametrach), stacja paliw oraz zabudowa mieszkaniowa wraz z 
towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha (na obszarach objętych 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i formami ochrony 
przyrody). 

Dodatkowo, zgodnie z ww. ustawą realizacja przedsięwzięć może wymagać poprzedzenia 
przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny jego oddziaływania na obszar Natura 2000, w 
przypadku gdy uprawniony organ uzna, iż może wystąpić znaczące oddziaływanie w tym 
zakresie. 

 

8. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu ustaleń projektu zmiany 
„Planu ..” na środowisko 

Realizacja ustaleń projektu zmiany „Planu ...” nie spowoduje transgranicznego 
oddziaływania na środowisko ze względu na charakter ustaleń i dużą odległość od granic 
Państwa (ok. 31 km - brzeg Zatoki Gdańskiej granica lądowa + 12 mil morskich granica 
morska). 

 

9. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 
realizacji projektu zmiany „Planu…”, w szczególności oddziaływań na cele i 
przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów 
Projekt zmiany „Planu ….”, zawiera liczne ustalenia przeciwdziałające negatywnym 

przekształceniom środowiska. Dla dalszego ograniczenia zakresu jakościowego i 
przestrzennego negatywnego wpływu ustaleń projektu „Planu...” na środowisko wskazana jest 
realizacja szeregu działań, wymienionych w rozdz. 9. 

Przy docelowym wyposażeniu terenu w infrastrukturę ochrony środowiska, realizacja ustaleń 
projektu zmiany „Planu ...” nie spowoduje negatywnego oddziaływania na Przywidzki Obszar 
Chronionego Krajobrazu i na obszar Natura 2000 „Przywidz”. W związku z tym realizacja 
ustaleń projektu zmiany „Planu …” nie wymaga kompensacji przyrodniczej. 
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10. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie zmiany „Planu…” z 
uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 
wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, z uwzględnieniem celów i 
geograficznego zasięgu planu  
Poddany prognozie projekt zmiany „Planu” zawiera poprawne, docelowe ustalenia w 

zakresie wyposażenia w infrastrukturę ochrony środowiska. Uwzględnia również potrzeby 
społeczne z zakresu rekreacji i ochrony zdrowia. Alternatywą byłaby rezygnacja z 
wprowadzenia planowanego zainwestowania i zachowanie stanu aktualnego użytkowania 
terenu, co byłoby sprzeczne z oczekiwaniami społecznymi. Jednocześnie sumienne 
wypełnienie ustaleń projektu zmiany „Planu...” i obowiązującego prawa ochrony środowiska 
stwarza możliwości ukształtowania terenu o znacznej wartości przyrodniczej (realizacja 
różnorodnej zieleni towarzyszącej nowym obiektom) oraz estetycznego zespołu zabudowy, 
wkomponowanego w krajobraz regionu.  

 
11. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania  
Dla ograniczenia przekształceń środowiska, na etapie budowy przewidzianych w 

projekcie zmiany „Planu …” inwestycji, kontroli powinny podlegać stosowanie zasady 
minimalnej ingerencji w środowisko, w tym ograniczenie zasięgu przestrzennego placów 
budowy (na bieżąco w trakcie budowy) oraz sprawności techniczna sprzętu (przede 
wszystkim brak wycieków substancji ropopochodnych i nadmiernej emisji spalin). 

Po zrealizowaniu planowanej inwestycji, poza stałą kontrolą stanu technicznego 
planowanych obiektów, wskazany jest monitoring: 
 systemów unieszkodliwiania ścieków bytowych oraz zanieczyszczonych wód opadowych 

(raz w roku); 
 skuteczności i prawidłowości gospodarki odpadami (dwa razy w roku); 
 zasięgu i natężenia uciążliwości aerosanitarnych i akustycznych wzdłuż przebiegu drogi 

Przywidz – Gromadzin, na granicy terenów chronionych akustycznie; 
 stanu środowiska obszarów chronionych (głównie obszaru Natura 2000 „Przywidz”). 

 

12. Wskazanie napotkanych w prognozie trudności wynikających z niedostatków 
techniki lub luk we współczesnej wiedzy 

Przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany „Planu …” nie 
napotkano trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, 
z wyjątkiem braku informacji nt. występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i 
grzybów na obszarze zmiany „Planu …”. 

- - - 


