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Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

 

Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono dla potrzeb projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Huta 

Dolna w gminie Przywidz. 

 

Teren objęty projektem planu miejscowego położony jest w środkowej części gminy Przywidz, na 

północny-wschód od Przywidza, w rejonie dróg gminnych z Przywidza do Marszewskiej Góry  

i Ząbrska Dolnego oraz w kierunku miejscowości Koronka i Majdany. Teren ten położony jest  

w obrębie doliny rzeki Reknicy pomiędzy jeziorami Ząbrsko (Ząbrowskim) na północnym 

-wschodzie, a Głęboczko położonym na zachód od terenu objętego projektem planu. 

 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz 

zatwierdzone zostało Uchwałą Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 03 grudnia 2004 r 

(późniejsze zmiany dotyczyły wprowadzenia Obszarów Natura 2000 oraz możliwości lokalizacji 

elektrowni wiatrowych) obszary objęte analizowanym projektem planu wskazany zostały jako 

predysponowane dla rozwoju wielofunkcyjnego w części znajdujące się w obszarze  

o szczególnych walorach przyrodniczych. Wschodnia część terenów zwartej zabudowy wsi Huta 

Dolna włączona została w granice specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Dolna Huta” 

PLH220043. 

 

Celem analizowanego projektu planu miejscowego było uporządkowanie formalno -przestrzenne 

obszarów włączonych w jego granice w celu poprawy ich funkcjonowania oraz dla umożliwienia 

wprowadzenia nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zabudowy usługowej (MN/U), zabudowy letniskowej (ML) oraz przeznaczenie 

terenów pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy 

usługowej (P,U). 

 

Celem analizowanego projektu planu była także poprawa funkcjonowania istniejącego układu 

drogowego poprzez określenie odpowiednich ich parametrów odpowiadających obowiązującym 

przepisom w sprawie warunków technicznych dla poszczególnych klas dróg. 

 

Realizacja planowanego zagospodarowania terenów włączonych w granice analizowanego 

projektu planu zgodna jest z potrzebami i zamierzeniami właścicieli gruntów i nieruchomości oraz 

zadaniami i kierunkami rozwoju gminy zapisanymi w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz. 

 

Analizowanym projektem planu miejscowego objęto fragmenty obrębu wiejskiego Huta Dolna, 

który został podzielony na 153 tereny elementarne, w tym na 125 terenów urbanistycznych i 28 
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terenów drogowych dla ich obsługi. Tereny te zostały podzielona liniami rozgraniczającymi  

i przeznaczone pod następujące funkcje: 

tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej i mieszkaniowej: 

• P,U - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, 

• MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, 

• MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

• ML – tereny zabudowy letniskowej; 

tereny użytkowane rolniczo: 

• R – teren rolniczy, 

• RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  

i ogrodniczych; 

tereny zieleni: 

• ZL – teren lasu, 

• ZP - teren zieleni publicznej, 

• Z – teren zieleni, 

• ZCn – teren cmentarza nieczynnego  

tereny komunikacji: 

• KDL – tereny dróg publicznych - droga lokalna, 

• KDW – tereny dróg wewnętrznych, 

• KDX – tereny ciągów pieszo – jezdnych. 

 

Przewidywane znaczące oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe  

i długoterminowe, stałe i chwilowe, pozytywne i negatywne) na 

środowisko, w tym na obszar Natura 2000 

 

Podstawowym celem niniejszej prognozy było wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych 

najbardziej korzystnych dla środowiska i zdrowia ludzi poprzez: 

• kompleksową identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych skutków wpływu na 

poszczególne komponenty środowiska obszaru objętego projektem planu, jakie może 

wywołać realizacja dyspozycji przestrzennych zawartych w projekcie planu, 

• dyskusję i współpracę autora prognozy z autorem projektu planu celem maksymalnego 

wyeliminowania rozwiązań i ustaleń niemożliwych do przyjęcia ze względu na ewentualne 

negatywne skutki dla środowiska i zagrożenia dla zdrowia ludzi, 
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• pełne poinformowanie podmiotów planu, tj. wnioskodawców, społeczność lokalnej i organa 

samorządu o skutkach wpływu ustaleń projektu planu dla środowiska przyrodniczego  

i zdrowie ludzi. 

Opracowanie składa się z: 

a) części opisowej, 

b) części graficznej. 

Część opisowa prognozy zawiera charakterystykę struktury i ocenę stanu poszczególnych 

komponentów środowiska, przedstawienie istotnych z punktu widzenia środowiska ustaleń 

projektu planu oraz potencjalne skutki oddziaływania na środowisko realizacji jego ustaleń. 

Prognoza zakończona jest podsumowaniem określającym potencjalne skutki środowiskowe 

realizacji ustaleń projektu planu oraz zawiera proponowane zapisy (stanowiące oraz zalecane) do 

wprowadzenia do ustaleń projektu planu mające na celu ograniczenie ewentualnych 

niekorzystnych oddziaływań skutków jego realizacji. Podsumowanie zakończone zostało 

wnioskami. 

 

1. Realizacja ustaleń analizowanego projektu planu skutkować będzie: 

• zachowaniem wszystkich terenów leśnych, zadrzewień semileśnych i innych terenów 

zadrzewionych, które zostały wydzielone oraz zaznaczone na rysunku projektu planu, 

• zachowaniem wszystkich obecnie nadal użytkowanych gruntów rolnych wprowadzając 

na nie jedynie możliwość budowy, modernizacji oraz likwidacji urządzeń, obiektów i sieci 

infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych oraz wykluczono 

możliwość lokalizacji reklam i zabudowy kubaturowej. Na terenach przeznaczonych pod 

zabudowę powstaną gleby o charakterze antropogenicznym, sztucznie wykształcone  

i utrzymywane (gleby kulturoziemne – rigosole), o nieporównywalnie niższym 

potencjalne produkcyjny i przyrodniczym; 

• likwidacją powierzchni biologicznie czynnej, na terenach przeznaczonych pod zabudowę 

oraz w czasie budowy, przebudowy i modernizacji dróg do ich obsługi. Prognozuje się, 

że w czasie realizacji planowanej zabudowy, między innymi, ze względu na możliwy jej 

długi okres, na terenach tych nastąpi wycinka pojedynczych drzew i krzewów, które 

wyrosną w tym czasie. Jednocześnie wystąpi konieczność przebudowy i modernizacji 

dróg z czym związana będzie także wycinka pojedynczych drzew, które już obecnie 

porastają pobocza tych dróg, dlatego od ustaleń projektu planu zgodnie  

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obszarów chronionego krajobrazu 

wprowadzono odpowiednie zapisy; 

• bezpowrotną likwidacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej na terenach przeznaczonych 

pod zabudowę oraz w czasie budowy, przebudowy i modernizacji dróg. Tylko niewielka 
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cześć obecnych gruntów rolnych zostanie zachowana i przeznaczona pod urządzoną 

zieleń przydomową, ogródki, warzywniaki czy małe sady; 

• częściową likwidacją miejsc żerowania i lęgu drobnej zwierzyny na terenach obecnie nie 

zabudowanych i zagospodarowanych przeznaczonych pod zabudowę. Prognozuje się, że 

nastąpi częściowa zamiana ilości i gatunków zwierząt na tych terenach i pojawią się na 

nich gatunki charakterystyczne dla terenów ekstensywnie zabudowanych oraz pogranicza 

terenów zabudowanych, leśnych i rolnych; 

• zachowaniem miejsc do lęgu i żerowania oraz szlaków wędrówek zwierzyny 

nazachowanych terenach leśnych, zadrzewień semileśnych oraz na zachowanych 

terenach gruntów rolnych; 

• typowymi nieuniknionymi i nieodwracalnymi przekształceniami w naturalnym układzie 

powierzchniowych utworów geologicznych, wymieszaniem gruntów rodzimych z osadami 

obcymi, przemieszczenie tych gruntów. 

• niewielki i miejscowym ograniczeniem zasilania wód gruntowych w wyniku szczelnego 

utwardzenia fragmentów terenów przeznaczonych pod zabudowę i przebudowanych 

drogach, co jednak w żaden sposób nie będzie prowadzić do zmiany ich reżimu  

i lokalnego obniżenia pierwszego poziomu ich występowania, 

• zachowaniem istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej  

i pojedynczej letniskowej; 

• zmianami w krajobrazie, gdzie w miejsce typowego krajobrazu rolniczego pojawi się 

tereny zabudowane, 

• niewielkim, miejscowym i małoznaczącym zanieczyszczeniem wód gruntowych,  

w przypadku nieprawidłowej eksploatacji zbiorników na ścieki bytowe oraz dopuszczonych 

do lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym  

i powierzchniowych ściekami bytowymi poprzez rozbudowę układu kanalizacji sanitarnej  

i stopniowej likwidacji zbiorników bezodpływowych; 

• zachowaniem aktualnie bardzo korzystnych warunków aerosanitarnych poprzez 

zaopatrzenie w energię cieplną opartą na indywidualnych źródłach wykorzystujących 

paliwa i urządzenia o niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Duży wpływ na 

zachowanie obecnie bardzo korzystnych warunków aerosanitranych nadal mieć będzie 

bardzo dobre przewietrzanie znacznej części obszaru objętego projektem planu (układ osi 

doliny Reknicy zgodny z przeważającymi kierunkami wiatrów) oraz małą intensywność 

planowanej zabudowy; 

• miejscowymi, okresowymi i mało odczuwalnymi zmianami w warunkach klimatu 

akustycznego w wyniku zwiększenia ilości obiektów będących źródłami emisji hałasu do 

środowiska. Zmiany te, w żaden sposób, nie obniżą obecnych bardzo korzystnych 
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standardów zamieszkania. Do ustaleń analizowanego projektu planu wprowadzono 

odpowiednie zapisy mające na celu zachowanie wspomnianych bardzo korzystnych 

warunków klimatu akustycznego; 

• zachowanie aktualnego natężenia pól elektromagnetycznych. Realizacja zabudowy 

wymagać będzie rozbudowy linii średniego i niskiego napięcia oraz wybudowania 

nasłupowych lub wnętrzowych trafostacji w celu zapewnienia zaopatrzenia w energię 

elektryczną planowanej zabudowy. Urządzenia zainstalowane na stacji są źródłami 

promieniowania niejonizującego, którego zasięg nie przekracza wymaganego dla tego 

typu przedsięwzięć wydzielenia terenowego. 

W celu złagodzenia ewentualnych, możliwych do określenie potencjalnych skutków realizacji 

• ustaleń analizowanego projektu planu w tym także i tych niekorzystnych oddziaływań na 

poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego oraz na zdrowie ludzi i dobra 

kultury materialnej do ustaleń analizowanego projektu planu wprowadzono następujące 

zapisy: 

• odprowadzanie ścieków bytowych docelowo do planowanego układu kanalizacji 

sanitarnej; do czasu realizacji układu dopuszcza zbiorniki bezodpływowe (obowiązek 

wyegzekwowania szczelności zbiorników oraz zapewnienia okresowego odbioru ścieków  

i dowozu ich do oczyszczalni spoczywa na gminie); po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji 

sanitarnej wszystkie obiekty należy obowiązkowo podłączyć do sieci, a zbiorniki 

bezwzględnie zlikwidować; zakaz równoczesnego funkcjonowania kanalizacji sanitarnej  

i zbiorników bezodpływowych; dopuszcza się lokalizację przydomowych oczyszczalni 

ścieków po wykonaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z uwzględnieniem 

warunków gruntowo – wodnych i przepisów odrębnych; ustala się dla realizacji 

przydomowych oczyszczalni ścieków minimalna powierzchnię nieruchomości gruntowej 

wynoszącą 0,5 ha; zaleca się wyprzedzającą lub równoległą z realizacją obiektów 

kubaturowych budowę sieci uzbrojenia; 

• gospodarka odpadami - po segregacji zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami przepisów prawnych; 

• wody opadowe zagospodarowane będą na terenie lub odprowadzane do układu 

odwadniającego. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych 

powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

• zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne źródła ciepła wykorzystujące paliwa o niskiej 

emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz źródła odnawialne; 

• zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne źródła ciepła wykorzystujące paliwa o niskiej 

emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz źródła odnawialne; 
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• w przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków 

klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego; 

• na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) - obowiązuje poziom hałasu  

w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, 

• na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej (MN,U)  

- obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego  

w przepisach ogólnych, 

• na terenach rodzi zabudowy letniskowej (ML) – obowiązuje poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

• na terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  

i ogrodniczych – obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych 

pod zabudowę zagrodową. 

Równocześnie w celu umożliwienia dalszej swobodnej migracji drobnej zwierzyny 

• w granicach obszaru objętego projektem planu do jego ustaleń proponuje się 

wprowadzić nakaz realizacji przejść ekologicznych w ogrodzeniach w formie: 

• otworów o średnicy minimum 15 cm wykonanych w podmurówce, przy 

powierzchni terenu, rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m, lub 

• prześwitów o szerokości 10 cm pomiędzy podmurówka a ażurowymi 

elementami ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza 10 cm, 

oraz zalecić wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień w formie grup drzew i krzewów. 

W celu zachowania odpowiednio wysokiego standardu wypoczynku i rekreacji na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę letniskową zaproponowano zdecydowanie zwiększyć wielkość 

udziału powierzchni biologicznie czynnej na poszczególnych, wydzielonych działkach do 70 % ich 

ogólnej powierzchni. 

W ustaleniach analizowanego projektu planu zapisano także następujące informacje, że: 

• teren położony jest w Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu, 

• fragmenty terenu objętego projektem planu włączone zostały do specjalnego 

obszaru ochrony siedlisk „Dolna Huta” PLH220043, 

• teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 

„Subniecka Gdańska”. 

 

2. Na terenach 1.5.RM, 7.3.RM, 7.4.RM, 7.6.RM, 7.7.RM, znajdują się obiekty o wartościach 

kulturowych (zaznaczone na rysunku projektu planu), podlegające ochronie: wykazane  

w pomorskiej wojewódzkiej ewidencji zabytków, dla których określono odpowiednie zasady 

rewaloryzacji, adaptacji i modernizacji. Na pozostałych terenach włączonych w granice 

analizowanego projektu planu nie znajdują się budynki o wartościach kulturowych, 
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stanowisko archeologiczne, objęte wpisem do rejestru zabytków województw 

pomorskiego oraz strefy ochrony konserwatorskiej archeologicznej. Jednocześnie nie 

postuluje się ustanowienia na tym terenie takich stref. W analizowanym przypadku prognozuje 

się, że realizacja ustaleń przedmiotowego projektu planu miejscowego w żaden sposób nie 

będzie niekorzystnie oddziaływać na dobra kultury lub inne wartości materialne.  

W obszarze oddziaływań realizacji przedmiotowego projektu planu nie znajdują się inne 

podobne obiekty i dobra kultury materialnej. 

 

3. Na terenie objętym projektem planu w kwietniu 2013 roku w czasie prac terenowych  

w czerwcu 2012, nie stwierdzono występowania aktywnych ruchów masowych, ale 

zarejestrowano szereg obszarów o spadkach powyżej 12 % oraz liczne krawędzie i skarpy  

o spadkach miejscami przekraczającymi 20 %. W tym przypadku do ustaleń projektu planu 

wprowadzono odpowiednie zapisy. 

 

4. Na terenie objętym projektem analizowanego planu nie stwierdzono występowania 

udokumentowanych oraz perspektywicznych złóż surowców naturalnych. Jednocześnie realizacja 

jego ustaleń nie będzie w żaden sposób ograniczała możliwości wydobywania tych surowców, 

gdyż na terenach przyległych nie stwierdzono ich występowania. 

 

5. Tereny objęte projektem analizowanego planu miejscowego nie zostały zaliczony do obszarów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wg opracowanej w 2011 roku Wstępnej ocenie 

ryzyka powodzie – mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w województwie 

pomorskim obszar ten także nie został wskazany jako narażony na to niebezpieczeństwo oraz do 

obszarów, na których występowały. Jednak realizacja jego ustaleń w żaden sposób nie będzie 

źródłem wzrostu zagrożenia powodzią dla terenów włączonych w jego granice oraz, przede 

wszystkim, dla terenów przyległych. 

 

6. Realizacja ustaleń projektu planu skutkować będzie zachowaniem aktualnego, bardzo 

korzystnego poziomu pól elektromagnetycznych, gdyż nie prognozuje się realizacji nowych źródeł 

(urządzeń i instalacji) o znacznej powierzchni oddziaływania. Rozbudowa sieci średniego  

i niskiego napięcia oraz ewentualna budowa nowych stacji transformatorowych nie spowodują 

zmian w poziomie pól elektromagnetycznych na tym terenie. Nowe linie elektroenergetyczne 

średniego i niskiego napięcia przewiduje się do realizacji w formie instalacji nadziemnej  

i podziemnej. Prognozuje się, że w pełni zostaną zachowane i dotrzymane dopuszczalne 

poziomy pól elektromagnetycznych określone nie tylko dla miejsc dostępnych dla ludzi, ale, 

przede wszystkim, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dla miejsc 

dostępnych dla ludzi. Dnia 7 maja 2010 r. opublikowana została ustawa o wspieraniu rozwoju 
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usług i sieci telekomunikacyjnych, której przepisy zdecydowanie ograniczyły możliwość 

wprowadzenia zakazów lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej. 

 

7. Teren objęty analizowanym projektem planu miejscowego został w części włączony do lokalnej 

osnowy przyrodniczej oraz w całości do regionalnej osnowy przyrodniczej to jest w granice 

Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W celu realizacji działań w zakresie czynnej 

ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych do ustaleń analizowanego projektu planu 

wprowadzono odpowiednie zapisy. Na terenie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

obowiązują przepisy Uchwały Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 

kwietnia 2010 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim, która 

opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2010 roku, Nr 80, 

pod pozycją 1455, w tym przede wszystkim, określone zakazy. Ustalenia analizowanego projektu 

planu nie naruszają wymienionych powyżej zakazów obowiązujących na obszarach chronionego 

krajobrazu, jednocześnie w celu pełnej realizacji zakazów, na rysunku projektu planu zaznaczono 

ekwidystantę od jeziora i rzeki, a do jego ustaleń wprowadzono odpowiednie zapisy. Ponadto 

wschodnie fragmenty obszaru objętego analizowanym projektem planu (tereny 5.10.MN, 7.7.RM i 

7.9.RM, 8.4.MN, 8.5.MN i 8.6.RM, 11. ZP, 12.12.R, 12.27.R i 12.28.R 12.41.R, 13.3.ZL, 13.4.ZL, 

13.9.ZL i 13.10.ZL, 2.KDL, 5.KDL, 8.KDL, 21.KDD, 20.KDX) został włączony w granice 

specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Huta Dolna” PLH220089. Realizacja ustaleń 

analizowanego projektu planu na terenach włączonych w granice specjalnego obszaru ochrony 

siedlisk „Huta Dolna” PLH220089 nie będzie niekorzystnie oddziaływać na siedliska przyrodnicze 

3150, 7140 oraz liczne obniżenia z roślinnością łąkową, ziołoroślową i kwaśnymi młakami 

niskoturzycowymi, a przede wszystkim na jedno z oczek wodnych, które jest zasiedlone przez 

strzeblę błotną wraz z roślinnością mszarną, szuwarową i namuliskową na jego obrzeżu, a także 

z wysiękami wód, gdyż znajdują się one w oddaleniu od granic tych terenów włączonych do ostoi 

„Huta Dolna”, w kompleksie lasów, w północnej części ostoi. 

Ponadto teren objęty projektem analizowanego planu położony jest w odległości: 

• około 3,5 km od granic rezerwatu przyrody „Wyspa na jeziorze Przywidz”, 

• około 8 km od granicy rezerwatu „Jar rzeki Reknicy”, 

• około 13 km od granicy rezerwatu „Szczyt Wieżyca”, 

• około 11 km od granicy Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, 

• około 8,5 km od granicy otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, 

• około 27 km od granicy obszaru specjalnej ochrony ptaków „Bory Tucholskie” PLB220009, 

• około 3 km od granicy specjalnego obszaru siedlisk „Przywidz” PLH220025, 

• około 5 km od granicy specjalnego obszaru siedlisk „Pomlewo” PLH220092. 

Analizując położenie pozostałych obszarów włączonych do Europejskiej Sieci Ekologicznej 

Natura 2000 i zapisy ustaleń analizowanego projektu planu oraz omówione wcześniej prognozy 
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skutków ich realizacji, można prognozować, że realizacja jego ustaleń nie spowoduje 

pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także nie 

wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Europejskiej 

Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz nie wpłynie niekorzystnie na ich integralność. 

 

8. Oddziaływanie skumulowane to łączne oddziaływanie wszystkich źródeł emisji, jakie znajdują 

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

obszarach przyległych. Zapisy ustaleń analizowanego projekt planu nie wprowadzają nowych 

dróg o znaczeniu ponad lokalnym, nie wprowadzają nowej intensywnej zabudowy oraz nowych 

uciążliwych funkcji produkcyjno-usługowych. Realizacja jego ustaleń może przyczynić się jedynie 

do okresowej (krótkotrwałej) kumulacji emisji zanieczyszczeń poprzez: zwiększenie ruchu 

samochodowego związanego z realizacją nowych budynków i nowego zagospodarowania tego 

terenu, które mogą być realizowane w tym samym okresie czasu. Przy takim założeniu, można 

także prognozować, iż nastąpi okresowa kumulacja emisji pyłów, zanieczyszczeń pochodzących 

z pracujących maszyn i urządzeń budowlanych oraz może dojść do miejscowej zmiany warunków 

klimatu akustycznego. Powstałe oddziaływania będą czasowe i nie powinny stanowić zagrożenia 

dla środowiska i zdrowia ludzi. 

 

9. Obszar objęty projektem analizowanego planu oddalony jest w linii prostej od granicy Polski  

z Federacją Rosyjską w Piaskach na Mierzei Wiślanej o ponad 100 km, od granicy polskich wód 

terytorialnych około 40 km. Biorąc pod uwagę charakter planowanego przedsięwzięcia i brak 

ryzyka wystąpienia poważnych awarii, ewentualne negatywne oddziaływanie przewidzianej do 

realizacji jego ustaleń będzie miało zasięg miejscowy, rzadziej lokalny i nie będzie w żadnym 

stopniu powodować znaczących oddziaływań transgranicznych. 

 

10. Monitoring to system kontrolno – decyzyjny umożliwiający identyfikację i prognozowanie 

stanu środowiska na podstawie opracowywanych prognoz przy uwzględnianiu zwłaszcza potrzeb 

gospodarczych, społecznych, zdrowotnych i rekreacyjnych. Monitorowanie skutków zmian  

w środowisku powstałych w skutek realizacji ustaleń analizowanego projektu planu będzie można 

analizować na podstawie sporządzanych ocen stanu czystości wód powierzchniowych  

i podziemnych, stanu czystości powietrza czy w czasie opracowania rejestru terenów aktywnych 

osuwisk oraz wyznaczania terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Ocena 

skutków realizacji ustaleń analizowanego projektu planu nastąpi także w czasie sporządzania 

planu ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Huta Dolna” i ocenie zachowania 

chronionych siedlisk przyrodniczych 3150, 7140 oraz licznych obniżeń z roślinnością łąkową, 

ziołoroślową i kwaśnymi młakami niskoturzycowymi, a przede wszystkim jednego z oczek 

wodnych, które jest zasiedlone przez strzeblę błotną wraz z roślinnością mszarną, szuwarową  

i namuliskową. 
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1. Wprowadzenie 

 

Zgodnie z art. 17 pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sporządza się wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko. Jest to wykonanie 

obowiązku, jaki nakłada art. 46 pkt. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U nr 199 z 2008 roku, poz. 1227). 

Podstawowym celem prognozy było określenie, analiza i ocena skutków, które mogą 

wyniknąć z projektowanego przeznaczenia terenu dla wszystkich komponentów 

środowiska i zdrowia ludzi oraz przedstawienie rozwiązań eliminujących lub 

ograniczających jego (ewentualnie) negatywny wpływ na środowisko. Realizacja zapisów 

uchwalonego analizowanego projektu planu zagospodarowania przestrzennego odbywać się 

będzie cząstkowo (np. w kolejności, w jakiej poszczególni właściciele terenu podzielą sprzedadzą 

swoje nieruchomości), w długim okresie czasu przez wiele niezależnych od siebie podmiotów 

(fizycznych i prawnych władających tym terenem), co utrudnia kontrolę osiąganych efektów. 

Wiele planów zagospodarowania przestrzennego nie zostało zrealizowanych w pełni,  

a określenie odpowiednich zapisów ustaleń projektu planu nie jest równoznaczne  

z posiadaniem środków na ich realizację (realizacja wodociągu, zbiorczej sieci kanalizacji 

sanitarnej czy budowa drogi dojazdowej). Plan zagospodarowania przestrzennego nie przesądza 

o ostatecznym zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu – jest to jedynie ogólne i ramowe 

ustalenie możliwego wykorzystania terenu objętego jego granicami. Ponieważ realizacja jego 

ustaleń uwarunkowana jest przez wyżej wspomniane okoliczności nie pozostające w gestii 

planowania przestrzennego, może się ona odbywać w sposób mniej lub bardziej korzystny dla 

środowiska. Zatem realizacja planu zagospodarowania przestrzennego jest warunkiem 

koniecznym, lecz niedostatecznym dla zapewnienia ochrony i właściwego wykorzystania 

środowiska, a osiągnięcie tego celu będzie skuteczne jedynie przy pełnej koordynacji wysiłku 

wszystkich uczestników kolejnych procesów decyzyjnych. Ze wskazanej wyżej funkcji planu 

zagospodarowania przestrzennego i sposobu jego realizacji wynika, że ocena jego wpływu  

i zmian środowiska spowodowanych realizacją jego ustaleń jest zadaniem obarczonym wysokim 

stopniem niepewności, a zakres zmian może nie być zależny bezpośrednio od propozycji ustaleń 

planu. Ciągle nie są także rozpoznane do końca konsekwencje działalności człowieka  

w środowisku. Prognoza wpływu ustaleń planu na środowisko z samej swojej istoty 

zawiera, więc oceny hipotetyczne, oparte bardziej na prawdopodobieństwie i zasadach 

logicznego wnioskowania niż konkretnych wyliczeniach dla realizowanych w przyszłości 

zamierzeń. Prognoza, analizując skutki najsilniej obciążające środowisko (także sytuacje 

awaryjne), pełni rolę informacyjną i ostrzegawczą w stosunku do późniejszych etapów 
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projektowania inwestycji wskazując, jakie problemy z zakresu ochrony środowiska muszą 

być w ich trakcie brane pod uwagę i rozwiązywane, a także, czym może grozić brak 

odpowiednich rozwiązań. Na etapie projektu planu sygnalizuje się możliwość wystąpienia 

zagrożeń w przyszłości, ale mogą one nie wystąpić lub mieć inny (łagodniejszy) charakter, 

o ile podejmie się odpowiednie działania zapobiegawcze na dalszych etapach 

projektowania planowanych przedsięwzięć. Prognoza może też wskazać preferowane  

z punktu widzenia ochrony środowiska sposoby realizacji ustaleń planu oraz działania, 

których nie można zawrzeć w ustaleniach planu ze względu na jego specyfikę prawną. 

 

 

Rys. 1. Położenie terenu objętego projektem planu miejscowego 

 

1.1. Przedmiot i cel prognozy 

 

Teren objęty projektem planu miejscowego położony jest w środkowej części gminy Przywidz, na 

północ i północny-wschód od Przywidza, w rejonie dróg gminnych z Przywidza do Marszewskiej 

Góry i Ząbrska Dolnego oraz w kierunku miejscowości Koronka i Majdany. Teren ten położony 
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jest w obrębie doliny rzeki Reknicy pomiędzy jeziorami Ząbrsko (Ząbrowskim) na północnym 

-wschodzie, a Głęboczko położonym na zachód od terenu objętego projektem planu - rys. 1 

 

Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono dla potrzeb projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 

ewidencyjnym Huta Dolna w gminie Przywidz. 

 

PPooddssttaawwoowwyymm  cceelleemm  nniinniieejjsszzeejj  pprrooggnnoozzyy  bbyyłłoo  wwsskkaazzaanniiee  mmoożżlliiwwoośśccii  rroozzwwiiąązzaańń  ppllaanniissttyycczznnyycchh  

nnaajjbbaarrddzziieejj  kkoorrzzyyssttnnyycchh  ddllaa  śśrrooddoowwiisskkaa  ii  zzddrroowwiiaa  lluuddzzii  ppoopprrzzeezz:: 

• kompleksową identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych skutków wpływu na 

poszczególne komponenty środowiska obszaru objętego projektem planu, jakie może 

wywołać realizacja dyspozycji przestrzennych zawartych w jego ustaleniach, 

• dyskusję i współpracę autora prognozy z autorem projektu planu celem maksymalnego 

wyeliminowania rozwiązań i ustaleń niemożliwych do przyjęcia ze względu na ewentualne 

negatywne skutki dla środowiska i zagrożenia dla zdrowia ludzi, 

• pełne poinformowanie podmiotów planu, tj. wnioskodawców, społeczność lokalną  

i organa samorządu o skutkach wpływu ustaleń projektu planu dla środowiska 

przyrodniczego. 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko składa się z: 

a) części opisowej, 

b) części graficznej. 

Część opisowa prognozy zawiera charakterystykę struktury i ocenę stanu poszczególnych 

komponentów środowiska, przedstawienie istotnych z punktu widzenia środowiska ustaleń planu 

oraz potencjalne skutki oddziaływania na środowisko realizacji zapisów ustaleń projektu planu. 

Prognoza zakończona jest podsumowaniem określającym potencjalne skutki środowiskowe 

realizacji ustaleń projektu planu oraz zawiera zapisy (stanowiące oraz zalecane) wprowadzone 

do ustaleń projektu planu mające na celu ograniczenie ewentualnych niekorzystnych oddziaływań 

jego realizacji. Podsumowanie zakończone zostało wnioskami. 

W prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu uwzględniono: 

• uwarunkowania przyrodnicze określone w opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym 

sporządzonym między innymi dla potrzeb analizowanego projektu planu, 

• uwarunkowania przyrodnicze wynikające z Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz; 

• ocenę zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru objętego 

planem i terenów przyległych; 

• ocenę charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku obszaru włączonego 

w granice projektu planu oraz terenów bezpośrednio przyległych; 
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• ocenę odporności środowiska na degradację oraz zdolność do jego regeneracji, 

• ocenę zachowania walorów krajobrazowych; 

• prognozę dalszych zmian w środowisku przy aktualnym jego użytkowaniu 

• uwarunkowania ekofizjograficzne i szczegółowe wytyczne do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego; 

• oddziaływanie realizacji ustaleń projektu planu na obszar planu i tereny sąsiednie; 

• wpływ realizacji ustaleń projektu planu na poszczególne komponenty środowiska 

przyrodniczego i kulturowego; 

• potencjalne skutki oddziaływania realizacji ustaleń projektu planu na standardy jakości 

środowiska i warunki życia mieszkańców oraz na zachowanie wartości kulturowych 

analizowanego obszaru; 

• ocenę oddziaływań powodowanych realizacją ustaleń analizowanego planu miejscowego 

na obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000; 

• wpływ realizacji ustaleń projektu planu na faunę. 

Na część graficzną prognozy składają się mapy pod tytułem „Prognoza oddziaływania na 

środowisko skutków realizacji ustaleń projektu planu”, które stanowią integralną część 

opracowania. 

 

1.2. Metoda sporządzania prognozy  

 

W opracowaniu niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko zastosowano następujące 

metody prognozowania: 

• analiza dostępnych materiałów kartograficznych, archiwalnych i literatury, z różnych 

okresów ich sporządzenia oraz opracowanych dla różnych zagadnień, 

• diagnozy stanu środowiska w oparciu o prace terenowe i zebrane wcześniej materiały 

dokumentacyjne,  

• identyfikacja obszarów problemowych wymagających szczególnego rozpatrzenia  

w czasie prac terenowych oraz przy prognozowaniu skutków ich zmian czy przekształceń, 

• analogia do podobnych terenów, o podobnym sposobie użytkowania i zainwestowania, itp. 

Analizy przeprowadzone w niniejszej prognozie oceniające skutki realizacji ustaleń projektu planu 

przeprowadzone zostały na podstawie stanu środowiska przyrodniczego i zagospodarowania 

terenu, które określone zostały w opracowaniu ekofizjograficznym wykonanym na potrzeby, 

między innymi dla analizowanego projektu planu, uwarunkowaniami (skutkami) wynikającymi  

z realizacji obowiązujących planów miejscowych, ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz. Ocenę prognozowanych przekształceń  

i zmian poszczególnych komponentów środowiska przeprowadzono w oparciu o analizę ich 

funkcjonowania w istniejącej strukturze przestrzennej. Kolejnym krokiem była analiza przyszłego 
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funkcjonowania środowiska pod wpływem zmian, jakie będą miały miejsce wskutek realizacji 

ustaleń projektu planu. Etapem końcowym była ocena skutków, czyli ocena wynikowego stanu 

poszczególnych komponentów środowiska, powstałego na skutek przekształceń w jego 

funkcjonowaniu, spowodowanych realizacją ustaleń projektu planu oraz sformułowanie propozycji 

wprowadzenia środków łagodzących te zmiany. 

W celu szczegółowego omówienia skutków środowiskowych realizacji ustaleń 

analizowanego projektu planu obszar włączony w jego granice podzielono na trzy części 

(rys. 2 ): 

A - część zachodnia obejmująca tereny położone na północ od zwartej zabudowy wsi 

Huta Dolna, 

B - część wschodnią obejmująca fragmenty osady Ząbrsko Dolne, 

C - część południowa obejmująca tereny wsi Huta Dolna. 

 

Rys. 2. Podział obszaru objętego analizowanym projektem planu miejscowego 

 

 

 

A 

B 

C 
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Niniejsza prognoza została sporządzona w oparciu o następujące materiały wyjściowe:  

• Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla obszaru 

położonego w obrębie ewidencyjnym Huta Dolna w gminie Przywidz, Alfa-Projekt Gdańsk 

2013 r. 

• Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Przywidz, Biuro Dokumentacji i Ochrony 

Przyrody w Gdańsku, Gdańsk 2001 r. 

• Opracowanie fizjograficzne gminy Przywidz, Biuro Planowania Przestrzennego w Gdańsku, 

Gdańsk 1996 r. 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz, 

Uchwała Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 03 grudnia 2004 r z późniejszymi 

zmianami, 

• Kartowanie terenowe przeprowadzone w kwietniu 2013 r., obejmujące rozpoznanie struktury  

i antropizacji środowiska przyrodniczego. 

• Materiały archiwalne dotyczące istniejących i projektowanych form ochrony przyrody oraz 

zasobów przyrodniczych gminy. 

• Program ochrony środowiska dla gminy Przywidz na lata 2011-2015 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2019, Przywidz 2012 r. 

• Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce, Państwowy Instytut Geologiczny 

Warszawa 2007 r.. 

• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2009 r. 

• Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2001 r. 

•  Aktualizacja opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 

2007 r. 

• Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym 

uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju, 

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Kraków 2005 r. 

• Studium przyrodniczo - krajobrazowe województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2006 r. 

• Materiały do monografii przyrodniczej Regionu Gdańskiego Tom VII - Diagnoza stanu  

i koncepcja ochrony środowiska przyrodniczo - kulturowego w województwie pomorskim, 

praca zbiorowa pod redakcją, Artura Kostarczyka i Macieja Przewoźniaka, Gdańsk 2002 r. 
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• Aktualny stan ekologicznej sieci obszarów Natura 2000 w województwie pomorskim,  

M. Buliński, R. Knitter, Z. Lenartowicz z Zespołu Dokumentacji Przyrodniczej Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, Gdańsk 2008 r. 

• Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2009, Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska, Gdańsk 2010 r. 

• Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego w 2009 roku, Państwowa Inspekcja 

Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, Gdańsk 

2010 r. 

Prace terenowe (kwiecień 2013 r.) nad określeniem aktualnego stanu środowiska przyrodniczego 

poprzedzone zostały szczegółową analizą dostępnych materiałów archiwalno  

-dokumentacyjnych odnoszących się do analizowanego terenu oraz terenów bezpośrednio 

przyległych. Zapoznano się z zapisami dotychczas obowiązujących planów miejscowych,  

z przeznaczeniem w nim analizowanych terenów oraz uwarunkowaniami przyrodniczymi, które 

decydowały o przeznaczeniu poszczególnych jego fragmentów. Na postawie zebranych 

informacji określono podstawowe obszary problemowe, które powinny zostać szczegółowo 

zweryfikowane w czasie prac terenowych. Ponadto przeprowadzono szczegółową inwentaryzację 

w terenie objętym projektem planu miejscowego, obejmującą wszystkie elementy środowiska 

przyrodniczego. Przeprowadzono także konsultacje z projektantem projektu planu oraz  

z projektantami poszczególnych branż. W opracowaniu niniejszej prognozy uwzględniono wnioski 

dotyczące ochrony środowiska, które napłynęły po ukazaniu się zawiadomienia o przystąpieniu 

do prac nad projektem miejscowego planu. Ponadto przy sporządzaniu prognozy wykorzystano 

następujące pozycje literatury przedmiotu: 

• A. Kassenberg. Prognozy oddziaływania na środowisko dokumentów jako efektywny 

instrument wdrażania polityki ekologicznej i włączania społeczeństwa w proces 

planistyczny. (w:) Partnerstwo dla efektywności ekologicznej. Instytut na rzecz 

Ekorozwoju przy współpracy European Environmental Bureau. Warszawa czerwiec 

2006 r. 

• Deja A., Kram B., Prognozy skutków wpływu ustaleń miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze - elementem realizacji 

zasad ekorozwoju i zapewnienia ładu przestrzennego, (materiał szkoleniowy), Warszawa 

1995 r. 

• Kistowski. M., Kolizje i konflikty środowiskowe w planowaniu przestrzennym na 

obszarach cennych przyrodniczo, Czasopismo Techniczne, Katowice 2009 r. 

• Racinowski R., Wprowadzenie do fizjografii osadnictwa, PWN, Warszawa 1987 r. 

• Dutkowski M., Konflikty w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995 r. 
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• Richling R., Kompleksowa geografia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1992 r. 

• Przewoźniak M., Podstawy geografii fizycznej kompleksowej, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 1987 r. 

• Przewoźniak M., Studia przyrodniczo-krajobrazowe w ocenach oddziaływania na 

środowisko, w: Studia krajobrazowe jako podstawa racjonalnej gospodarki przestrzennej, 

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. 1995 r. 

• Przewoźniak M., Teoria i praktyka w prognozowaniu zmian środowiska przyrodniczego 

dla potrzeb planowania przestrzennego, w: Materiały szkoleniowe do konferencji nt. 

„Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na środowisko przyrodnicze, jako istotne narzędzie przeciwdziałania 

powstawaniu zagrożeń ekologicznych”, TUP, Katowice. 1997 r. 

• Przewoźniak M., Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym. Teoria, prawo i realia, 

Przegląd Przyrodniczy t. XVI, z. 1-2. 2005 r. 

Zakres i stopień szczegółowości niniejszej prognozy został uzgodniony z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz z Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Pruszczu Gdańskim. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

w Gdańsku w piśmie z dnia 30 czerwca 2009 roku nr RDOŚ-22-PNII-704-5-48/09/MP/SN zwrócił 

uwagę, że: 

· w prognozie oddziaływania na środowisko muszą być zawarte wszystkie informacje 

wyszczególnione w art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko; 

· informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 51 

ust. 2, powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny 

oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz 

etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów 

powiązanych z tym dokumentem (art. 52 ust.1. ww ustawy); 

· w prognozie oddziaływania na środowisko, należy uwzględnić informacje zawarte  

w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, 

dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania 

(art. 52 ust.1. ww. ustawy). 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim pismem nr SE.ZNS-80/490/09 

z dnia -2 lipca 2009 roku uzgodnił proponowany zakres i stopień szczegółowości prognozy bez 

uwag i wniosków. 
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2. Uwarunkowania wynikające ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz oraz powiązania 

projektu planu z innymi dokumentami 

 

2.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Przywidz 

 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz 

zatwierdzone zostało Uchwałą Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 03 grudnia 2004 r 

(późniejsze zmiany dotyczyły wprowadzenia Obszarów Natura 2000 oraz możliwości lokalizacji 

elektrowni wiatrowych) obszary objęte analizowanym projektem planu wskazany zostały jako 

predysponowane dla rozwoju wielofunkcyjnego w części znajdujące się w obszarze  

o szczególnych walorach przyrodniczych. Wschodnia część terenów zwartej zabudowy wsi Huta 

Dolna włączona została w granice specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Dolna Huta” 

PLH220043 - rys. 3. 

 

Rys. 3. Fragment obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Przywidz obejmujący tereny włączone w granice analizowanego 

projektu planu 
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2.2. Program ochrony środowiska dla gminy Przywidz na lata 2011-2015  

z uwzględnieniem perspektywy do 2019 

 

W Programie ochrony środowiska dla gminy Przywidz na lata 2011-2015 z uwzględnieniem 

perspektywy do 2019 określono następujące cele i priorytety: 

Priorytet 1: Zapewnieni dobrego stanu wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód 

podziemnych. 

Cel operacyjny: Poprawa jakości wód, osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych wraz z racjonalizacja ich wykorzystania. 

Cel operacyjny: Zapewnienie dobrej jakości wód użytkowych i racjonalne ich wykorzystanie,  

w tym eliminacja zrzutów substancji priorytetowych. 

Priorytet 2: Utrzymanie odpowiednich standardów jakości powietrza atmosferycznego 

Cel operacyjny: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł powierzchniowych, 

liniowych i punktowych 

Cel operacyjny: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Priorytet 3: Zmniejszenie emisji hałasu przenikającego do środowiska 

Cel operacyjny: Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców 

Priorytet 4:Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 

Cel operacyjny: Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych 

Cel operacyjny: Ograniczenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie pól 

elektromagnetycznych 

Priorytet 5: Ochrona wartości przyrodniczej i wykorzystania zasobów przyrody 

Cel operacyjny: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów 

przyrody 

Cel operacyjny: Ochrona ekosystemów leśnych 

Priorytet 6: Ograniczenie materiałochłonności wodochłonności i energochłonności 

Cel operacyjny: Wzrost wykorzystania potencjalnych zasobów odnawialnych źródeł energii 

Priorytet 7: Stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju 

Cel operacyjny: Budowa funkcjonalnego systemu gospodarki odpadami 

Cel operacyjny: Efektywny rozwój systemu zbiórki odpadów 

Priorytet 8: Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi 

Cel operacyjny: Minimalizacja strat w eksploatowanych złożach oraz ochrona środowiska 

przed negatywnym oddziaływaniem przemysłu wydobywczego 

Priorytet 9: Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów 

zdegradowanych 
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Cel operacyjny: Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem rolnictwa i innych 

rodzajów działalności gospodarczej 

Cel operacyjny: Inwentaryzacja i rekultywacja gleb zdewastowanych i zdegradowanych 

Priorytet 10: Zarządzanie środowiskiem i edukacja ekologiczna społeczeństwa 

Cel operacyjny: Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa 

Cel operacyjny: Tworzenie proekologicznych wzorców zachowań, zwłaszcza wśród dzieci  

i młodzieży, w odniesieniu do pozostałych komponentów. 

 

3. Ustalenia obowiązującego planu miejscowego 

 

3.1. Cele sporządzenia analizowanego projektu planu 

 

Celem analizowanego projektu planu miejscowego było uporządkowanie formalno -przestrzenne 

obszarów włączonych w jego granice w celu poprawy ich funkcjonowania oraz dla umożliwienia 

wprowadzenia nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zabudowy usługowej (MN/U) oraz przeznaczenie terenów pod lokalizację 

obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (P,U). Celem 

analizowanego projektu planu była także poprawa funkcjonowania istniejącego układu 

drogowego poprzez określenie odpowiednich ich parametrów odpowiadających obowiązującym 

przepisom w sprawie warunków technicznych dla poszczególnych klas dróg. Realizacja 

planowanego zagospodarowania terenów włączonych w granice analizowanego projektu planu 

zgodna jest z potrzebami i zamierzeniami właścicieli gruntów i nieruchomości oraz zadaniami  

i kierunkami rozwoju gminy zapisanymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Przywidz. 

 

3.2. Wydzielone strefy (tereny) funkcjonalne 

 

Analizowanym projektem planu miejscowego objęto fragmenty obrębu wiejskiego Huta Dolna, 

który został podzielony na 153 tereny elementarne, w tym na 125 terenów urbanistycznych i 28 

terenów drogowych dla ich obsługi. Tereny te zostały podzielona liniami rozgraniczającymi i 

przeznaczone pod następujące funkcje: 

tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej i mieszkaniowej: 

• P,U  - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, 

• MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, 

• MN  - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

• ML  - tereny zabudowy letniskowej; 

tereny użytkowane rolniczo: 
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• R  - teren rolniczy, 

• RM  - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  

i ogrodniczych; 

tereny zieleni: 

• ZL  - teren lasu, 

• ZP  - teren zieleni publicznej, 

• Z  - teren zieleni, 

• ZCn  - teren cmentarza nieczynnego. 

tereny komunikacji: 

• KDL  - tereny dróg publicznych - droga lokalna, 

• KDW  - tereny dróg wewnętrznych, 

• KDX  - tereny ciągów pieszo – jezdnych. 

 

3.3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej 

 

Zaopatrzenie w wodę 

Przeszło 90 % mieszkańcy gminy Przywidz korzysta z wodociągu. Na terenie gminy istnieje 12 

ujęć wody zaopatrujących w wodę wiejskie wodociągi grupowe lub indywidualne. Gmina posiada 

opracowanie pt. „Koncepcja modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę”, w której docelowy 

zakłada się dwojak system zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy: 

• system rozproszony, byłby on kontynuacją stanu istniejącego z niezmienioną ilością ujęć, 

• system skoncentrowany oparty na trzech ujęciach podstawowych (Przywidz, Sucha Huta  

i Ząbrsko) i rezerwowych (Borowina i Stara Huta). 

Miejscowość Huta Dolna zaopatrywana jest w wodę z ujęcia wód podziemnych w Przywidzu. 

Nowa, planowana zabudowa zgodnie z ustaleniami projektu planu – zaopatrywana będzie  

w wodę z sieci wodociągowej. 

 

Odprowadzenie ścieków komunalnych 

Na terenie gminy Przywidz w 1999 roku oddano do użytku oczyszczalnię mechaniczno  

-biologiczną w Przywidzu o przepustowości 580 m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest 

rzeka Wietcisa. Zgodnie z zapisami ustaleń analizowanego projektu planu ścieki sanitarne, 

jakie powstaną w czasie użytkowania istniejącej i planowanej zabudowy, odprowadzane będą 

docelowo do planowanego układu kanalizacji sanitarnej; do czasu realizacji układu 

dopuszcza zbiorniki bezodpływowe (obowiązek wyegzekwowania szczelności zbiorników 

oraz zapewnienia okresowego odbioru ścieków i dowozu ich do oczyszczalni spoczywa na 

gminie); po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej wszystkie obiekty należy 

obowiązkowo podłączyć do sieci, a zbiorniki bezwzględnie zlikwidować; zakaz 
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równoczesnego funkcjonowania kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych; 

dopuszcza się lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków po wykonaniu 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych  

i przepisów odrębnych; ustala się dla realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków 

minimalna powierzchnię nieruchomości gruntowej wynoszącą 0,5 ha; zaleca się 

wyprzedzającą lub równoległą z realizacją obiektów kubaturowych budowę sieci 

uzbrojenia. 

 

Zagospodarowanie odpadów 

W gminie Przywidz funkcjonuje poprawnie zorganizowany system gromadzenia przydomowego, 

odbioru i wywozu odpadów. Wdrażany jest system segregacji odpadów. Na terenie gminy nie ma 

składowiska, a odpady przewożone są na składowisko przy Zakładzie Utylizacji Odpadów  

w miejscowości Gostomie na terenie gminy Kościerzyna. Na terenie objętym projektem planu 

gospodarka odpadami oparta zostanie na segregacji odpadów „u źródła” zgodnie z zapisem jego 

ustaleń - gospodarka odpadami - po segregacji zagospodarowanie zgodnie  

z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawnych. W analizowanym projekcie planu  

w pełni realizuje się gminne zasady gospodarki odpadami opartej na kompleksowej segregacji 

odpadów i ich zagospodarowywaniu przez specjalistyczne, komunalne przedsiębiorstwo. Pozwoli 

to na zdecydowane zwiększenie ilości odpadów skierowanych do ponownego wykorzystania, co 

w konsekwencji zmniejszy ilość odpadów deponowanych na składowisku w Gostomiu. 

 

Odprowadzenie wód opadowych 

Wody opadowe na terenie gminy odprowadzane są powierzchniowo do gruntu lub bezpośrednio 

do wód powierzchniowych. Zgodnie z zapisami ustaleń projektu planu wody opadowe 

zagospodarowane będą na terenie lub odprowadzane do układu odwadniającego. Wody 

opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają 

oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. (układ odwadniający - układ obejmujący 

szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, cieki naturalne, kanały, rowy  

i drenaże). Proponuje się wprowadzić do ustaleń analizowanego projektu planu zapis  

o gromadzenia wód opadowych z dachów budynków i ich wykorzystanie do prac 

porządkowych, pielęgnacyjnych, nawodnienia terenów zielonych itp.. Do gromadzenia wód 

opadowych należałoby wykorzystywać odpowiednie zbiorniki, lokalizacja, których powinna zostać 

określona na etapie sporządzania projektu budowlanego. Rozwiązanie takie będzie wyjątkowo 

korzystne, nie tylko ze względu na wykluczenie możliwości podtopienia własnej działki czy 

zlokalizowanych na niej obiektów w okresie deszczy nawalnych, czy długotrwałych opadów 

deszczy lub gwałtownego wiosennego ocieplenia. Będzie ono także korzystne dla zachowania 

obecnego źródła zasilania wód gruntowych i utrzymania reżimu tych wód. Wody opadowe z tych 
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zbiorników nie będą stanowiły zagrożenia dla gleby czy wód gruntowych czy powierzchniowych. 

Równocześnie retencjonowane na terenie posesji wód opadowych wykorzystywanych do prac 

porządkowych czy nawodnienia terenów zieleni to ograniczenie zużycia wody przeznaczonej do 

konsumpcji, czyli ochrona zasobów wód użytkowych. 

 

Zaopatrzenie w ciepło 

Na terenie gminy nie ma zorganizowanego centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło. 

Zaspokajanie potrzeb cieplnych odbiorców na tym terenie odbywa się obecnie w oparciu o: 

• lokalne kotłownie węglowe i olejowe, 

• indywidualne źródła i urządzenia grzewcze na paliwa stałe, takie jak: węgiel, 

• koks, drewno i odpady postolarskie drewna, paliwa ciekłe – olej opałowy oraz urządzenia 

elektryczne. 

W ustaleniach analizowanego projektu planu wprowadzono następujący zapis odnoszący się do 

problemu zaopatrzenia w ciepło - zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne źródła ciepła 

wykorzystujące paliwa o niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz źródła 

odnawialne. Rozwiązanie takie korzystnie wpłynie na zachowanie aktualnie bardzo korzystnego 

stanu aerosanitarnego na tym terenie. 

 

Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Tereny objęte projektem analizowanego planu będą zaopatrywane w energię elektryczną  

z istniejących linii napowietrznych. W miarę wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną  

w wyniku realizacji planowanego zagospodarowania, będą one rozbudowane, budowane będą 

nowe trafostacje lub będzie zwiększana moc istniejących poprzez wymianę transformatora na 

inny o większej mocy. Do ustaleń projektu planu wprowadzono zapis: zaopatrzenie w energię 

elektryczną: z sieci elektroenergetycznej SN lub NN. 

 

Zasada obsługi komunikacyjnej terenu objętego projektem planu 

Obsługa komunikacyjna obszaru objętego projektem planu odbywać się będzie poprzez drogi 

gminne: 

nr 169013G – teren 6. KDL, 

nr 169014G – tereny 1.1.KDL i 1.2.KDL, 

nr 169015G – teren 7. KDL, 

nr 169016G – teren 5. KDL, 

nr 169017G – teren 8. KDL, 

nr 169018G – teren 2. KDL, 

nr 169019G – tereny 4.1.KDL i 4.2.KDL, 

nr 169020G – teren 3. KDL, 
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drogę dojazdową – teren 21.KDD oraz drogi wewnętrzne – tereny 9.KDW, 10.KDW, 11.KDW, 

12.KDW, 13.KDW, 14. KDW. Jako uzupełnienie wyznaczonego układu drogowego wydzielono 

ciągi pieszo-jezdne – tereny 15.KDX, 16.KDX, 17.KDX, 18.KDX, 19.KDX, 20.KDX, 22.KDX, 

23.KDX, 24.KDX, 26.KDX, 27. KDX. 

Równocześnie w ustaleniach analizowanego projektu planu nakazano lokalizowanie miejsc 

postojowych w granicach wydzielonych nieruchomości w następującej ilości: 

• dla usług: 1 miejsce postojowe 50,0 m2 pow. użytkowej usług, lecz nie mniej niż 1 miejsce 

postojowe na1 obiekt i dodatkowo na każdych 5 zatrudnionych 1 miejsce postojowe; 

• dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 2 miejsce postojowe na 1 dom; 

• dla usług turystyki: 1 miejsce postojowe na 1 pokój gościnny 

• dla zabudowy produkcyjnej, terenów składów i magazynów: 

• place składowe, hurtownie, magazyny - 4,5 miejsca postojowego na 1000 m2˛ powierzchni 

składowania, 

• produkcja, rzemiosło - 2,0 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych. 

Prognozuje się, że układ ten w pełni zabezpieczy kompleksową obsługę komunikacyjną 

obszaru objętego projektem planu oraz zapewni bezkolizyjne powiązanie jego z lokalnym  

i regionalnym układem drogowym. Szerokość istniejących i planowanych dróg pozwoli w ich 

liniach rozgraniczających na możliwość modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

 

4. Przewidywane znaczące oddziaływania (bezpośrednie,  pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe  

i długoterminowe, stałe i chwilowe, pozytywne i negatywne) na 

środowisko, w tym na obszar Natura 2000 

 

Celem analizowanego projektu planu miejscowego było uporządkowanie formalno-przestrzenne 

obszarów włączonych w jego granice w celu poprawy ich funkcjonowania oraz dla umożliwienia 

wprowadzenia nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zabudowy usługowej (MN/U), zabudowy letniskowej (ML) oraz przeznaczenie 

terenów pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy 

usługowej (P,U). Celem analizowanego projektu planu była także poprawa funkcjonowania 

istniejącego układu drogowego poprzez określenie odpowiednich ich parametrów 

odpowiadających obowiązującym przepisom w sprawie warunków technicznych dla 

poszczególnych klas dróg. Realizacja planowanego zagospodarowania terenów włączonych w 

granice analizowanego projektu planu zgodna jest z potrzebami i zamierzeniami właścicieli 
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gruntów i nieruchomości oraz zadaniami i kierunkami rozwoju gminy zapisanymi w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz. 

W celu szczegółowego omówienia skutków środowiskowych realizacji ustaleń 

analizowanego projektu planu obszar włączony w jego granice podzielono na trzy części 

(rys. 2.): 

A - część zachodnia obejmująca tereny położone na północ od zwartej zabudowy wsi 

Huta Dolna, 

B - część wschodnią obejmująca fragmenty osady Ząbrowsko Dolne, 

C - część południowa obejmująca tereny wsi Huta Dolna. 

 

Obszar „A” 

  

Rys. 4. Fragment rysunku projektu planu miejscowego obejmujący wydzielony obszar „A” 
 

Obszar A – obejmuje tereny położone w północnej części obrębu wiejskiego Huta Dolna, na 

północ i północny-zachód od terenów zwartej zabudowy wsi, w sąsiedztwie dróg gminnych  

z Huty Dolnej w kierunku miejscowości Koronki i Majdany oraz w kierunku wsi Zabrsko Dolne. Są 

to tereny tylko w niewielkiej części zabudowane pojedynczymi siedliskami rolniczymi oraz 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dominują trwałe użytki zielone z licznymi różnej płatami  

A 
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i smugami zadrzewień i zakrzewień. Tereny leśne zajmują niewielką części obszaru włączonego 

w jego granice i są to skrajne fragmenty większych kompleksów leśnych (tereny 13.3.ZL, 13.4.ZL, 

13.6.ZL, 13.8.ZL, 13.9.ZL, 13.10.ZL), natomiast znacznej powierzchni (około 0,5 ha) teren 

zadrzewiony znajdujący się w zachodniej części obszaru „A” przeznaczony został pod zieleń 

(teren 3.1.Z). Wszystkie tereny leśne, zadrzewienia semileśne i płaty zadrzewień i zakrzewień 

pozostawiono w dotychczasowym użytkowaniu, jako lasy oraz tereny zieleni. Tylko niewielka 

części tego obszaru ”A” jest użytkowana jako pola uprawne. Dużą powierzchnie zajmują użytki 

rolne o średnich i niskich wartościach produkcyjnych zaliczonych do 4, 5, 7 i 8 kompleksów 

przydatności rolniczej oraz IV, V i VI klasy bonitacyjnej gleb. W rozkładzie przestrzennym 

zauważa się, że grunty klasy IV przeważają w części wschodniej, natomiast grunty klas V  

i VI w zachodniej części obszaru „A”. Na fragmentach obszaru „A” występują spadki terenu ponad 

12 %, czyli tereny te można zaliczyć do potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Na 

części terenu, w środkowych i zachodnich jego fragmentach dokonano szeregu podziałów na 

różnej wielkości działki, wraz z drogami dla ich obsług. Warunki klimatu lokalnego są 

zróżnicowane od bardzo korzystnych występujących na stokach o ekspozycji południowej do 

mało korzystnych w obrębie doliny Reknicy. 

Cały obszar „A” znajduje się w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

natomiast południowo-wschodnie i wschodnie fragmenty terenu 5.10.MN oraz droga gminna  

w kierunku Ząbrska Dolnego (teren 2.KDL) włączone zostały do specjalnego obszaru ochrony 

siedlisk „Huta Dolna” PLH220043.  

Obszar „A” znajduje się także w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 

Subniecka Gdańska, dla którego w przyjętej dokumentacji hydrogeologicznej nie zaproponowano 

żadnych ograniczeń, gdyż ujmowane warstwy wodonośne są bardzo dobrze izolowane przed 

niekorzystnymi oddziaływaniami z powierzchni.  

W granicach wydzielonego obszaru „A”, na terenach oznaczonych symbolami 2.5.ML, 5.1.MN  

i 12.42R  wyznaczono obiekty archeologiczne objęte ochroną. 

W analizowanym projekcie planu tereny włączone w granice wydzielonego obszaru „A” 

przeznaczone zostały: 

tereny oznaczone symbolami 1.1.RM, 1.2.RM, 1.3.RM, 1.8.RM, 1.10.RM - tereny zabudowy 

zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (zabudowa 

zagrodowa związana z działalnością rolniczą: mieszkaniowa i gospodarcza, usługi 

agroturystyczne), dla których określono następujące ustalenia urbanistyczne: 

• linie zabudowy: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu, nie dotyczy obiektów 

istniejących w przypadku ich modernizacji, nadbudowy lub odtworzenia; w pasie terenu, 

wyznaczanym od linii jeziora Ząbrowskiego - zgodnie z przepisami odrębnymi.  

• maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 30 %. 

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40 %, 
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• wysokość zabudowy: dla budynków głównych nie więcej niż 9,0 m od kalenicy do poziomu 

gruntu (2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe); dla budynków gospodarczych o 

dużych potrzebach gabarytowych związanych z produkcją rolną nie więcej niż 12,0 m; dla 

pozostałych budynków gospodarczych i garażów nie więcej niż 6,0 m. 

• formy zabudowy: zabudowa zagrodowa, w nawiązaniu do tradycji, tworząc spójny 

architektonicznie zespół zabudowy. 

• rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami; pokrycie 

dachówką ceramiczną lub jej dobrą imitacją w tym dachówka bitumiczna, dachówka 

cementowa i blachodachówka; obowiązują odcienie czerwieni, brązu i grafitu. 

• kąt nachyleni połaci dachowej: 30o-45o, dopuszcza się nachylenie 18º-25º pod warunkiem 

zastosowania ścianki kolankowej o wysokości 1,0-1,5 m,  

• układ połaci: główna kalenica równolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, 

dla obiektów istniejących jak w stanie istniejącym, 

• wysokość podmurówki: 0,30 m - 0,50 m; 

tereny oznaczone symbolami 2.1.ML, 2.2.ML, 2.3.ML, 2.4.ML, 2.5.ML, 2.6.ML, 2.7.ML 

 - teren zabudowy letniskowej z następującymi ustaleniami urbanistycznymi: 

• linie zabudowy: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu; nie dotyczy obiektów 

istniejących w przypadku ich modernizacji, nadbudowy lub odtworzenia; od terenów dróg 

lokalnych 6,0 m wewnętrznych 4,0 m;  

• maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: dla 

działek istniejących- mniejszych niż 1200,0 m2 – 20 %; dla działek pozostałych  

i nowoprojektowanych – 1200,0 m2 i większych - nie więcej niż 250,0 m2;  

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30 %. 

• wysokość zabudowy: nie więcej niż 9 m od kalenicy do poziomu gruntu (2 kondygnacje w 

tym poddasze użytkowe). 

• formy zabudowy: budynki wolnostojące. 

• rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami; pokrycie 

dachówką ceramiczną lub jej dobrą imitacją w tym dachówka bitumiczna, dachówka 

cementowa i blachodachówka; obowiązują odcienie czerwieni, brązu i grafitu. 

• kąt nachyleni połaci dachowej: 30o – 45o, dopuszcza się nachylenie 18º -25º pod 

warunkiem zastosowania  ścianki kolankowej o wysokości 1,0 – 1,5 m,  

• układ połaci: główna kalenica równolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, 

dla obiektów istniejących jak w stanie istniejącym. 

• wysokość podmurówki: 0,30 m - 0,50 m 

teren oznaczony symbolem 3.1. Z - teren zieleni, 
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tereny oznaczone symbolami 4.1.ML, 4.2.ML, 4.3.ML, 4.4.ML, 4.5.ML - teren zabudowy 

letniskowej z następującymi ustaleniami urbanistycznymi: 

• linie zabudowy: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu, nie dotyczy obiektów 

istniejących w przypadku ich modernizacji, nadbudowy lub odtworzenia; od terenów dróg 

lokalnych 6,0 m wewnętrznych 4,0 m. 

• maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 

100,0 m2;  

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30 %. 

• wysokość zabudowy: nie więcej niż 9 m od kalenicy do poziomu gruntu  

2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe). 

• formy zabudowy: budynki wolnostojące. 

• rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami; pokrycie 

dachówką ceramiczną lub jej dobrą imitacją w tym dachówka bitumiczna, dachówka 

cementowa i blachodachówka; obowiązują odcienie czerwieni, brązu i grafitu. 

• kąt nachyleni połaci dachowej: 30o-45o, dopuszcza się nachylenie 18º-25º pod warunkiem 

zastosowania ścianki kolankowej o wysokości 1,0 – 1,5 m,  

• układ połaci: główna kalenica równolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, 

dla obiektów istniejących jak w stanie istniejącym. 

• wysokość podmurówki: 0,30 m - 0,50 m; 

tereny oznaczone symbolami 5.1.MN, 5.2.MN, 5.3.MN, 5.4.MN, 5.5.MN, 5.8.MN, 5.9.MN, 

5.10.MN, 5.15.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (z dopuszczeniem usług 

na warunkach określonych w przepisach odrębnych z wykluczeniem usług uciążliwych) z 

następującymi ustaleniami urbanistycznymi: 

• linie zabudowy: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu, dla obiektów istniejących  

w przypadku nadbudowy, modernizacji i odtworzenia jak w stanie istniejącym; 12,0 m od 

granicy lasu; od terenów dróg lokalnych i wewnętrznych 6,0 m; od terenów ciągów pieszo 

– jezdnych 4,0 m.;  

• Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20%. 

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50 %. 

• wysokość zabudowy: nie więcej niż 9 m od kalenicy do poziomu gruntu (2 kondygnacje  

w tym poddasze użytkowe). 

• formy zabudowy: budynki wolnostojące, bliźniacze. 

• rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami; pokrycie 

dachówką ceramiczną lub jej dobrą imitacją w tym dachówka bitumiczna, dachówka 

cementowa i blachodachówka; obowiązują odcienie czerwieni, brązu i grafitu. 
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• kąt nachyleni połaci dachowej: 30o-45o, dopuszcza się nachylenie 18º-25º pod warunkiem 

zastosowania ścianki kolankowej o wysokości 1,0-1,5 m,  

• układ połaci: główna kalenica równolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, 

dla obiektów istniejących jak w stanie istniejącym. 

• wysokość podmurówki: 0,30 m - 0,50 m 

teren oznaczony symbolem 6.MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

i zabudowy usługowej, bez określania proporcji między nimi (dopuszcza się 100 % funkcji 

mieszkaniowej i 100 % funkcji usługowej; z wykluczeniem usług uciążliwych)  

z następującymi ustaleniami urbanistycznymi: 

• linie zabudowy: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu: od terenu drogi wewnętrznej 

6,0 m, 

• maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:  

- 20 %,  

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50%,  

• wysokość zabudowy: nie więcej niż 9 m od kalenicy do poziomu gruntu  

(2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe). 

• formy zabudowy: budynki wolnostojące, zabudowa bliźniacza. 

• rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami; pokrycie 

dachówką ceramiczną lub jej dobrą imitacją w tym dachówka bitumiczna, dachówka 

cementowa i blachodachówka; obowiązują odcienie czerwieni, brązu i grafitu. 

• kąt nachyleni połaci dachowej: 30o-45o, dopuszcza się nachylenie 18º-25º pod warunkiem 

zastosowania  ścianki kolankowej o wysokości 1,0-1,5 m,  

• układ połaci: główna kalenica równolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, 

dla obiektów istniejących jak w stanie istniejącym. 

• wysokość podmurówki: 0,30 m - 0,50 m 

tereny oznaczone symbolami, 12.14.R, 12.16.R, 12.17.R, 12.18.R, 12.19.R, 12.20.R, 12.21.R, 

12.22.R, 12.23.R, 12.24.R, 12.25.R, 12.26.R, 12.42.R, 12.43.R, 12.44.R, 12.45.R, 12.46.R  

- teren rolniczy; 

tereny oznaczone symbolami 13.3.ZL, 13.4.ZL, 13.6.ZL, 13.8.ZL, 13.9.ZL, 13.10.ZL  

– tereny lasu; 

teren oznaczony symbolem 1.1.KDL - droga lokalna; droga publiczna, gminna nr 169014G; 

tereny oznaczone symbolami 10.KDW,11.KDW, 14.KDW - droga wewnętrzna; 

tereny oznaczone symbolami 15.KDX, 16.KDX, 17.KDX, 18.KDX, 27. KDX - ciąg pieszo  

– jezdny. 

 

Realizacja ustaleń analizowanego projektu planu na wydzielony obszarze „A” skutkować 

będzie: 
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• zachowaniem wszystkich terenów leśnych, zadrzewień semileśnych i innych terenów 

zadrzewionych, które zostały wydzielone (tereny leśne 13.3.ZL, 13.4.ZL, 13.6.ZL, 13.8.ZL, 

13.9.ZL, 13.10.ZL), teren zieleni 3.1.Z) oraz zaznaczone na rysunku projektu planu, jako 

istniejące zadrzewienia, wprowadzając jednocześnie do ustaleń projektu planu zapis, że 

realizacja inwestycji nie może spowodować likwidacji oraz zniszczenia zadrzewień 

śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych w zgodności z przepisami odrębnymi; 

• zachowaniem wszystkich obecnie nadal użytkowanych gruntów rolnych  

- tereny 12.14.R, 12.16.R, 12.17.R, 12.18.R, 12.19.R, 12.20.R, 12.21.R, 12.22.R, 12.23.R, 

12.24.R, 12.25.R, 12.26.R, 12.42.R, 12.43.R, 12.44.R, 12.45.R, 12.46.R wprowadzając na 

nie jedynie możliwość budowy, modernizacji oraz likwidacji urządzeń, obiektów  

i sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych oraz 

wykluczono możliwość lokalizacji reklam i zabudowy kubaturowej. Na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę powstaną gleby o charakterze antropogenicznym,  

o nieporównywalnie niższym potencjalne produkcyjny i przyrodniczym;  

• likwidacją powierzchni biologicznie czynnej, na terenach przeznaczonych pod zabudowę  

– tereny 2.1.ML, 2.2.ML, 2.3.ML, 2.4.ML, 2.5.ML, 2.6.ML, 2.7.ML, 4.1.ML, 4.2.ML, 4.3.ML, 

4.4.ML, 4.5.ML, 5.1.MN, 5.2.MN, 5.3.MN, 5.4.MN, 5.5.MN, 5.8.MN, 5.9.MN, 5.10.MN, 

5.15.MN, 6.MN/U i w mniejszym stopniu na terenach 1.1.RM, 1.2.RM, 1.3.RM, 1.8.RM, 

1.10.RM oraz w czasie budowy, przebudowy i modernizacji dróg do ich obsługi – tereny 

1.1.KDL, 10.KDW,11.KDW, 14.KDW, 15.KDX, 16.KDX, 17.KDX, 18.KDX, 27.KDX. 

Prognozuje się, że w czasie realizacji planowanej zabudowy, między innymi, ze względu na 

możliwy jej długi okres, na terenach tych nastąpi wycinka pojedynczych drzew i krzewów, 

które wyrosną w tym czasie. Jednocześnie wystąpi konieczność przebudowy i modernizacji 

dróg z czym związana może być także wycinka pojedynczych drzew, które już obecnie 

porastają pobocza tych dróg, dlatego od ustaleń projektu planu zgodnie  

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obszarów chronionego krajobrazu 

wprowadzono następujący zapis: 

• w przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych 

warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego; 

Na terenach przeznaczonych pod zabudowę w ustaleniach projektu planu określono 

minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla poszczególnych wydzielonych 

działek w następujących wielkościach: 

• na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) - 50%, 

• na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej (MN/U)  

- 50%, 

• na terenach    zabudowy letniskowej (ML) - 30 %. 
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• na terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  

i ogrodniczych (RM) - 40 %. 

Równocześnie na terenach przeznaczonych pod zabudowę nakazano:  

• w przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych 

warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego; 

• bezpowrotną likwidacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej na terenach przeznaczonych pod 

zabudowę (tereny 2.1.ML, 2.2.ML, 2.3.ML, 2.4.ML, 2.5.ML, 2.6.ML, 2.7.ML, 4.1.ML, 4.2.ML, 

4.3.ML, 4.4.ML, 4.5.ML, 5.1.MN, 5.2.MN, 5.3.MN, 5.4.MN, 5.5.MN, 5.8.MN, 5.9.MN, 

5.10.MN, 5.15.MN, 6.MN/U) oraz w czasie budowy, przebudowy i modernizacji dróg (tereny 

1.1.KDL, 10.KDW,11.KDW, 14.KDW, 15.KDX, 16.KDX, 17.KDX, 18.KDX, 27.KDX). Tylko 

niewielka cześć obecnych gruntów rolnych  zostanie zachowana i przeznaczona pod 

urządzoną zieleń przydomową, ogródki, warzywniaki czy małe sady; 

• częściową likwidacją miejsc żerowania i lęgu drobnej zwierzyny na terenach obecnie nie 

zabudowanych i zagospodarowanych przeznaczonych pod zabudowę (tereny 2.1.ML, 

2.2.ML, 2.3.ML, 2.4.ML, 2.5.ML, 2.6.ML, 2.7.ML, 4.1.ML, 4.2.ML, 4.3.ML, 4.4.ML, 4.5.ML, 

5.1.MN, 5.2.MN, 5.3.MN, 5.4.MN, 5.5.MN, 5.8.MN, 5.9.MN, 5.10.MN, 5.15.MN, 6.MN/U). 

Prognozuje się, że nastąpi częściowa zamiana ilości i gatunków zwierząt na tych terenach i 

pojawią się na nich gatunki charakterystyczne dla terenów ekstensywnie zabudowanych 

oraz pogranicza terenów zabudowanych, leśnych i rolnych; 

• zachowaniem miejsc do lęgu i żerowania oraz szlaków wędrówek zwierzyny na 

zachowanych terenach leśnych (tereny 13.3.ZL, 13.4.ZL, 13.6.ZL, 13.8.ZL, 13.9.ZL, 

13.10.ZL), zadrzewień semileśnych (teren 3.1.Z) oraz na zachowanych terenach gruntów 

rolnych (tereny 12.14.R, 12.16.R, 12.17.R, 12.18.R, 12.19.R, 12.20.R, 12.21.R, 12.22.R, 

12.23.R, 12.24.R, 12.25.R, 12.26.R, 12.42.R, 12.43.R, 12.44.R, 12.45.R, 12.46.R); 

• typowymi nieuniknionymi i nieodwracalnymi przekształceniami w naturalnym układzie 

powierzchniowych utworów geologicznych, wymieszaniem gruntów rodzimych z osadami 

obcymi, przemieszczenie tych gruntów. 

• niewielki i miejscowym ograniczeniem zasilania wód gruntowych w wyniku szczelnego 

utwardzenia fragmentów terenów przeznaczonych pod zabudowę i przebudowanych 

drogach, co jednak w żaden sposób nie będzie prowadzić do zmiany ich reżimu i lokalnego 

obniżenia pierwszego poziomu ich występowania, 

• zachowaniem istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej  

i pojedynczej letniskowej;  

• zmianami w krajobrazie, gdzie w miejsce typowego krajobrazu rolniczego pojawi się tereny 

zabudowane,  
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• niewielkim, miejscowym i małoznaczącym zanieczyszczeniem wód gruntowych,  

w przypadku nieprawidłowej eksploatacji zbiorników na ścieki bytowe oraz dopuszczonych 

do lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym  

i powierzchniowych ściekami bytowymi poprzez rozbudowę układu kanalizacji sanitarnej  

i stopniowej likwidacji zbiorników bezodpływowych; 

• zachowaniem aktualnie bardzo korzystnych warunków aerosanitarnych poprzez 

zaopatrzenie w energię cieplną opartą na indywidualnych źródłach wykorzystujących paliwa 

o niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Duży wpływ na zachowanie obecnie bardzo 

korzystnych warunków aerosanitranych nadal mieć będzie bardzo dobre przewietrzanie 

znacznej części obszaru „A”, układ osi doliny Reknicy zgodny z przeważającymi kierunkami 

wiatrów oraz małą intensywność planowanej zabudowy; 

• miejscowymi, okresowymi i mało odczuwalnymi zmianami w warunkach klimatu 

akustycznego w wyniku zwiększenia ilości obiektów będących źródłami emisji hałasu do 

środowiska. Zmiany te, w żaden sposób, nie obniżą obecnych bardzo korzystnych 

standardów zamieszkiwania na obszarze „A”;. Do ustaleń analizowanego projektu planu 

wprowadzono odpowiednie zapisy mające na celu zachowanie wspomnianych bardzo 

korzystnych warunków klimatu akustycznego; 

• zachowanie aktualnego natężenia pól elektromagnetycznych. Realizacja zabudowy 

wymagać będzie rozbudowy linii średniego i niskiego napięcia oraz wybudowania 

nasłupowych lub wnętrzowych trafostacji w celu zapewnienia zaopatrzenia w energię 

elektryczną planowanej zabudowy. Urządzenia zainstalowane na stacji są źródłami 

promieniowania niejonizującego, którego zasięg nie przekracza wymaganego dla tego typu 

przedsięwzięć wydzielenia terenowego. 

W celu złagodzenia ewentualnych, możliwych do określenie potencjalnych skutków 

realizacji ustaleń analizowanego projektu planu na obszarze „A”, w tym także i tych 

niekorzystnych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego 

oraz na zdrowie ludzi i dobra kultury materialnej do ustaleń analizowanego projektu planu 

wprowadzono następujące zapisy: 

• odprowadzanie ścieków bytowych docelowo do planowanego układu kanalizacji 

sanitarnej; do czasu realizacji układu dopuszcza zbiorniki bezodpływowe 

(obowiązek wyegzekwowania szczelności zbiorników oraz zapewnienia okresowego 

odbioru ścieków i dowozu ich do oczyszczalni spoczywa na gminie); po 

wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej wszystkie obiekty należy 

obowiązkowo podłączyć do sieci, a zbiorniki bezwzględnie zlikwidować; zakaz 

równoczesnego funkcjonowania kanalizacji sanitarnej i zbiorników 

bezodpływowych; dopuszcza się lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków 

po wykonaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z uwzględnieniem warunków 
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gruntowo – wodnych i przepisów odrębnych; ustala się dla realizacji 

przydomowych oczyszczalni ścieków minimalna powierzchnię nieruchomości 

gruntowej wynoszącą 0,5 ha; zaleca się wyprzedzającą lub równoległą z realizacją 

obiektów kubaturowych budowę sieci uzbrojenia; 

• gospodarka odpadami - po segregacji zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami przepisów prawnych; 

• wody opadowe zagospodarowane będą na terenie lub odprowadzane do układu 

odwadniającego. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych 

powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

• zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne źródła ciepła wykorzystujące paliwa  

o niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz źródła odnawialne; 

• zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne źródła ciepła wykorzystujące paliwa  

o niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz źródła odnawialne; 

• w przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych 

warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego; 

• na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) - obowiązuje poziom 

hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, 

• na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej (MN,U) 

- obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu 

określonego w przepisach ogólnych, 

• na terenach rodzi zabudowy letniskowej (ML) – obowiązuje poziom hałasu  

w środowisku jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

• na terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  

i ogrodniczych – obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę zagrodową.  

Równocześnie w celu umożliwienia dalszej swobodnej migracji drobnej zwierzyny  w granicach 

obszaru objętego projektem planu do jego ustaleń proponuje się wprowadzić nakaz realizacji 

przejść ekologicznych w ogrodzeniach w formie: 

• otworów o średnicy minimum 15 cm wykonanych w podmurówce, przy powierzchni 

terenu, rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m, lub  

• prześwitów o szerokości 10 cm pomiędzy podmurówka a ażurowymi elementami 

ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza 10 cm,  

oraz zalecić wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień w formie grup drzew i krzewów. 

W celu zachowania odpowiednio wysokiego standardu wypoczynku i rekreacji na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę letniskową (tereny 2.1.ML, 2.2.ML, 2.3.ML, 2.4.ML, 2.5.ML, 



37 

 

2.6.ML, 2.7.ML, 4.1.ML, 4.2.ML, 4.3.ML, 4.4.ML, 4.5.ML, 5.1.MN, 5.2.MN, 5.3.MN, 5.4.MN, 

5.5.MN, 5.8.MN, 5.9.MN, 5.10.MN, 5.15.MN, 6.MN/U) proponuje się zdecydowanie zwiększyć 

wielkość powierzchni biologicznie czynnej na poszczególnych, wydzielonych działkach do 70 % 

ich ogólnej powierzchni. 

W ustaleniach analizowanego projektu planu zapisano także następujące informacje, że: 

• teren położony jest w Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu,  

• południowo-wschodnie i wschodnie fragmenty terenu 5.10.MN oraz droga gminna  

w kierunku Ząbrska Dolnego (teren 2.KDL) włączone zostały do specjalnego obszaru 

ochrony siedlisk „Huta Dolna” PLH220043, 

• teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111. 
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Obszar „B’ 

 

 

Rys. 5. Fragment rysunku projektu planu miejscowego obejmujący wydzielony obszar „B” 

 

Obszar „B” – obejmuje tereny położone w północno-wschodniej części obrębu wiejskiego Huta 

Dolna, na północ i północny-wschód od terenów zwartej zabudowy wsi, w sąsiedztwie dróg 

gminnych z Huty Dolnej w kierunku miejscowości Ząbrska Dolnego i w kierunku Pomlewa. Są to 

tereny tylko w niewielkiej części zabudowane pojedynczymi siedliskami rolniczymi 

zlokalizowanymi oraz obiektem produkcyjno-usługowym w bezpośrednim sąsiedztwie 

wspomnianych dróg gminnych. W granice obszaru „B” włączono grunty orne oraz trwałe użytki 

zielone. Tereny leśne zajmują niewielką części obszaru włączonego w jego granice i są to skrajne 

fragmenty większych kompleksów leśnych (tereny 13.1.ZL, 13.2.ZL, 13.3.ZL, 13.4.ZL, 13.12.ZL). 

Wszystkie tereny leśne znajdujące się na obszarze „B” pozostawiono  

w dotychczasowym użytkowaniu, jako lasy. W znacznej części obszaru „B” pola uprawne są 

użytkowane. Dużą powierzchnie zajmują użytki rolne o średnich wartościach produkcyjnych 
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zaliczonych do 4 i 5 kompleksów przydatności rolniczej oraz IV i płatowo do V klasy bonitacyjnej 

gleb. Na niewielkich fragmentach obszaru „B” występują spadki terenu ponad 8 %, czyli tereny te 

nie można zaliczyć do potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ale występują także 

skarpy i krawędzie, na których miejscami spadki przekraczają 20% i zostały one zaznaczone na 

rysunku projektu planu, jako zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. Na części terenu,  

w zachodnich jego fragmentach dokonano szeregu podziałów na różnej wielkości działki. Warunki 

klimatu lokalnego są bardzo korzystne, obszar „B” jest bardzo dobrze przewietrzane  

i nasłoneczniony oraz nie występuje na nim wysokie prawdopodobieństwo zalegania chłodnego 

i wilgotnego powietrza w warstwie przyziemnej lub tworzenia się jego zastoisk. 

Cały obszar „B” znajduje się w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

natomiast w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Dolna Huta” PLH220043 znalazły 

się tylko tereny bezpośrednio przyległe do zachodniego i środkowego odcinka drogi gminnej  

w kierunku Ząbrska Dolnego (teren 2.KDL) czyli tereny leśne – 13.1.ZL, 13.2.ZL, 13.3.ZL, 13.4.ZL 

i 13.12.ZL, oraz fragmenty terenów rolniczych – 12.12.R, 12.13.R, 12.41R.  

Obszar „B” znajduje się także w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 

„Subniecka Gdańska”, dla którego w przyjętej dokumentacji hydrogeologicznej nie 

zaproponowano żadnych ograniczeń, gdyż ujmowane warstwy wodonośne są bardzo dobrze 

izolowane przed niekorzystnymi oddziaływaniami z powierzchni.  

W granicach wydzielonego obszaru „B”, obiekty i obszary objęte ochroną przez Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku oraz obiekty wpisane do Gminnego Rejestru 

Zabytków. 

W analizowanym projekcie planu tereny włączone w granice wydzielonego obszaru „B” 

przeznaczone zostały: 

tereny oznaczone symbolami 1.4.RM, 1.5.RM, 1.6.RM, 1.8.RM - tereny zabudowy 

zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (zabudowa 

zagrodowa związana z działalnością rolniczą: mieszkaniowa i gospodarcza, usługi 

agroturystyczne), dla których określono następujące ustalenia urbanistyczne: 

• linie zabudowy: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu, nie dotyczy obiektów 

istniejących w przypadku ich modernizacji, nadbudowy lub odtworzenia; w pasie terenu, 

wyznaczanym od linii jeziora Ząbrowskiego - zgodnie z przepisami odrębnymi.  

• maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 30 %. 

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40 %, 

• wysokość zabudowy: dla budynków głównych nie więcej niż 9,0 m od kalenicy do poziomu 

gruntu (2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe); dla budynków gospodarczych o 

dużych potrzebach gabarytowych związanych z produkcją rolną nie więcej niż 12,0 m; dla 

pozostałych budynków gospodarczych i garażów nie więcej niż 6,0 m. 
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• formy zabudowy: zabudowa zagrodowa, w nawiązaniu do tradycji, tworząc spójny 

architektonicznie zespół zabudowy. 

• rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami; pokrycie 

dachówką ceramiczną lub jej dobrą imitacją w tym dachówka bitumiczna, dachówka 

cementowa i blachodachówka; obowiązują odcienie czerwieni, brązu i grafitu. 

• kąt nachyleni połaci dachowej: 30o-45o, dopuszcza się nachylenie 18º-25º pod warunkiem 

zastosowania  ścianki kolankowej o wysokości 1,0-1,5 m,  

• układ połaci: główna kalenica równolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, 

dla obiektów istniejących jak w stanie istniejącym, 

• wysokość podmurówki: 0,30 m - 0,50 m; 

tereny oznaczone symbolami 2.8.ML, 2.9.ML - teren zabudowy letniskowej z następującymi 

ustaleniami urbanistycznymi: 

• linie zabudowy: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu, nie dotyczy obiektów 

istniejących w przypadku ich modernizacji, nadbudowy lub odtworzenia; od terenów dróg 

lokalnych 6,0 m wewnętrznych 4,0 m. 

• maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 

100,0 m2;  

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30 %. 

• wysokość zabudowy: nie więcej niż 9 m od kalenicy do poziomu gruntu (2 kondygnacje w 

tym poddasze użytkowe). 

• formy zabudowy: budynki wolnostojące. 

• rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami; pokrycie 

dachówką ceramiczną lub jej dobrą imitacją w tym dachówka bitumiczna, dachówka 

cementowa i blachodachówka; obowiązują odcienie czerwieni, brązu i grafitu. 

• kąt nachyleni połaci dachowej: 30o-45o, dopuszcza się nachylenie 18º-25º pod warunkiem 

zastosowania ścianki kolankowej o wysokości 1,0 – 1,5 m,  

• układ połaci: główna kalenica równolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, 

dla obiektów istniejących jak w stanie istniejącym. 

• wysokość podmurówki: 0,30m - 0,50 m; 

tereny oznaczone symbolami 5.11.MN, 5.12.MN, 5.13.MN, 5.14.MN - teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (z dopuszczeniem usług na warunkach określonych  

w przepisach odrębnych z wykluczeniem usług uciążliwych) z następującymi ustaleniami 

urbanistycznymi: 

• linie zabudowy: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu, dla obiektów istniejących  

w przypadku nadbudowy, modernizacji i odtworzenia jak w stanie istniejącym; 12,0 m od 
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granicy lasu; od terenów dróg lokalnych i wewnętrznych 6,0 m; od terenów ciągów pieszo 

– jezdnych 4,0 m.;  

• maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20 %. 

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50 %. 

• wysokość zabudowy: nie więcej niż  9 m od kalenicy do poziomu gruntu (2 kondygnacje w 

tym poddasze użytkowe). 

• formy zabudowy: budynki wolnostojące, bliźniacze. 

• rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami; pokrycie 

dachówką ceramiczną lub jej dobrą imitacją w tym dachówka bitumiczna, dachówka 

cementowa i blachodachówka; obowiązują odcienie czerwieni, brązu i grafitu. 

• kąt nachyleni połaci dachowej: 30o-45o, dopuszcza się nachylenie 18º-25º pod warunkiem 

zastosowania  ścianki kolankowej o wysokości 1,0-1,5 m,  

• układ połaci: główna kalenica równolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, 

dla obiektów istniejących jak w stanie istniejącym. 

• wysokość podmurówki: 0,30 m - 0,50 m 

teren oznaczony symbolem 14.P,U - teren obiektów produkcyjnych, składów  

i magazynów oraz zabudowy usługowej - usługi nieuciążliwe. Nie określa się proporcji 

terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów do terenu zabudowy usługowej. 

Teren może stanowić zarówno 100% produkcji jak i 100% usług. Dla terenu 14.P,U określono 

następujące ustalenia urbanistyczne:  

• linie zabudowy: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu, dla obiektów istniejących  

w przypadku nadbudowy, modernizacji i odtworzenia jak w stanie istniejącym; 12,0 m od 

granicy lasu; od terenów dróg lokalnych i wewnętrznych 6,0 m; od terenów ciągów pieszo 

– jezdnych 4,0 m.;  

• maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 30 %. 

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30 %.  

• wysokość zabudowy: nie więcej niż 9 m. 

• formy zabudowy: budynki wolnostojące. 

• rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami; pokrycie 

dachówką ceramiczną lub jej dobrą imitacją w tym dachówka bitumiczna, dachówka 

cementowa i blachodachówka; obowiązują odcienie czerwieni, brązu i grafitu. Dopuszcza 

się inny rodzaj dachu, kąt nachylenia i jego pokrycia o ile będzie to wynikało z potrzeb 

technologicznych z uwagi na prowadzoną działalność. 

• kąt nachyleni połaci dachowej: 30o-45o, dopuszcza się nachylenie 18º-25º pod warunkiem 

zastosowania  ścianki kolankowej o wysokości 1,0-1,5 m,  
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• układ połaci: główna kalenica równolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, 

dla obiektów istniejących jak w stanie istniejącym. 

tereny oznaczone symbolami 12.1.R 12.2.R, 12.3.R, 12.4.R, 12.5.R, 12.6.R, 12.7.R, 12.8.R, 

12.9.R, 12.10.R, 12.11.R, 12.12.R, 12.13.R, 12.36.R - teren rolniczy; 

tereny oznaczone symbolami 13.1.ZL, 13.2.ZL, 13.3.ZL, 13.4.ZL, 13.12.ZL – tereny lasu; 

teren oznaczony symbolem 2.KDL - droga publiczna, gminna nr 169018G, 

teren oznaczony symbolem 3.KDL - droga publiczna, gminna nr 169020G, 

teren oznaczony symbolem 26.KDX - ciąg pieszo – jezdny. 

Realizacja ustaleń analizowanego projektu planu na wydzielony obszarze „B” skutkować 

będzie: 

• zachowaniem wszystkich terenów leśnych, które zostały wydzielone (tereny leśne 13.1.ZL, 

13.2.ZL, 13.3.ZL, 13.4.ZL, 13.12.ZL), wprowadzając jednocześnie do ustaleń projektu planu 

zapis, że realizacja inwestycji nie może spowodować likwidacji oraz zniszczenia 

zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych w zgodności  

z przepisami odrębnymi; 

• zachowaniem wszystkich obecnie nadal użytkowanych gruntów rolnych  

- tereny 12.1.R 12.2.R, 12.3.R, 12.4.R, 12.5.R, 12.6.R, 12.7.R, 12.8.R, 12.9.R, 12.10.R, 

12.11.R, 12.12.R, 12.13.R, 12.36, wprowadzając na nie jedynie możliwość budowy, 

modernizacji oraz likwidacji urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej, 

sieci teletechnicznych, informatycznych oraz wykluczono możliwość lokalizacji 

reklam i zabudowy kubaturowej. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową letniskowa oraz produkcyjno-usługową powstaną 

gleby o charakterze antropogenicznym, o nieporównywalnie niższym potencjalne 

produkcyjny i przyrodniczym;  

• likwidacją powierzchni biologicznie czynnej, na terenach przeznaczonych pod zabudowę – 

tereny 5.11.MN, 5.12.MN, 5.13.MN, 5.14.MN, 2.8.ML, 2.9.ML, 14.P,U i w mniejszym stopniu 

na terenach 1.4.RM, 1.5.RM, 1.6.RM, 1.8.RM oraz w czasie przebudowy  

i modernizacji dróg do ich obsługi – tereny 2.KDL, 3.KDL, 26.KDX Jednocześnie 

konieczność przebudowy i modernizacji dróg związana będzie wycinka pojedynczych 

drzew, które już obecnie porastają ich pobocza, dlatego od ustaleń projektu planu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obszarów chronionego 

krajobrazu wprowadzono następujący zapis: 

• w przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych 

warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego; 
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Na terenach przeznaczonych pod zabudowę w ustaleniach projektu planu określono 

minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla poszczególnych wydzielonych 

działek w następujących wielkościach: 

• na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) - 50%, 

• na terenach    zabudowy letniskowej (ML) - 30 %, 

• na terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  

i ogrodniczych (RM) - 40 %, 

• na terenach planowanej zabudowy produkcyjno-usługowej (P/U) - 30 %. 

Równocześnie na terenach przeznaczonych pod zabudowę nakazano:  

• w przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych 

warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego; 

• bezpowrotną likwidacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej na terenach przeznaczonych pod 

zabudowę - tereny 5.11.MN, 5.12.MN, 5.13.MN, 5.14.MN, 2.8.ML, 2.9.ML, 14.P,U  

i w mniejszym stopniu na terenach 1.4.RM, 1.5.RM, 1.6.RM, 1.8.RM oraz w czasie budowy, 

przebudowy i modernizacji dróg – tereny 2.KDL, 3.KDL, 26.KDX Tylko niewielka cześć 

obecnych gruntów rolnych zostanie zachowana i przeznaczona pod urządzoną zieleń 

przydomową, przyobiektową, ogródki, warzywniaki, 

• częściową, niewielka i nieodwracalną likwidacją miejsc żerowania i lęgu drobnej zwierzyny 

na terenach obecnie nie zabudowanych i zagospodarowanych przeznaczonych pod 

zabudowę tereny 5.11.MN, 5.12.MN, 5.13.MN, 5.14.MN, 2.8.ML, 2.9.ML, 14.P,U  

i w mniejszym stopniu na terenach 1.4.RM, 1.5.RM, 1.6.RM, 1.8.RM. Prognozuje się, że 

nastąpi niewielka zamiana ilości i gatunków zwierząt na tych terenach i pojawią się na nich 

gatunki charakterystyczne dla terenów ekstensywnie zabudowanych oraz pogranicza 

terenów zabudowanych, leśnych i rolnych oraz dolin rzecznych; 

• zachowaniem miejsc do lęgu i żerowania oraz szlaków wędrówek zwierzyny na 

zachowanych terenach leśnych (tereny 13.1.ZL, 13.2.ZL, 13.3.ZL, 13.4.ZL, 13.12.ZL), oraz 

na zachowanych terenach gruntów rolnych (tereny 12.1.R 12.2.R, 12.3.R, 12.4.R, 12.5.R, 

12.6.R, 12.7.R, 12.8.R, 12.9.R, 12.10.R, 12.11.R, 12.12.R, 12.13.R, 12.36); 

• typowymi nieuniknionymi i nieodwracalnymi przekształceniami w naturalnym układzie 

powierzchniowych utworów geologicznych, wymieszaniem gruntów rodzimych z osadami 

obcymi, przemieszczenie tych gruntów. Zmiany te nie będą obejmowały znacznych 

fragmentów terenów, oraz miąższnej warstwy wierzchnich osadów geologicznych, jedynie 

w przypadku realizacji liniowych obiektów infrastruktury technicznej wzdłuż dróg gminnych 

(tereny 2.KDL i 3.KDL) zmiany te będą głębsze, nawet do 2-3 m; 

• zachowaniem obecnego zasilania wód gruntowych i kierunku ich odpływu; nie prognozuje 

się zmian w reżimie i głębokości ich zalegania; 
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• zachowaniem istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i pojedynczej letniskowej;  

• niewielkimi zmianami w krajobrazie, gdzie w miejsce typowego krajobrazu rolniczego pojawi 

się tereny zabudowane, ale ich lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie dróg zachowywać 

będzie typowy wiejski charakter zabudowy tej części Kaszub; 

• niewielkim, miejscowym i małoznaczącym zanieczyszczeniem wód gruntowych,  

w przypadku nieprawidłowej eksploatacji zbiorników na ścieki bytowe oraz dopuszczonych 

do lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym i 

powierzchniowych ściekami bytowymi poprzez rozbudowę układu kanalizacji sanitarnej i 

stopniowej likwidacji zbiorników bezodpływowych; 

• zachowaniem aktualnie bardzo korzystnych warunków aerosanitarnych poprzez 

zaopatrzenie w energię cieplną opartą na indywidualnych źródłach wykorzystujących paliwa 

o niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Duży wpływ na zachowanie obecnie bardzo 

korzystnych warunków aerosanitranych nadal mieć będzie bardzo dobre przewietrzanie 

znacznej części obszaru „B”, oraz małą intensywność planowanej zabudowy; 

• miejscowymi, okresowymi i mało odczuwalnymi zmianami w warunkach klimatu 

akustycznego w wyniku zwiększenia ilości obiektów będących źródłami emisji hałasu do 

środowiska. Zmiany te, w żaden sposób, nie obniżą obecnych bardzo korzystnych 

standardów zamieszkiwania na obszarze „B”;. Do ustaleń analizowanego projektu planu 

wprowadzono odpowiednie zapisy mające na celu zachowanie wspomnianych bardzo 

korzystnych warunków klimatu akustycznego; 

• zachowanie aktualnego natężenia pól elektromagnetycznych. Realizacja zabudowy 

wymagać będzie rozbudowy linii średniego i niskiego napięcia oraz wybudowania 

nasłupowych lub wnętrzowych trafostacji w celu zapewnienia zaopatrzenia w energię 

elektryczną planowanej zabudowy. Urządzenia zainstalowane na stacji są źródłami 

promieniowania niejonizującego, którego zasięg nie przekracza wymaganego dla tego typu 

przedsięwzięć wydzielenia terenowego. 

W celu złagodzenia ewentualnych, możliwych do określenie potencjalnych skutków 

realizacji ustaleń analizowanego projektu planu na obszarze „B”, w tym także i tych 

niekorzystnych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego 

oraz na zdrowie ludzi i dobra kultury materialnej do ustaleń analizowanego projektu planu 

wprowadzono następujące zapisy: 

• odprowadzanie ścieków bytowych docelowo do planowanego układu kanalizacji 

sanitarnej; do czasu realizacji układu dopuszcza zbiorniki bezodpływowe 

(obowiązek wyegzekwowania szczelności zbiorników oraz zapewnienia okresowego 

odbioru ścieków i dowozu ich do oczyszczalni spoczywa na gminie); po 

wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej wszystkie obiekty należy 
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obowiązkowo podłączyć do sieci, a zbiorniki bezwzględnie zlikwidować; zakaz 

równoczesnego funkcjonowania kanalizacji sanitarnej i zbiorników 

bezodpływowych; dopuszcza się lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków 

po wykonaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z uwzględnieniem warunków 

gruntowo – wodnych i przepisów odrębnych; ustala się dla realizacji 

przydomowych oczyszczalni ścieków minimalna powierzchnię nieruchomości 

gruntowej wynoszącą 0,5 ha; zaleca się wyprzedzającą lub równoległą z realizacją 

obiektów kubaturowych budowę sieci uzbrojenia; 

• gospodarka odpadami - po segregacji zagospodarowanie zgodnie  

z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawnych; 

• wody opadowe zagospodarowane będą na terenie lub odprowadzane do układu 

odwadniającego. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych 

powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

• zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne źródła ciepła wykorzystujące paliwa  

o niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz źródła odnawialne; 

• zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne źródła ciepła wykorzystujące paliwa  

o niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz źródła odnawialne; 

• w przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych 

warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego; 

• na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) - obowiązuje poziom 

hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, 

• na terenach rodzi zabudowy letniskowej (ML) – obowiązuje poziom hałasu  

w środowisku jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

• na terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  

i ogrodniczych – obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę zagrodową.  

Równocześnie w celu umożliwienia dalszej swobodnej migracji drobnej zwierzyny  

w granicach obszaru objętego projektem planu do jego ustaleń proponuje się wprowadzić 

nakaz realizacji przejść ekologicznych w ogrodzeniach w formie: 

• otworów o średnicy minimum 15 cm wykonanych w podmurówce, przy powierzchni 

terenu, rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m, lub  

• prześwitów o szerokości 10 cm pomiędzy podmurówka a ażurowymi elementami 

ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza 10 cm,  

oraz zalecić wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień w formie grup drzew i krzewów. 
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W celu zachowania odpowiednio wysokiego standardu wypoczynku i rekreacji na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę letniskową (tereny    2.8.ML, 2.9.ML) proponuje się 

zdecydowanie zwiększyć wielkość powierzchni biologicznie czynnej na poszczególnych, 

wydzielonych działkach do 70 % ich ogólnej powierzchni. 

W ustaleniach analizowanego projektu planu zapisano także następujące informacje, że: 

• teren położony jest w Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu,  

• tereny bezpośrednio przyległe do zachodniego i środkowego odcinka drogi gminnej  

w kierunku Ząbrska Dolnego (teren 2.KDL) czyli tereny leśne – 13.1.ZL, 13.2.ZL, 13.3.ZL, 

13.4.ZL i 13.12.ZL, oraz fragmenty terenów rolniczych – 12.12.R, 12.13.R, 12.41R, 

włączone zostały do specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Dolna Huta” PLH220043, 

• teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 „Subniecka 

Gdańska”. 

. 
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Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego - obszar „B” 
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Obszar „C” 

 

 

Rys. 6. Fragment rysunku projektu planu miejscowego obejmujący wydzielony obszar „C” 

 

Obszar „C” – obejmuje tereny zwartej zabudowy wsi Huta Dolna, w sąsiedztwie dróg gminnych  

z miejscowości Koronki i Majdany, wsi Zabrsko Dolne i Huta Górna. Są to tereny  

w części zabudowane siedliskami rolniczymi, zabudową mieszkaniowa jednorodzinną oraz 

zabudową mieszkaniowo-usługową. W części centralnej znajduje się teren zadrzewiony 

wykorzystywane jako park wiejski (teren 11.Z) oraz niewielki nieczynny cmentarz (teren 9.ZCn).  

W granicach obszaru „C” dominują nadal uprawiane grunty orne oraz użytki zielone z licznymi 

różnej płatami i smugami zadrzewień i zakrzewień. Tereny leśne zajmują niewielką południową 

część obszaru w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej w kierunku miejscowości Huta Górna 

(tereny 13.13.ZL, 13.14.ZL) oraz występują w części północnej w sąsiedztwie drogi gminnej w 

kierunku Ząbrska Dolnego (teren 13.11.ZL). Wszystkie tereny leśne, zadrzewienia semileśne i 

płaty zadrzewień i zakrzewień pozostawiono w dotychczasowym użytkowaniu, jako lasy (tereny 

13.13.ZL, 13.14.ZL) oraz tereny zieleni (13.11.ZL). Natomiast wszystkie smugi i płaty Znaczne 

fragmenty obszaru ”C” są nadal użytkowane jako pola uprawne i trwałe użytki zielone. Dużą 

powierzchnie zajmują użytki rolne o średnich wartościach produkcyjnych zaliczonych do 4 i 5, 

kompleksów przydatności rolniczej oraz IV, V klasy bonitacyjnej gleb. Na znacznych północnych 
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fragmentach obszaru „C” występują spadki terenu ponad 12 %, czyli tereny te można zaliczyć do 

potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi i zostały one zaznaczone na rysunku projektu 

planu jako obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. Warunki klimatu lokalnego są 

zróżnicowane od bardzo korzystnych występujących na stokach o ekspozycji południowej części 

północnej obszaru „C” do mało korzystnych w jeziora w jego  części zachodniej. 

Cały obszar „C” znajduje się w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

natomiast w granice specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Dolna Huta” PLH220043 włączone 

zostały tereny położone na wschód od drogi gminnej w kierunku Ząbrska Dolnego (teren 5.KDL)  

i na północ od drogi gminnej w kierunku Pomlewa (teren 8.KDL) – tereny 12.28.R, 8.5.MN, 

8.4.MN, 7.9.RM, 8.6.MN, 7.7.RM i 20.KDX. 

Obszar „C” znajduje się także w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 

Subniecka Gdańska, dla którego w przyjętej dokumentacji hydrogeologicznej nie zaproponowano 

żadnych ograniczeń, gdyż ujmowane warstwy wodonośne są bardzo dobrze izolowane przed 

niekorzystnymi oddziaływaniami z powierzchni.  

W granicach wydzielonego obszaru „C”, obiekty i obszary objęte ochroną przez Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku oraz obiekty wpisane do Gminnego Rejestru 

Zabytków.  

W analizowanym projekcie planu tereny włączone w granice wydzielonego obszaru „C” 

przeznaczone zostały: 

tereny oznaczone symbolami 7.1.RM, 7.2.RM, 7.3.RM, 7.4.RM, 7.5.RM, 7.6.RM, 7.7.RM, 

7.8.RM, 7.9.RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  

i ogrodniczych (zabudowa zagrodowa związana z działalnością rolniczą: mieszkaniowa  

i gospodarcza, usługi agroturystyczne), dla których określono następujące ustalenia 

urbanistyczne: 

• linie zabudowy: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu, nie dotyczy budynków 

istniejących oraz ich przebudowy i nadbudowy. 

• maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 30 %. 

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40 %. 

• wysokość zabudowy: dla budynków głównych nie więcej niż 9,0 m od kalenicy do 

poziomu gruntu (2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe); dla budynków 

gospodarczych o dużych potrzebach gabarytowych związanych z produkcją rolną nie 

więcej niż 12,0 m; dla pozostałych budynków gospodarczych i garażów nie więcej niż 

6,0m. 

• formy zabudowy: zabudowa zagrodowa, w nawiązaniu do tradycji, tworząc spójny 

architektonicznie zespół zabudowy. 

• rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami; pokrycie 

dachówką ceramiczną lub jej dobrą imitacją w tym dachówka bitumiczna, dachówka 
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cementowa i blachodachówka; obowiązują odcienie czerwieni, brązu i grafitu. 

• kąt nachyleni połaci dachowej: 30o – 45o, dla obiektów o wartościach kulturowych jak  

w stanie istniejącym; dopuszcza się nachylenie 18º -25º pod warunkiem zastosowania 

ścianki kolankowej o wysokości 1,0 – 1,5 m,  

• układ połaci: główna kalenica równolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, 

dla obiektów istniejących jak w stanie istniejącym, 

• wysokość podmurówki: 0,30 m - 0,50 m. 

tereny oznaczone symbolami 8.1.MN, 8.2.MN, 8.3.MN, 8.4.MN, 8.5.MN, 8.6.MN, 8.7.MN, 

8.8.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (z dopuszczeniem usług na 

warunkach określonych w przepisach odrębnych z wykluczeniem usług uciążliwych)  

z następującymi ustaleniami urbanistycznymi: 

• linie zabudowy: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu, dla obiektów istniejących  

w przypadku nadbudowy, modernizacji i odtworzenia jak w stanie istniejącym; 12,0 m od 

granicy lasu; od terenów dróg lokalnych i wewnętrznych 6,0 m; od terenów ciągów pieszo 

– jezdnych 4,0 m.;  

• maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20 %. 

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50 %. 

• wysokość zabudowy: nie więcej niż 9 m od kalenicy do poziomu gruntu 2 kondygnacje w 

tym poddasze użytkowe). 

• formy zabudowy: budynki wolnostojące, bliźniacze. 

• rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami; pokrycie 

dachówką ceramiczną lub jej dobrą imitacją w tym dachówka bitumiczna, dachówka 

cementowa i blachodachówka; obowiązują odcienie czerwieni, brązu i grafitu. 

• kąt nachyleni połaci dachowej: 30o-45o, dopuszcza się nachylenie 18º-25º pod warunkiem 

zastosowania  ścianki kolankowej o wysokości 1,0-1,5 m,  

• układ połaci: główna kalenica równolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, 

dla obiektów istniejących jak w stanie istniejącym. 

• wysokość podmurówki: 0,30 m - 0,50 m 

teren oznaczony symbolem 10.MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

i zabudowy usługowej, bez określania proporcji między nimi (dopuszcza się 100% funkcji 

mieszkaniowej i 100% funkcji usługowej; z wykluczeniem usług uciążliwych)  

z następującymi ustaleniami urbanistycznymi: 

• linie zabudowy: nieprzekraczalne – jak na rysunku planu: od terenu drogi wewnętrznej 

6,0 m, 

• maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:  

- 20 %,  
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• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50 %,  

• wysokość zabudowy: nie więcej niż 9 m od kalenicy do poziomu gruntu (2 kondygnacje  

w tym poddasze użytkowe). 

• formy zabudowy: budynki wolnostojące, zabudowa bliźniacza. 

• rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami; pokrycie 

dachówką ceramiczną lub jej dobrą imitacją w tym dachówka bitumiczna, dachówka 

cementowa i blachodachówka; obowiązują odcienie czerwieni, brązu i grafitu. 

• kąt nachyleni połaci dachowej: 30o-45o, dopuszcza się nachylenie 18º-25º pod warunkiem 

zastosowania  ścianki kolankowej o wysokości 1,0-1,5 m,  

• układ połaci: główna kalenica równolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, 

dla obiektów istniejących jak w stanie istniejącym. 

• wysokość podmurówki: 0,30 m - 0,50 m 

teren oznaczony symbolem 9.ZCn - teren cmentarza nieczynnego; 

tereny oznaczone symbolami 12.27.R, 12.28.R, 12.29.R, 12.30.R, 12.31.R, 12.32.R, 12.33.R, 

12.34.R, 12.35.R, 12.37.R, 12.38.R, 12.45.R - teren rolniczy; 

tereny oznaczone symbolami 13.11.ZL, 13.13.ZL, 13.14.ZL – tereny lasu; 

teren oznaczony symbolem 5.KDL - droga publiczna, gminna nr 169016G; 

teren oznaczony symbolem 6.KDL - droga publiczna, gminna nr 169013G, 

teren oznaczony symbolem 7.KDL - droga publiczna, gminna nr 169015G; 

teren oznaczony symbolem 8.KDL - droga publiczna, gminna nr 69017G; 

tereny oznaczone symbolami 12.KDW, 13.KDW, 3.KDW, 21.KDW - droga wewnętrzna; 

tereny oznaczone symbolami 19.KDX, 20.KDX, 22.KDX, 23.KDX, 24.KDX - ciąg pieszo 

-jezdny, 

Realizacja ustaleń analizowanego projektu planu na wydzielony obszarze „C” skutkować 

będzie: 

• zachowaniem wszystkich terenów leśnych, które zostały wydzielone (tereny leśne 

13.11.ZL, 13.13.ZL, 13.14.ZL), teren zieleni publicznej (teren 11.ZP) oraz zaznaczono na 

rysunku projektu planu istniejące zadrzewienia, wprowadzając jednocześnie do ustaleń 

projektu planu zapis, że realizacja inwestycji nie może spowodować likwidacji oraz 

zniszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych w zgodności  

z przepisami odrębnymi. Zachowane zostaną także zadrzewienia na terenie 

nieczynnego cmentarza – teren 9.ZCn. 

• zachowaniem wszystkich obecnie nadal użytkowanych gruntów rolnych  

- tereny 12.27.R, 12.28.R, 12.29.R, 12.30.R, 12.31.R, 12.32.R, 12.33.R, 12.34.R, 12.35.R, 

12.37.R, 12.38.R, 12.45.R wprowadzając na nie jedynie możliwość budowy, 

modernizacji oraz likwidacji urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej, 
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sieci teletechnicznych, informatycznych oraz wykluczono możliwość lokalizacji 

reklam i zabudowy kubaturowej. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę powstaną 

gleby o charakterze antropogenicznym, o nieporównywalnie niższym potencjalne 

produkcyjny i przyrodniczym;  

• likwidacją powierzchni biologicznie czynnej, na terenach przeznaczonych pod 

zabudowę  

– tereny 8.1.MN, 8.2.MN, 8.3.MN, 8.4.MN, 8.5.MN, 8.6.MN, 8.7.MN, 8.8.MN, 10.MN/U  

i w mniejszym stopniu na terenach istniejącej zabudowy zagrodowej – tereny 7.1.RM, 

7.2.RM, 7.3.RM, 7.4.RM, 7.5.RM, 7.6.RM, 7.7.RM, 7.8.RM, 7.9.RM oraz w czasie 

przebudowy i modernizacji dróg do ich obsługi – tereny 5.KDL, 6.KDL, 7.KDL, 8.KDL, 

12.KDW, 13.KDW, 3.KDW, 21.KDW, 19.KDX, 20.KDX, 22.KDX, 23.KDX, 24.KDX. 

Prognozuje się, że w czasie realizacji planowanej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej oraz 

zabudowy letniskowej, między innymi, nastąpi wycinka pojedynczych drzew i krzewów, 

które wyrosną w okresie od uchwalenia analizowanego projektu planu i ich zabudowy  

i zagospodarowania. Jednocześnie wystąpi konieczność przebudowy i modernizacji 

dróg z czym związana będzie także wycinka pojedynczych drzew, które już 

obecnie porastają pobocza tych dróg, dlatego od ustaleń projektu planu zgodnie  

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obszarów chronionego krajobrazu 

wprowadzono następujący zapis: 

• w przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych 

warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego; 

Na terenach przeznaczonych pod zabudowę w ustaleniach projektu planu określono 

minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla poszczególnych wydzielonych 

działek  

w następujących wielkościach: 

• na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) - 50%, 

• na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej 

(MN/U) - 50%, 

• na terenach    zabudowy letniskowej (ML) - 30 %. 

• na terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  

i ogrodniczych (RM) - 40 %. 

Równocześnie na terenach przeznaczonych pod zabudowę nakazano:  

• w przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych 

warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego; 



54 

 

• bezpowrotną likwidacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej na terenach przeznaczonych 

pod zabudowę (tereny 8.1.MN, 8.2.MN, 8.3.MN, 8.4.MN, 8.5.MN, 8.6.MN, 8.7.MN, 

8.8.MN, 10.MN/U i w mniejszym stopniu na terenach istniejącej zabudowy zagrodowej  

– tereny 7.1.RM, 7.2.RM, 7.3.RM, 7.4.RM, 7.5.RM, 7.6.RM, 7.7.RM, 7.8. RM, 7.9.RM 

oraz w czasie przebudowy i modernizacji dróg do ich obsługi – tereny 5.KDL, 6.KDL, 

7.KDL, 8.KDL, 12.KDW, 13.KDW, 3.KDW, 21.KDW, 19.KDX, 20.KDX, 22.KDX, 

23.KDX, 24.KDX Tylko niewielka cześć obecnych gruntów rolnych na tych terenach 

zostanie zachowana i przeznaczona pod urządzoną zieleń przydomową, ogródki, 

warzywniaki czy małe sady; 

• częściową likwidacją miejsc żerowania i lęgu drobnej zwierzyny na terenach 

obecnie nie zabudowanych i zagospodarowanych przeznaczonych pod zabudowę 

(tereny 8.1.MN, 8.2.MN, 8.3.MN, 8.4.MN, 8.5.MN, 8.6.MN, 8.7.MN, 8.8.MN, 

10.MN/U i w mniejszym stopniu na terenach istniejącej zabudowy zagrodowej  

– tereny 7.1.RM, 7.2.RM, 7.3.RM, 7.4.RM, 7.5.RM, 7.6.RM, 7.7.RM, 7.8.RM, 

7.9.RM oraz w czasie przebudowy i modernizacji dróg do ich obsługi – tereny 

5.KDL, 6.KDL, 7.KDL, 8.KDL, 12.KDW, 13.KDW, 3.KDW, 21.KDW, 19.KDX, 

20.KDX, 22.KDX, 23.KDX, 24.KDX). Prognozuje się, że nastąpi częściowa 

zamiana ilości i gatunków zwierząt na tych terenach i pojawią się na nich gatunki 

charakterystyczne dla terenów ekstensywnie zabudowanych oraz pogranicza 

terenów zabudowanych, leśnych i rolnych oraz zbiorników wodnych. 

• zachowaniem miejsc do lęgu i żerowania oraz szlaków wędrówek zwierzyny na 

zachowanych terenach leśnych (tereny 13.11.ZL, 13.13.ZL, 13.14.ZL), zadrzewień 

parkowych i cmentarnych (tereny 11.ZP i 9.ZCn) oraz na zachowanych terenach 

gruntów rolnych (tereny 12.27.R, 12.28.R, 12.29.R, 12.30.R, 12.31.R, 12.32.R, 

12.33.R, 12.34.R, 12.35.R, 12.37.R, 12.38.R, 12.45.R); 

• typowymi nieuniknionymi i nieodwracalnymi przekształceniami w naturalnym 

układzie powierzchniowych utworów geologicznych, wymieszaniem gruntów 

rodzimych z osadami obcymi, przemieszczenie tych gruntów. Zmiany te nie będą 

obejmowały znaczne fragmenty terenów przeznaczonych pod zabudowę tereny 

8.1.MN, 8.2.MN, 8.3.MN, 8.4.MN, 8.5.MN, 8.6.MN, 8.7.MN, 8.8.MN, 10.MN/U  

i w mniejszym stopniu na terenach istniejącej zabudowy zagrodowej – tereny 

7.1.RM, 7.2.RM, 7.3.RM, 7.4.RM, 7.5.RM, 7.6.RM, 7.7.RM, 7.8.RM, 7.9.RM oraz  

w czasie przebudowy i modernizacji dróg do ich obsługi – tereny 5.KDL, 6.KDL, 

7.KDL, 8.KDL, 12.KDW, 13.KDW, 3.KDW, 21.KDW, 19.KDX, 20.KDX, 22.KDX, 

23.KDX, 24.KDX. W przypadku realizacji liniowych obiektów infrastruktury 

technicznej wzdłuż wydzielonych dróg (tereny 5.KDL, 6.KDL, 7.KDL, 8.KDL, 
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12.KDW, 13.KDW, 3.KDW, 21.KDW, 19.KDX, 20.KDX, 22.KDX, 23.KDX, 24.KDX) 

zmiany te będą głębsze i sięgać będą nawet do 3 m; 

• niewielki i miejscowym ograniczeniem zasilania wód gruntowych w wyniku 

szczelnego utwardzenia fragmentów terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniowej jednorodzinnej  

i zabudowy usługowej oraz zabudowy letniskowej i w czasie przebudowy dróg  

i realizacji liniowych obiektów infrastruktury technicznej, co jednak w żaden sposób 

nie będzie prowadzić do zmiany ich reżimu i lokalnego obniżenia pierwszego 

poziomu ich występowania, 

• zachowaniem istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej  

i pojedynczej letniskowej;  

• zmianami w krajobrazie, gdzie w miejsce typowego krajobrazu rolniczego pojawi 

się duży zwarty teren zabudowy wsi Huta Dolna,  

• niewielkim, miejscowym i małoznaczącym zanieczyszczeniem wód gruntowych,  

w przypadku nieprawidłowej eksploatacji zbiorników na ścieki bytowe oraz 

dopuszczonych do lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem 

rozsączającym i powierzchniowych ściekami bytowymi poprzez rozbudowę układu 

kanalizacji sanitarnej i stopniowej likwidacji zbiorników bezodpływowych; 

• zachowaniem aktualnie bardzo korzystnych warunków aerosanitarnych poprzez 

zaopatrzenie w energię cieplną opartą na indywidualnych źródłach 

wykorzystujących paliwa o niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Duży wpływ 

na zachowanie obecnie bardzo korzystnych warunków aerosanitranych nadal mieć 

będzie bardzo dobre przewietrzanie znacznej części obszaru „C”, oraz mała 

intensywność planowanej zabudowy; 

• miejscowymi, okresowymi i mało odczuwalnymi zmianami w warunkach klimatu 

akustycznego w wyniku zwiększenia ilości obiektów będących źródłami emisji 

hałasu do środowiska. Zmiany te, w żaden sposób, nie obniżą obecnych bardzo 

korzystnych standardów zamieszkiwania na obszarze „C”. Do ustaleń 

analizowanego projektu planu wprowadzono odpowiednie zapisy mające na celu 

zachowanie wspomnianych bardzo korzystnych warunków klimatu akustycznego; 

• zachowanie aktualnego natężenia pól elektromagnetycznych. Realizacja 

zabudowy wymagać będzie rozbudowy linii średniego i niskiego napięcia oraz 

wybudowania nasłupowych lub wnętrzowych trafostacji w celu zapewnienia 

zaopatrzenia w energię elektryczną planowanej zabudowy. Urządzenia 

zainstalowane na stacji są źródłami promieniowania niejonizującego, którego 
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zasięg nie przekracza wymaganego dla tego typu przedsięwzięć wydzielenia 

terenowego. 

W celu złagodzenia ewentualnych, możliwych do określenie potencjalnych skutków realizacji 

ustaleń analizowanego projektu planu na obszarze „C”, w tym także i tych niekorzystnych 

oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego oraz na zdrowie ludzi do 

ustaleń analizowanego projektu planu wprowadzono następujące zapisy: 

• odprowadzanie ścieków bytowych docelowo do planowanego układu kanalizacji 

sanitarnej; do czasu realizacji układu dopuszcza zbiorniki bezodpływowe 

(obowiązek wyegzekwowania szczelności zbiorników oraz zapewnienia okresowego 

odbioru ścieków i dowozu ich do oczyszczalni spoczywa na gminie); po 

wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej wszystkie obiekty należy 

obowiązkowo podłączyć do sieci, a zbiorniki bezwzględnie zlikwidować; zakaz 

równoczesnego funkcjonowania kanalizacji sanitarnej i zbiorników 

bezodpływowych; dopuszcza się lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków 

po wykonaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z uwzględnieniem warunków 

gruntowo-wodnych i przepisów odrębnych; ustala się dla realizacji przydomowych 

oczyszczalni ścieków minimalna powierzchnię nieruchomości gruntowej 

wynoszącą 0,5 ha; zaleca się wyprzedzającą lub równoległą z realizacją obiektów 

kubaturowych budowę sieci uzbrojenia; 

• gospodarka odpadami - po segregacji zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami przepisów prawnych; 

• wody opadowe zagospodarowane będą na terenie lub odprowadzane do układu 

odwadniającego. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych 

powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

• zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne źródła ciepła wykorzystujące paliwa  

o niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz źródła odnawialne; 

• zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne źródła ciepła wykorzystujące paliwa  

o niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz źródła odnawialne; 

• w przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych 

warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego; 

• na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) - obowiązuje poziom 

hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, 

• na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej (MN,U) 

- obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu 

określonego w przepisach ogólnych, 
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• na terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  

i ogrodniczych – obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę zagrodową.  

Równocześnie w celu umożliwienia dalszej swobodnej migracji drobnej zwierzyny w granicach 

obszaru objętego projektem planu do jego ustaleń proponuje się wprowadzić nakaz realizacji 

przejść ekologicznych w ogrodzeniach w formie: 

• otworów o średnicy minimum 15 cm wykonanych w podmurówce, przy powierzchni 

terenu, rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m, lub  

• prześwitów o szerokości 10 cm pomiędzy podmurówka a ażurowymi elementami 

ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza 10 cm,  

oraz zalecić wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień w formie grup drzew i krzewów. 

W ustaleniach analizowanego projektu planu zapisano także następujące informacje, że: 

• teren położony jest w Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu,  

• w granice specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Huta Dolna” PLH220043 włączone 

zostały tereny położone na wschód od drogi gminnej w kierunku Ząbrska Dolnego (teren 

5.KDL) i na północ od drogi gminnej w kierunku Pomlewa (teren 8.KDL) – tereny 12.28.R, 

8.5.MN, 8.4.MN, 7.9.RM, 8.6.MN, 7.7.RM i 20.KDX, 

• teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 „Subniecka 

Gdańska”. 

 

. 
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Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego - obszar „C” 
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4.1. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na zabytki, chronione dobra kultury  

i wartości materialne 

 

Na terenach 1.5.RM, 7.3.RM, 7.4.RM, 7.6.RM, 7.7.RM, znajdują się obiekty o wartościach 

kulturowych (zaznaczone na rysunku projektu planu), podlegające ochronie: wykazane  

w pomorskiej wojewódzkiej ewidencji zabytków, dla których określono następujące zasady 

rewaloryzacji, adaptacji i modernizacji 

1) ustala się nakaz: 

a) ochrony historycznych: bryły, kształtu dachu, dyspozycji ścian, formy architektonicznej, 

detalu architektonicznego w tym stolarki okiennej i drzwiowej (podziały), historycznych 

materiałów budowlanych, historycznej kolorystyki, 

b) stosowania tradycyjnych materiałów budowlanych, 

c) stosowania tradycyjnej kolorystyki przy pracach elewacyjnych; 

2) dopuszcza się: 

a) rozbiórkę budynków w sytuacjach uzasadnionych ich stanem zachowania stwarzającym 

zagrożenie dla życia lub mienia ludzi, potwierdzonym orzeczenie technicznym o stanie 

zachowania wykonanym przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania takich 

orzeczeń oraz po wykonaniu inwentaryzacji architektonicznej dopuszczonego do rozbiórki 

obiektu oraz w uzgodnieniu z właściwym terytorialnie konserwatorem zabytków; w miejscu 

wyburzonego obiektu należy odtworzyć obiekt o analogicznych: formie architektonicznej  

i gabarytach; 

3) zaleca się: dla obiektów przebudowanych podjęcie działań rewaloryzacyjnych na obiekcie. 

4) ustala się zakaz: 

a) stosowania okładzin typu siding, umieszczania reklam na obiektach nie związanych  

z prowadzoną działalnością gospodarczą, zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych, 

b) stosowania w obrębie posesji i w jej otoczeniu ogrodzeń z gotowych prefabrykatów 

betonowych i innych materiałów odbiegających stylem i architekturą od architektury obiektów; 

lokalizację nośników reklamowych. 

c) prace prowadzone na obiektach o wartościach kulturowych wymagają uzgodnienia 

pomorskiego konserwatora zabytków. 

Części terenów 2.5.ML, 5.1.MN i 12.42.R położone są w strefie archeologicznej ochrony 

konserwatorskiej, dla której określono następujące ustalenia: 

• dla obiektów archeologicznych i ich stref ochronnych obowiązuje wymóg uzgadniania 

wszelkich planów i projektów z właściwym pomorskim konserwatorem zabytków, 

• w strefie, dla wszystkich inwestycji w niej lokalizowanych, obowiązuje zakaz wykonywania 

jakichkolwiek prac ziemnych i inwestycyjnych bez zgody pomorskiego konserwatora 

zabytków, który każdorazowo określi inwestorowi w wydanym pozwoleniu zakres 
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niezbędnych do wykonania archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających proces 

zainwestowania terenu, 

• ustala się obowiązek wystąpienia inwestora do właściwego terytorialnie konserwatora 

zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia, w celu umożliwienia wykonania 

archeologicznych badań ratowniczych oraz zsynchronizowania robót inwestycyjnych z 

badaniami. 

Na pozostałych terenach włączonych w granice analizowanego projektu planu nie znajdują się 

budynki o wartościach kulturowych, stanowisko archeologiczne, objęte wpisem do 

rejestru zabytków województwa pomorskiego oraz strefy ochrony konserwatorskiej 

archeologicznej. Jednocześnie nie postuluje się ustanowienia na tym terenie takich stref.  

W analizowanym przypadku prognozuje się, że realizacja ustaleń przedmiotowego projektu 

planu miejscowego w żaden sposób nie będzie niekorzystnie oddziaływać na dobra kultury 

lub inne wartości materialne. W obszarze oddziaływań realizacji przedmiotowego projektu 

planu nie znajdują się inne podobne obiekty i dobra kultury materialnej. Prognozuje się, że 

w czasie realizacji planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, zabudowy letniskowej i produkcyjno-usługowej, konieczna 

będzie modernizacja i przebudowa odcinków dróg (gminnych, wewnętrznych oraz ciągów pieszo-

jezdnych), jednocześnie nastąpi konieczność rozbudowy wiejskich systemów infrastruktury 

technicznej oraz sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia. Przedsięwzięcia te 

wpłyną bardzo korzystnie na stan lokalnej sieci infrastruktury technicznej i drogowej, a tym 

samym warunki życia mieszkańców. 

 

4.2. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na powstanie zagrożenia masowymi 

ruchami ziemi 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa planowanych inwestycji ruchy masowe mają bardzo duże 

znaczenie. Przyczyny powstawania osuwisk można podzielić na dwie grupy: 

• czynniki antropogeniczne – podcinanie skarp, niekontrolowane wprowadzanie mas wody 

na stoki, niszczenie powierzchni zadarnionych, obciążanie zboczy itp., 

• czynniki przyrodnicze – nawalne opady atmosferyczne, intensywne roztopy, podcinanie 

brzegów przez wody płynące itp. 

Decydującymi czynnikami są:  

• nachylenie terenu – tereny o nachyleniu przekraczającym 8 %, które to już definiuje się 

jako stoki,  

• budowa geologiczna – rodzaj gruntów, ich stan, ułożenia warstw, oraz czynniki zmienne  

w czasie jak: 
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• warunki hydrogeologiczne – poziom wód gruntowych, jego wahania i spadki zwierciadła 

wody,  

• wielość i natężenie opadów atmosferycznych,  

• przepuszczalność podłoża i jego wodochłonność,  

• pokrycie terenu roślinnością (niską i wysoką),  

• czynnik ludzki – przekształcenia terenu, zabudowa, infrastruktura sanitarna 

 i komunikacyjna, podcięcia stoków.  

W przypadku czynników przyrodniczych przeciwdziałanie ograniczone jest do wykonania 

urządzeń odwadniających, utrzymywanie właściwej szaty roślinnej czy wzmacnianie brzegów. 

Czynniki antropogeniczne wywołane są nieprzemyślaną gospodarką przestrzenią lub brakiem 

informacji na temat zagrożeń z nią związanych. W opracowaniu Akademii Górniczo-Hutniczej  

z Krakowa pod tytułem „Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze 

szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego 

kraju”, na analizowanym terenie, włączonym w granice analizowanego projektu planu 

miejscowego, nie zarejestrowano terenów aktywnych osuwisk. Według Załącznika do 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie 

minimalnych norm obszar objęty projektem analizowanego planu nie został zaliczony do 

obszarów zagrożonych erozja wodną. 

Obecnie Starosta Gdański nie posiada jeszcze rejestru osuwisk oraz terenów zagrożonych 

ruchami masowymi ziemi, o których mówi się u ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami). W ustawie wskazano 

starostów jako odpowiedzialnych za prowadzenie tzw. rejestru terenów zagrożonych ruchami 

masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy (art. 101a). Sposób ustalania 

terenów zagrożonych oraz metody, zakres i częstotliwość prowadzenia obserwacji na tych 

terenach, a także, sposób prowadzenia, formę i układ rejestru określa stosowne Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów 

masowych ziemi. 

Na terenie objętym projektem planu w kwietniu 2013 roku w czasie prac terenowych, nie 

stwierdzono występowania aktywnych ruchów masowych, ale zarejestrowano szereg 

obszarów o spadkach powyżej 12 % oraz liczne krawędzie i skarpy o spadkach miejscami 

przekraczającymi 20 %. W tym przypadku do ustaleń projektu planu wprowadzono zapis: 

• teren/część terenu objętego planem (zgodnie z rysunkiem projektu planu) położona 

jest na terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych (tereny o nachyleniu 

równym bądź większym niż 20%), przed przystąpieniem do sporządzania projektu 

budowlanego należy wykonać badania geologiczno-inżynierskie. W przypadku 

stwierdzenia niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych należy zastosować 

odpowiednie środki zabezpieczające teren przed osuwaniem się mas ziemnych. 
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4.3. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na ochronę obszarów występowania 

surowców naturalnych 

 

Na terenach objętych analizowanym projektem planu nie stwierdzono występowania 

udokumentowanych oraz perspektywicznych złóż surowców naturalnych. Jednocześnie realizacja 

jego ustaleń nie będzie w żaden sposób ograniczała możliwości wydobywania tych surowców, 

gdyż na terenach przyległych także nie stwierdzono ich występowania. 

 

4.4. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na powstanie zagrożenia powodzią 

 

Tereny objęte projektem analizowanego planu miejscowego nie zostały zaliczony do obszarów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (rys. 7) wg opracowanej w 2011 roku Wstępnej 

ocenie ryzyka powodzie – mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi  

w województwie pomorskim obszar ten także nie został wskazany jako narażony na to 

niebezpieczeństwo (rys. 7) oraz do obszarów, na których występowały znaczące powodzie 

historyczne (rys. 8) oraz na których występowanie powodzi jest prawdopodobne (rys. 9). Jednak 

realizacja jego ustaleń w żaden sposób nie będzie źródłem wzrostu zagrożenia powodzią dla 

terenów włączonych w jego granice oraz, przede wszystkim, dla terenów przyległych. 

 

 

Rys. 7. Położenie obszaru objętego projektem planu w strukturze obszarów narażonych 

na niebezpieczeństwo powodzi północnej części województwa pomorskiego 
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Rys.8. Fragment Mapy znaczących powodzi historycznych w województwie pomorskim 

obejmujący teren gminy Przywidz 

 

 

Rys. 9. Fragment Mapy obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne 

w województwie pomorskim obejmujący teren gminy Przywidz 
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4.5. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na poziom pól elektromagnetycznych 

 

Realizacja ustaleń projektu planu skutkować będzie zachowaniem aktualnego, bardzo 

korzystnego poziomu pól elektromagnetycznych, gdyż nie prognozuje się realizacji nowych 

źródeł (urządzeń i instalacji) o znacznej powierzchni oddziaływania. Rozbudowa sieci 

średniego i niskiego napięcia oraz ewentualnie budowa nowej stacji transformatorowej nie 

spowodują zmian w poziomie pól elektromagnetycznych na tym terenie. Nowe linie 

elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia przewiduje się do realizacji w formie 

instalacji podziemnej. Przez teren objęty projektem planu przebiega linia elektroenergetyczna 

wysokiego napięcia (110 kV), która jednak nie będzie ograniczać zagospodarowania terenów  

znajdujących się w jego strefie oddziaływania. Polskie Normy (które mogą być stosowane 

fakultatywnie - nie są więc powszechnie obowiązujące, ale stanowić mogą pewne 

wytyczne/standardy) różnicują odległość budynku od napowietrznych linii elektroenergetycznych 

w zależności przede wszystkim od tego, pod jakim napięciem są przewody. Zgodnie z normami 

PN-75-E-05100-1:1998, PN-EN-50341-1 oraz PN-EN-50423-1 przyjmuje się, że od linii 

napowietrznej o napięciu od 1 do 45 kV musi zostać zachowana odległość 3 m, przy napięciu 

110 kV - 4,9 m (ta odległość zależy od łatwopalności materiałów, z których został wybudowany  

i wykończony dom). Jeśli zaś mówimy o odległości w pionie, to nie zaleca się, żeby taka linia 

przebiegała nad dachami domów. Jednak, jeśli taka sytuacja już wystąpi, wtedy dla niskiego 

napięcia do 1 kV musi być zachowana odległość 2,5 m (płaski dach) i 1 m (dach spadzisty), dla 

średniego napięcia od 1 do 45 kV - 5,2 m, zaś przy napięciu 110 kV - 6,5 m. Prognozuje się, że 

w pełni zostaną zachowane i dotrzymane dopuszczalne poziomy pól 

elektromagnetycznych określone nie tylko dla miejsc dostępnych dla ludzi, ale, przede 

wszystkim, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.  

Dnia 7 maja 2010 r. opublikowana została ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych, której przepisy zdecydowanie ograniczyły możliwość wprowadzenia 

zakazów lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej. Anteny zainstalowane w ośrodkach 

nadawczych telewizyjnych i radiowych, sieć linii napowietrznych, którym towarzyszy obecność 

pola elektromagnetycznego, kuchnie mikrofalowe czy wreszcie stacje bazowe telefonii 

komórkowej, a także same aparaty wykorzystywane w telefonii bezprzewodowej - to tylko 

niektóre z bardziej rozpowszechnionych źródeł pól elektromagnetycznych. Wiedza społeczeństwa 

w tym zakresie jest niedostateczna i najczęściej ogranicza się do elementarnych wiadomości 

podstawowego kursu fizyki. Najtrudniejsze zadanie mają niewątpliwie Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne S.A. oraz regionalne Spółki Dystrybucyjne, których celem jest rozbudowa 

krajowej sieci przesyłowo-rozdzielczej. Podstawowym elementem tej sieci są napowietrzne linie 

wysokiego napięcia, stanowiące istotne źródło pól elektromagnetycznych. Podobnie trudne 
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zadanie maja operatorzy sieci telefonii komórkowej nieustannie rozbudowujący krajowa siec 

łączności bezprzewodowej, z której w chwili obecnej korzysta ponad 5 milionów abonentów. 

Chociaż w obu przypadkach mamy do czynienia z wytwarzaniem pól elektromagnetycznych, to 

trzeba pamiętać, że natura pól wytwarzanych przez linie napowietrzne jest zupełnie inna niż 

promieniowania elektromagnetycznego towarzyszącego pracy telefon komórkowych czy stacji 

bazowych. Mimo że treść większości publikacji poświeconych tej tematyce nie ujawnia 

czytelnikom zasadniczych różnic we własnościach pól o tak różnych częstotliwościach, to należy 

wyraźnie podkreślić pola te są ze sobą zupełnie nieporównywalne.  

 

 

      Źródło: materiały informacyjne Ministerstwa Środowiska 

Rys. 10. Przykładowa instalacja radiokomunikacyjna wolnostojąca. Miejsca dostępne dla 

ludzi znajdują się na powierzchni terenu, za wyjątkiem wygrodzonej i oznakowanej działki 

otaczającej instalację. Miejsca dostępne dla ludzi mogą znajdować się także pod osią główną 

wiązki promieniowania anteny. 

 

Zgodnie z koncepcją systemów telefonii komórkowej, cały obszar objęty daną siecią podzielony 

jest na obszary („komórki"), przedstawiane na mapach propagacyjnych za pomocą sześciokątów, 

w środku których znajdują się stacje bazowe (BTS). Łączność miedzy przemieszczającym się 

użytkownikiem telefonu komórkowego najpopularniejszej sieci GSM 900 a stacją bazową odbywa 

się w paśmie 890-915 MHz, natomiast miedzy stacją bazową, a telefonem - w paśmie 935  

-960 MHz. Poszczególne "komórki" sieci mogą mieć średnice od kilkuset metrów w centrach 

biurowych do kilkunastu kilometrów na obszarach o małej gęstości zaludnienia. Oznacza to, że  
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w dużych aglomeracjach miejskich do poprawnej pracy sieci konieczne jest funkcjonowanie od 

30-50 stacji bazowych, co, biorąc pod uwagę obecność na rynku trzech operatorów daje to 

całkiem pokaźną liczbę źródeł promieniowania. Konfiguracja stacji bazowej zależy od jej 

przeznaczenia i lokalizacji. W miastach anteny sektorowe montowane są zazwyczaj w taki 

sposób, by główne wiązki promieniowania skierować w trzech lub czterech kierunkach, 

zapewniając w ten sposób prawie równomierne pokrycie sygnałem radiowym obszaru całej 

"komórki". W stacjach bazowych lokalizowanych na terenach wiejskich oraz w pobliżu 

najważniejszych szlaków drogowych i kolejowych, anteny sektorowe montowane są na wieżach 

kratowych lub betonowo-stalowych i kierowane na jeden lub dwa azymuty. Zdarza się też 

instalowanie w niektórych stacjach anten o dookolnej charakterystyce promieniowania. 

 

Lokalizacja stacji bazowych na budynkach 

Skuteczne dla celów telefonii komórkowej rozprzestrzenianie się promieniowania 

elektromagnetycznego uzyskuje się wtedy, gdy anteny nadawcze, najczęściej o sektorowej 

charakterystyce promieniowania, komunikujące się z abonentami, umieszczone są na wysokości, 

co najmniej 20-30 m n.p.t. W warunkach miejskich lokalizowane są one najczęściej nad dachami 

wysokich budynków, w tym także na budynkach mieszkalnych. W szczególności ten ostatni 

przypadek budzi wiele kontrowersji i praktyka dowodzi, że w wielu przypadkach chęć 

zlokalizowania stacji bazowej nad dachem budynku mieszkalnego wywołuje gwałtowny sprzeciw 

mieszkańców.  

 

Źródło: Tworzenie planów miejscowych a ustawa szerokopasmowa…. 

Rys. 11. Rozkład promieniowanie elektromagnetycznego  

 

Zastrzeżenia zgłaszają nie tylko mieszkańcy najwyższych kondygnacji budynku, na dachu 

którego przewiduje się montaż anten, lecz także mieszkańcy budynków sąsiednich. Wszyscy oni 

obawiają się negatywnego wpływu promieniowania anten na ich zdrowie. Aby przeanalizować 

potencjalny wpływ promieniowania wytwarzanego przez anteny stacji bazowej na ludzi,  
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w szczególności na mieszkańców budynków, nad dachami których znajdują się anteny nadawcze 

stacji bazowej, należy przeanalizować przestrzenny rozkład promieniowania 

elektromagnetycznego generowanego przez anteny zainstalowane nad dachem. Znajomość tego 

rozkładu pozwala, bowiem ocenić, w jakiej odległości od poszczególnych anten stacji bazowej 

promieniowanie elektromagnetyczne przekracza wartość dopuszczalną określoną w przepisach 

szczególnych. W myśl obowiązujących w kraju przepisów za całkowicie bezpieczne uznaje się 

nawet długotrwałe przebywanie w obszarze promieniowania elektromagnetycznego o gęstości 

mocy nie przekraczającej 0,1 W/m2 i należy stwierdzić, że krajowe przepisy dotyczące ochrony 

przed promieniowaniem elektromagnetycznym z zakresu mikrofalowego są znacznie bardziej 

rygorystyczne niż ustalenia przyjęte w innych krajach. W takiej sytuacji kryterium rozstrzygającym 

o tym, czy stacja bazowa stwarza jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia ludzi jest ustalenie, czy 

gęstość mocy promieniowania elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludzi nie 

przekracza wartości dopuszczalnej, tj. 0,1 W/m2. Jest przy tym oczywiste, że miejsca dostępne 

dla ludzi należy uznać zarówno mieszkania położone na najwyższej kondygnacji budynku, 

strychy budynków, a czasami także i dach, na którym montowane są konstrukcje z antenami. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska oraz 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 października 2003 r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1883),  

w którym określono dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, przed budową stacji 

bazowej telefonii komórkowej inwestor telekomunikacyjny jest zobowiązany opracować raport  

o oddziaływaniu stacji bazowej na środowisko i uzyskać decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację danego przedsięwzięcia. Wynika to także  

z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, w którym zgodnie z § 2. ust. 1 pkt 7 stacje bazowe telefonii 

komórkowej zaliczono do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko: instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem 

radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, 

w których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny 

wynosi nie mniej niż: 

• 2000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 100 m 

od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, 

• 5000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m 

od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, 

• 10000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 

200 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, 

• 20000 W 
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- przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny 

także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub 

zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub radiolokacyjna. 

Pakiet przepisów związanych z procedura lokalizacyjna inwestycji budowy stacji bazowej telefonii 

komórkowej przewiduje konieczność prognozowania rozkładu promieniowania anten 

przewidywanej do wykonania stacji bazowej już na etapie ubiegania się o decyzję o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję o pozwoleniu na budowę. Już wtedy,  

w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dokonuje się obliczeń rozkładu promieniowania wokół 

anten i wyznacza obszary, w których gęstość mocy przekracza wartość dopuszczalną,  

a potwierdzeniem oszacowanych teoretycznych danych są pomiary kontrolne wykonywane dla 

każdej nowo uruchomionej stacji bazowej. Tak wiec tylko nierzetelność wykonania obliczeń,  

a następnie niewłaściwie wykonane pomiary kontrolne, mogą być przyczyną występowania 

sytuacji, w których w miejscach dostępnych dla ludzi gęstość mocy promieniowania przekracza 

wartość dopuszczalna i uznawana za bezpieczna (0,1 W/m2). Mimo, że dla każdej stacji bazowej 

rozkład promieniowania wokół jej anten jest odmienny, to biorąc pod uwagę pewna typowość 

charakterystyk promieniowania zarówno anten sektorowych, jak i radioliniowych, można 

zaprezentować w formie graficznej charakterystyczny rozkład promieniowania dla stacji bazowej 

zlokalizowanej nad dachem budynku. Zmiana lokalizacji stacji bazowej o wartość 100 do 500 

metrów – z powodu protestów mieszkańców – może spowodować zwiększenie natężenia 

pola elektromagnetycznego emitowanego z anten w nowej lokalizacji w otworze okiennym 

i wewnątrz danego budynku w stosunku do wartości natężenia emitowanego przez stację 

bazową pierwotnie planowaną na dachu tego budynku. 

Nie ulega wątpliwości, że w przypadkach, w których gęstość mocy przekracza wartość 

dopuszczalną w miejscach dostępnych dla ludzi (np. na dachu budynku) projektant dysponuje 

możliwością wyeliminowania tych sytuacji, zwiększając poziom zawieszenia anten czy stosując 

anteny o bardziej "wąskiej" charakterystyce promieniowania. Zarówno anteny sektorowe, jak  

i radioliniowe o bardzo "wąskiej" charakterystyce promieniowania są źródłem promieniowania 

elektromagnetycznego z zakresu mikrofalowego. Stacje bazowe, których nieodłącznym 

elementem są wspomniane anteny, stanowią, w myśl obowiązujących przepisów, inwestycje 

mogące znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z tym podlegają stosownej procedurze 

lokalizacyjnej, której elementami są: 

• raport o oddziaływaniu na środowisko na sporządzany w postępowaniu oceny 

oddziaływania na środowisko w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na ich realizacje  

• konsultacje społeczne umożliwiające wybór najwłaściwszej lokalizacji stacji spośród 

wariantów proponowanych przez inwestora, 
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• wykonanie pomiarów kontrolnych promieniowania po oddaniu stacji bazowej do 

użytkowania. 

Przeprowadzenie tej procedury, w szczególności w odniesieniu do stacji bazowych 

lokalizowanych na dachach budynków mieszkalnych, zapewnia całkowite bezpieczeństwo 

wszystkim zainteresowanym, przede wszystkim mieszkań najwyższych kondygnacji budynków, 

na których lokalizowana jest stacja bazowa. 

Na dzień dzisiejszy nie można jednoznacznie stwierdzić, czy pole elektromagnetyczne 

emitowane ze stacji bazowych telefonii komórkowej jest szkodliwe czy nie. Z pewnością pole 

elektromagnetyczne w inny sposób oddziałuje na ludzi w różnym wieku. Wprowadzone w Polsce 

ustawy i rozporządzenia dotyczące maksymalnych natężeń pola elektromagnetycznego  

i gęstości mocy są dużo bardziej rygorystyczne od tych stosowanych w ogólnych przepisach Unii 

Europejskiej. Dopuszczalne wartości parametrów pola elektromagnetycznego w miejscach 

dostępnych dla ludności są kilkanaście razy mniejsze niż w innych. Na terenie Europy tylko 

Luksemburg i Szwajcaria wprowadziły jeszcze większy margines bezpieczeństwa. drugiego 

Szwajcarii maksymalna (dopuszczalna) wartość natężenia pola elektrycznego wynosi 3 V/m, 

która praktycznie w przypadku stacji bazowych telefonii komórkowej w Polsce w większości 

miejsc dostępnych dla ludności nie jest przekraczana. System ochrony ludności przed 

negatywnym wpływem pola elektromagnetycznego w Polsce można ocenić jako bardzo dobry. 

Obawy wśród mieszkańców budzi także niekiedy sam wygląd stacji bazowej, który bardzo często 

zaburza otaczający stację krajobraz, głównie ze względu na dużą wysokość masztów 

antenowych, ich kształt i kolor (np. maszty malowane na kolor biało-czerwony). Wysokie maszty 

antenowe anten stacji bazowych często kojarzone są też z wieżami telewizyjnymi, na których 

znajdują się anteny emitujące pola elektromagnetyczne o mocach wielokrotnie większej od 

emitowanej ze stacji bazowej telefonii komórkowej. A duża wysokość zawieszenia anten nie 

zawsze musi oznaczać dużą moc promieniowania, a wręcz przeciwnie. Projektanci stacji 

bazowych telefonii komórkowej starają się pokryć mały obszar komórki, używając jak 

najmniejszych mocy, co w przypadku wyżej zawieszonych anten powoduje mniejszy wpływ 

emitowanych przez nie pól elektromagnetycznych na środowisko ze względu na większą 

odległość źródła promieniowania od obszaru dostępnego dla ludności. 

W ostatnich miesiącach na forum Parlamentu Europejskiego trwała dyskusja nad aktualnymi 

przepisami i standardami Unii Europejskiej dotyczącymi oddziaływania pola 

elektromagnetycznego na ludzi i środowisko. W wyniku debaty, 2 kwietnia 2009 r. Parlament 

Europejski przyjął rezolucję „W sprawie obaw dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych na 

zdrowie” (INI/2008/2211). Niepokój Parlamentu budzi bardzo szybko rozwijający się rynek 

urządzeń bezprzewodowych, w tym wprowadzanie nowych standardów telefonii komórkowej  

i sumowania się pól elektromagnetycznych o różnych częstotliwościach, emitowanych z urządzeń 

zlokalizowanych w bliskich odległościach od ludzi oraz częstymi obawami mieszkańców 
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towarzyszącymi budowie stacji bazowych telefonii komórkowej w nowych lokalizacjach. W czasie 

prac nad rezolucją zauważono, iż wiele krajów Unii Europejskiej, mimo braku ostatecznych 

dowodów naukowych potwierdzających negatywny wpływ pól elektromagnetycznych na ludzi i 

środowisko, wprowadziło bardziej rygorystyczne wartości dopuszczalnych natężeń pól, w tym 

Szwajcaria, Luksemburg oraz Polska. Rezolucja wzywa do kontynuowania badań nad wpływem 

telefonii komórkowej na ludzi i środowisko, w tym do ukończenia badań w ramach programu 

INTERPHONE, którego celem jest stwierdzenie ewentualnych związków między polem 

emitowanym z telefonów komórkowych, a pojawieniem się różnych rodzajów raka  

u użytkowników regularnie korzystających z terminali przenośnych. W dokumencie znaleźć 

można także apel o zwrócenie szczególnej uwagi na badania nie tylko efektu termicznego pól 

elektromagnetycznymi, ale także efektów nietermicznych, w tym biologicznych oraz na 

konieczność zwiększenia liczby badań nad polami o częstotliwościach pośrednich i bardzo 

niskich (ELF). Operatorzy telekomunikacyjni powinni lepiej wykorzystywać już istniejące obiekty 

radiokomunikacyjne, w tym maszty i wieże oraz udostępnić społeczeństwu mapy, na których 

zaznaczone byłyby miejsca narażenia ludzi na negatywne działanie pola elektromagnetycznego. 

Komisja wzywa także do „corocznego przedstawiania sprawozdania w sprawie poziomu 

promieniowania elektromagnetycznego w UE, jego źródeł oraz działań podejmowanych w celu 

zapewnienia lepszej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego”. W ramach rezolucji 

znaleźć można apel o ostrożność i rozwagę w użytkowaniu telefonów komórkowych przez ludzi 

młodych oraz ograniczenie prowadzenia rozmów w przypadku niskiego poziomu mocy sygnału 

nośnego w pobliżu terminala ruchomego. Komisja wzywa także Międzynarodową Komisję ds. 

Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym ICNIRP i Światową Organizację Zdrowia WHO, 

by „ustalając standardy, zachowywały większą przejrzystość i otwartość na dialog ze wszystkimi 

zainteresowanymi stronami”, w tym ludnością, organizacjami proekologicznymi, czy innymi 

ośrodkami badawczymi Realizacja ustaleń analizowanego projektu planu skutkować będzie 

zachowaniem aktualnego bardzo korzystnego poziomu pól elektromagnetycznych, gdyż nie 

prognozuje się realizacji nowych źródeł (urządzeń i instalacji) o znacznej powierzchni 

oddziaływania. Prognozuje się, że w pełni zostaną zachowane i dotrzymane dopuszczalne 

poziomy pól elektromagnetycznych określone nie tylko dla miejsc dostępnych dla ludzi, 

ale przede wszystkim dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 

Występowanie pól elektromagnetycznych o parametrach wyższych od dopuszczalnych w 

wolnej, niedostępnej dla ludzi przestrzeni nie jest uciążliwością w rozumieniu przepisów 

ochrony środowiska.  

Równocześnie do ustaleń analizowanego projektu planu dla terenów, na których położone 

są sieci i urządzenia elektroenergetyczne lub planuje się ich lokalizację wprowadzono 

następujące zapisy: 
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1) zagospodarowanie terenu w strefie linii elektroenergetycznej SN 15 kV zgodne  

z przepisami odrębnymi, 

2) sieci SN i NN należy realizować w pasach technicznych, w tym w pasach drogowych 

– realizacja sieci SN i NN zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w 

ustawie o drogach publicznych, 

3) przyjmuje się możliwość przebudowy i zastępowanie istniejących sieci 

elektroenergetycznych odcinkami nowymi w miarę występujących potrzeb, 

4) przyjmuje się możliwość budowy stacji transformatorowych na obszarze planu,  

o ile nie naruszy to innych ustaleń planu oraz interesów prawnych właścicieli 

terenów, 

5) przebudowę lub przeniesienie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 

SN 15 kV oraz możliwość jej skablowania w przypadku kolizji z zamierzonym 

zagospodarowaniem. 

 

4.6. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na obszary i obiekty podlegające 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody 

 

Teren objęty analizowanym projektem planu miejscowego został w części włączony do 

lokalnej osnowy przyrodniczej oraz w całości do regionalnej osnowy przyrodniczej to jest 

w granice Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na obszarze chronionego 

krajobrazu podejmowane są następujące działania w zakresie czynnej ochrony nieleśnych 

ekosystemów lądowych: 

1. przeciwdziałanie sukcesji zarastających łąk i pastwisk oraz torfowisk bagien i innych 

podmokłości, poprzez koszenie lub wypas, a także mechaniczne usuwanie samosiewów 

drzew i krzewów na terenach otwartych, z możliwością pozostawiania kęp drzew i krzewów 

jako elementów zwiększania różnorodności biologicznej; 

2. zachowanie śródpolnych torfowisk, bagien i innych podmokłości oraz oczek wodnych; 

3. wprowadzanie trwałej zabudowy biologicznej - zadarniania, zakrzewiania i zalesienia - na 

obszarach użytków rolnych narażonych na rozwój procesów denudacyjnych i erozyjnych oraz 

obszarach nieużytków i zagrożonych suszą; 

4. zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar; 

5. propagowanie wśród rolników działań zmierzających do utrzymania trwałych użytków 

zielonych w ramach zwykłej, dobrej praktyki rolniczej a także programów rolno-

środowiskowych; wspieranie gospodarstw prowadzących produkcję mieszaną, w tym 

preferowanie hodowli bydła opartej o naturalny wypas metodą pastwiskową; zaleca się 

ochronę i hodowlę lokalnych starych odmian drzew i krzewów owocowych oraz ras zwierząt; 

promowanie agroturystyki i rolnictwa ekologicznego; 
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6. maksymalne ograniczanie zmiany użytków zielonych na grunty orne; 

7. prowadzenie zabiegów agrotechnicznych zgodnie z wymogami zbiorowisk i zasiedlających je 

gatunków fauny, zwłaszcza ptaków (odpowiednie terminy, częstotliwość i techniki koszenia), 

w tym powrót do tradycyjnego użytkowania (koszenie ręczne) oraz opóźnienie pierwszego 

pokosu po 15 lipca, a w przypadku łąk wilgotnych koszenie we wrześniu z pozostawieniem 

pojedynczych kop siana na obrzeżach do końca lata; 

8. preferowanie biologicznych metod ochrony roślin; 

9. ochrona zieleni wiejskiej oraz kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego przez 

ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych; 

10. kształtowanie stosunków wodnych na użytkach rolnych dopuszczalne tylko w ramach 

racjonalnej gospodarki rolnej, z bezwzględnym zachowaniem w stanie nienaruszonym 

terenów podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodno-błotnych oraz obszarów 

źródliskowych cieków; 

11. eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców mineralnych oraz rekultywacja terenów 

powyrobiskowych; w szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku ukształtowały się 

interesujące biocenozy wzbogacające lokalną różnorodność biologiczną, przeprowadzenie 

rekultywacji nie jest wskazane, zaleca się natomiast podjęcie działań ochronnych w celu ich 

zachowania; 

12. eksploatacja surowców mineralnych przede wszystkim na obszarach objętych obecnie 

wydobyciem, jeśli brak przeciwwskazań środowiskowych i podejmowanie wydobycia na 

nowych terenach tylko w sytuacjach gdzie przeciwwskazania środowiskowe nie przeważają 

opłacalności ekonomicznej, wynikającej z oceny oddziaływania na środowisko; 

13. wnioskowanie do właściwego organu ochrony przyrody o objęcie ochroną prawną ważnych 

stanowisk gatunków chronionych i rzadkich roślin, zwierząt i grzybów, także ekosystemów  

i krajobrazów; opracowanie i wdrażanie programów reintrodukcji, introdukcji oraz czynnej 

ochrony gatunków rzadkich i zagrożonych związanych z nieleśnym ekosystemami lądowymi; 

14. utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych, nieleśnych 

korytarzy ekologicznych; 

15. prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in. poprzez dostosowanie liczebności 

populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami otwartymi do warunków 

środowiskowych. 

W celu realizacji działań w zakresie czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych do 

ustaleń analizowanego projektu planu wprowadzono następujące zapisy: 

• na całym obszarze (z wyłączeniem obszarów lokalizacji inwestycji celu publicznego) 

obowiązuje zachowanie dotychczasowej rzeźby terenu (zakaz makroniwelacji, podwyższania 

terenu, podcinania skarp dla ochrony istniejącej rzeźby) w zgodności  

z przepisami odrębnymi; 
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• realizacja zamierzeń inwestycyjnych nie może spowodować zmiany stosunków wodnych 

obszaru inwestycji i jego najbliższego otoczenia oraz likwidacji terenów podmokłych, zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

• realizacja inwestycji nie może spowodować likwidacji oraz zniszczenia zadrzewień 

śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych w zgodności z przepisami odrębnymi; 

• na całym obszarze obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

na środowisko, zakaz nie dotyczy zamierzeń ustalonych w przepisach odrębnych 

dotyczących obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim; 

• planowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła 

zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Należy zastosować takie rozwiązania 

techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym 

z racji dopuszczonej funkcji. 

Na terenie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują przepisy Uchwały Nr 

1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie 

obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim, która opublikowana została  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2010 roku, Nr 80, pod pozycją 1455,  

w tym przede wszystkim następujące zakazy: 

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

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

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką  

i łowiecką; 

2. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.); 

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; 

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

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

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; 
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6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 

lub rybacka; 

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

8. 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. 

Zakazy 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 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. 

3. Zakazy, o których mowa we pkt. 8, nie dotyczą: 

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

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (lub  

w równorzędnych dokumentach planistycznych), gdzie dopuszcza się uzupełnianie 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii 

zabudowy od brzegu wód, określonej poprzez połączenie istniejących budynków na 

przylegających działkach, 

2. siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne 

do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania dotychczasowej 

linii zabudowy od brzegów wód, 

3. wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów 

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

kąpielisk i przystani, 

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

dopuszcza sytuowanie sezonowych obiektów budowlanych, 

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

podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc 

przed dniem 1 stycznia 2004 r. - gdzie dopuszcza się przebudowę i modernizację 
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istniejącego zainwestowania w celu poprawy standardów ochrony środowiska oraz 

walorów estetyczno-krajobrazowych, pod warunkiem nie zwiększania powierzchni 

zabudowy, a także nie przybliżania zabudowy do brzegów wód, jeżeli w trakcie 

postępowania strona wykaże brak niekorzystnego wpływu planowanej inwestycji na 

chronione w danym obszarze ekosystemy i krajobraz. 

4. Zakaz wymieniony w pkt 4 nie dotyczy udokumentowanych złóż piasku, żwiru i gliny, których 

eksploatacja nie będzie powodowała zmiany stosunków wodnych, zagrożenia dla chronionych 

ekosystemów oraz gatunków roślin i zwierząt. 

Ustalenia analizowanego projektu planu nie naruszają wymienionych powyżej zakazów 

obowiązujących na obszarach chronionego krajobrazu, jednocześnie w celu pełnej 

realizacji zakazów, o których mowa we pkt. 8 na rysunku projektu planu zaznaczono 

ekwidystantę od jeziora i rzeki, a do jego ustaleń wprowadzono następujące zapisy: 

W związku z położeniem w Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu  

w miejscowym planie ustala się: 

1) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie terenu, wyznaczonym na 

rysunku projektu planu, od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych,  

z wyjątkiem urządzeń wodnych, obiektów służących prowadzeniu racjonalnej 

gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej oraz obiektów budowlanych, których 

lokalizację umożliwiają przepisy odrębne (m. in. inwestycji celu publicznego), 

2) możliwość uzupełniania istniejącej na siedliskach rolniczych zabudowy wyłącznie  

o obiekty niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego w wyznaczonej na 

rysunku projektu planu „strefie A”, 

3) możliwość przebudowy i modernizacji istniejącego zainwestowania w celu poprawy 

standardów ochrony środowiska oraz walorów estetyczno-krajobrazowych w 

obiektach letniskowych, mieszkalnych i usługowych (zrealizowanych na podstawie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc przed 

dniem 1 stycznia 2004 r.), pod warunkiem nie zwiększania powierzchni zabudowy w 

wyznaczonej na rysunku projektu planu „strefie B”. 

Należy podać, że bez względu na wyznaczone w projekcie planu linie zabudowy, w każdym 

przypadku, kiedy zinwentaryzowany zostanie zbiornik wodny (nie zarejestrowany w czasie prac 

terenowych i nie zaznaczony na podkładzie mapy dla celów planistycznych) obowiązuje od niego 

wymóg zachowania 100 m odległości dla realizacji nowej zabudowy. Jest to zgodne  

z poglądem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zawartym w odpowiedzi na interpelację 

posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie interpretacji zapisu „inne zbiorniki wodne” użytego  

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220,  

z późn. zm.) 
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Rys. 12. Delimitacja terenów rozwojowych gminy Przywidz wskazana w jej studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 

Tereny oznaczone symbolami 5.1.MN, 5.8.MN, 6.MN,U i 10.MN,U położone są w odległości 

mniejszej niż 100 m od brzegu Reknicy. Są to tereny, które zostały wskazane w obowiązującym 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz jako 

zabudowane wielofunkcyjne tereny rozwojowe gminy – rys. 12. Jednocześnie analizując na 

mapach historycznych rozwój wsi Huta Dolna i Górna zauważa się, że tereny objęte 

analizowanym projektem planu położone obecnie w 100 m pasie od Reknicy, były zabudowane  

i zagospodarowane stanowiąc centralna część wsi. - rys. 13. Prognozuje się, że odtworzenie 

historycznej zabudowy wsi na terenach 5.1.MN, 5.8.MN, 6.MN,U i 10.MN,U nie będzie 

źródłem niekorzystnych oddziaływań na wody powierzchniowe – zbiornik wodny  

w centrum wsi i Reknicę. 
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Rys. 13. Wycinki z map historycznych przedstawiające rozwój zabudowy wsi Huta Dolna 
i Górna 
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Jednocześnie tereny oznaczone symbolami 1.3.RM, 1.8.RM, 1.7.RM, 7.3.RM, 7.4.RM to 

istniejąca zabudowa zagrodowa znajdująca się w pasie 100 m od rzeki i włączone zostały do 

strefy „A” zaznaczonej na rysunku projektu planu zielonym szrafom. Zachowanie istniejącej 

zabudowy zagrodowej jest zgodne z przepisami uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego  

w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. 

Ponadto wschodnie fragmenty obszaru objętego analizowanym projektem planu (tereny 

5.10.MN, 7.7.RM i 7.9.RM, 8.4.MN, 8.5.MN, 8.6.RM, 11. ZP, 12.12.R, 12.27.R i 12.28.R 12.41.R, 

13.3.ZL, 13.4.ZL, 13.9.ZL i 13.10.ZL, 2.KDL, 5.KDL, 8.KDL, 21.KDD, 20.KDX) został 

włączony w granice specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Huta Dolna” PLH220089. Ostoja 

leży na Pojezierzu Kaszubskim, w całości w powiecie gdańskim, pomiędzy osadami Huta Dolna 

na północnym-zachodzie, Ząbrsko Dolne na północnym-wschodzie i Huta Górna na 

południowym-zachodzie. Obejmuje ona swoimi granicami fragment polodowcowej rynny jeziora 

Małe Ząbrsko (in. Jezioro Ząbrskie). Zajmuje wysokie i długie stoki tej rynny, o ekspozycji 

północno-zachodniej, żywej rzeźbie, z kilkoma rozcięciami erozyjnymi i niewielkimi obniżeniami 

terenu. Obniżenia te częściowo są zatorfione, częściowo zajęte przez oczka wodne. W jednym ze 

zbiorników występuje strzebla błotna. Stoki rynny (w granicach ostoi) są w większości zalesione. 

Część północno-wschodnia i część południowo-zachodnia obszaru pozostają  

w użytkowaniu rolniczym; tu znajdują się dość zwarte powierzchnie pól, pastwisk, łąk i ugorów. 

Lasy w ostoi stanowią głównie drzewostany gatunków obcych siedliskowo - sosny, brzozy, 

modrzewia, świerka - na żyznych siedliskach grądowych. Niektóre powierzchnie lasów mają 

charakter typowo porolny. Tylko lokalnie występują kwaśne buczyny pomorskie Luzulo pilosae- 

Fagetum, m.in. w rozcięciu erozyjnym w zachodniej części ostoi. W obniżeniach terenu, w tym na 

obrzeżach oczek wodnych, występuje roślinność łąkowa (rz. Molinietalia), szuwarowa (zw. 

Magnocaricion), lokalnie mszary (kl. Scheuchzerio-Caricetea nigrae), kwaśne młaki 

niskoturzycowe (rz. Caricetalia nigrae) i roślinność namuliskowa (kl. Bidentetea tripartiti). 

Większość fitocenoz zajmuje bardzo małe powierzchnie. W zbiornikach obecne są nymfeidy. 

Stanowisko strzebli tworzy pojedynczy stosunkowo duży zbiornik (0,8 ha), otoczony lasem  

i nieużytkami. Staw jest silnie zarośnięty roślinnością o liściach pływających. Populacja strzebli 

jest dość liczna. W ostoi dość liczne stanowisko strzebli błotnej w stosunkowo dużym zbiorniku. 

Ostoja chroni przede wszystkim siedlisko tego gatunku. Większość obszaru w otoczeniu 

zbiornika, w tym w jego zlewni bezpośredniej, zajmują lasy, pola, pastwiska, ugory - o małych 

wartościach przyrodniczych. Powierzchnia zajęta przez siedliska Natura 2000 jest niewielka. 

Obszar nie przedstawia sobą dużych wartości florystycznych. Tylko lokalnie występują kwaśne 

buczyny niżowe (siedlisko 9110); przy czym jedyny dobrze wykształcony ich kompleks, ze 

starodrzewem, zachował się w wartościowym krajobrazowo rozcięciu erozyjnym, w zachodniej 

części ostoi. Pod względem biocenotycznym godne uwagi są także dwa niewielkie obniżenia 

terenu. Jedno z nich - z oczkiem wodnym (zasiedlonym przez strzeblę) oraz roślinnością 
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mszarną, szuwarową i namuliskową na jego obrzeżu, a także wysiękami wód - znajduje się  

w kompleksie lasów, w północnej części obszaru. Tu stwierdzono siedliska przyrodnicze 3150, 

7140. Drugie obniżenie – z roślinnością łąkową, ziołoroślową i kwaśnymi młakami 

niskoturzycowymi - leży w kompleksie pól i upraw traw w północno-wschodniej części ostoi. Stary 

nieczynny cmentarzyk z pozostałościami grobów z XIX w., z dużą populacją bluszczu  

- w zadrzewieniu porolnym w części północnej ostoi. Walorem obszaru jest położenie na stoku 

cennej krajobrazowo rynny jeziora Ząbrsko. W obrębie zbiornika zasiedlonego przez strzeblę 

błotną zaobserwowano nieznaczną presję rybacko-wędkarską. Zagrożeniem może być 

postępujące zarastanie zbiornika, związane z sukcesją roślinności oraz ewentualne 

wykorzystanie rekreacyjne, związane z rozwijającą się w okolicy zabudową. Obrzeża zbiornika 

strzeblowego są miejscem intensywnie odwiedzanym przez dziki (stwierdzono kilkanaście 

tarzawisk). Niszczenie przez zwierzynę dna obniżenie w pobliżu zbiornika wodnego, w rejonach 

wysięków wód, jest przyczyną rozwoju roślinności namuliskowej z rzędu Bidentetea tripartiti. 

Strome i wysokie brzegi obniżenia, o którym mowa, powstałe z zaorania, świadczą m.in. o tym, że 

zbiornik ten otoczony był w przeszłości gruntami ornymi (w części obecnie zalesionymi). Zbiornik 

związany jest z niewielkim rozcięciem odprowadzającym wody do Jez. Ząbrskiego. 

Realizacja ustaleń analizowanego projektu planu na terenach włączonych w granice 

specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Huta Dolna” PLH220089 nie będzie niekorzystnie 

oddziaływać na siedliska przyrodnicze 3150, 7140 oraz liczne obniżenia z roślinnością 

łąkową, ziołoroślową i kwaśnymi młakami niskoturzycowymi, a przede wszystkim na jedno 

z oczek wodnych, które jest zasiedlone przez strzeblę błotną wraz z roślinnością mszarną, 

szuwarową i namuliskową na jego obrzeżu, a także z wysiękami wód, gdyż znajdują się 

one w oddaleniu od granic tych terenów włączonych do ostoi „Huta Dolna”, w kompleksie 

lasów, w północnej części ostoi. 

Ponadto teren objęty projektem analizowanego planu położony jest w odległości: 

• około 3,5 km od granic rezerwatu przyrody „Wyspa na jeziorze Przywidz”, 

• około 8 km od granicy rezerwatu „Jar rzeki Reknicy”, 

• około 13 km od granicy rezerwatu „Szczyt Wieżyca”, 

• około 11 km od granicy Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, 

• około 8,5 km od granicy otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, 

• około 27 km od granicy obszaru specjalnej ochrony ptaków „Bory Tucholskie” PLB220009, 

• około 3 km od granicy specjalnego obszaru siedlisk „Przywidz” PLH220025, 

• około 5 km od granicy specjalnego obszaru siedlisk „Pomlewo” PLH220092. 

Analizując położenie pozostałych obszarów włączonych do Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000 i zapisy ustaleń analizowanego projektu planu oraz omówione 
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wcześniej prognozy skutków ich realizacji, można prognozować, że realizacja jego ustaleń 

nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i 

zwierząt, a także nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony zostały 

wyznaczone obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz nie wpłynie 

niekorzystnie na ich integralność. 

 

 

Rys. 14. Położenie terenu objętego projektem planu w stosunku do obszarów specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000 

 

4.7. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na zdrowie ludzi 

 

Według M. Przewoźniaka jednym z celów kształtowania i jednym z celów kształtowania  

i ochrony środowiska przyrodniczego w ramach planowania przestrzennego jest poprawa 

ekologicznych warunków życia ludzi. Warunki te określone są przez: 

11))  ssttaann  cczzyyssttoośśccii  śśrrooddoowwiisskkaa  ((wwaarruunnkkii  aaeerroossaanniittaarrnnee  ii  aakkuussttyycczznnee,,  cczzyyssttoośśćć  wwooddyy,,  

pprroommiieenniioowwaanniiee  eelleekkttrroommaaggnneettyycczznnee,,  ddrrggaanniiaa  ppooddłłoożżaa,,  ssttaann  ppoowwiieerrzzcchhnnii  zziieemmii));;    

22))  ppoowwiieerrzzcchhnniięę  ii  jjaakkoośśćć  tteerreennóóww  aakkttyywwnnyycchh  bbiioollooggiicczznniiee,,  ww  ttyymm  tteerreennóóww  rreekkrreeaaccyyjjnnyycchh;;  

33))  wwaarruunnkkii  bbiiookklliimmaattyycczznnee;;  

44))  jjaakkoośśćć  wwooddyy  ppiittnneejj  ii  pprroodduukkttóóww  ssppoożżyywwcczzyycchh  uuzzyysskkiiwwaannyycchh  ww  jjeeddnnoossttccee  oossaaddnniicczzeejj    

ii  ww  jjeejj  oottoocczzeenniiuu  ((ww  ssttrreeffiiee  żżyywwnnoośścciioowweejj  mmiiaassttaa));;  
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55))  pprrzzyyrrooddnniicczzee  zzjjaawwiisskkaa  kkaattaassttrrooffiicczznnee,,  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  ppoowwooddzziiee;;  

66))  ppootteennccjjaałł  ppeerrcceeppccyyjjnnyy  śśrrooddoowwiisskkaa  pprrzzyyrrooddnniicczzeeggoo,,  aa  zzwwłłaasszzcczzaa  jjeeggoo  wwaalloorryy  

kkrraajjoobbrraazzoowwee..  

Analizowany projekt planu zawiera szereg zapisów, które mają na celu wytworzenie nie 

tylko odpowiedniego standardu zamieszkania, ale także kompleksową ochronę zdrowia 

obecnych i przyszłych mieszkańców. Do tych zapisów należą: 

• zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, 

• odprowadzenie ścieków – docelowo do planowanego układu kanalizacji sanitarnej; do czasu 

realizacji układu dopuszcza się zbiorniki bezodpływowe (obowiązek wyegzekwowania 

szczelności zbiorników oraz zapewnienia okresowego odbioru ścieków i dowozu ich do 

oczyszczalni spoczywa na gminie); po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej 

wszystkie obiekty należy obowiązkowo podłączyć do sieci, a zbiorniki bezwzględnie 

zlikwidować; zakaz równoczesnego funkcjonowania kanalizacji sanitarnej i zbiorników 

bezodpływowych; dopuszcza się lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków po 

wykonaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z uwzględnieniem warunków gruntowo  

– wodnych i przepisów odrębnych; ustala się dla realizacji przydomowych oczyszczalni 

ścieków minimalna powierzchnię nieruchomości gruntowej wynoszącą 0,5 ha; zaleca się 

wyprzedzającą lub równoległą z realizacją obiektów kubaturowych budowę sieci uzbrojenia; 

• zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych: zagospodarowanie na terenie lub do 

układu odwadniającego, 

• zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej, 

• zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła wykorzystujące paliwa i urządzenia  

o niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz źródła odnawialne, 

• gospodarka odpadami – po segregacji zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami przepisów prawnych, 

• zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy 

• w zapisach projektu planu nakazano zachowanie odpowiedniego udziału powierzchni 

biologicznie czynnej dla poszczególnych, wydzielonych terenów funkcjonalnych: 

• na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) - 50%, 

• na terenach zabudowy letniskowej (ML) - 30 %. 

• na terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  

i ogrodniczych (RM) - 40 %, 

• na terenach planowanej zabudowy produkcyjno-usługowej (P/U) - 30 %. 

Równocześnie zachowano wszystkie tereny leśne włączone w granice analizowanego 

projektu planu (tereny 13.1.ZL, 13.2.ZL, 13.3.ZL, 13.4.ZL, 13.6.ZL, 13.8.ZL, 13.9.ZL, 13.10.ZL, 

13.11.ZL, 13.12.ZL, 13.13.ZL, 13.14.ZL), zespoły zieleni (9.ZCn i 11.ZP), natomiast pozostałe 
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różnej wielkości tereny zadrzewione zostały zaznaczone na rysunku projektu planu, co 

daje im ochronę planistyczną, a przez co bardzo korzystnie wpływać będą na warunki 

zamieszkania, rekreacji i wypoczynku na tym terenie. 

 

4.8. Oddziaływania skumulowane skutków realizacji ustaleń projektu planu 

 

Oddziaływanie skumulowane to łączne oddziaływanie wszystkich źródeł emisji, jakie znajdują się 

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

obszarach przyległych. Zapisy ustaleń analizowanego projekt planu nie wprowadzają nowych 

dróg o znaczeniu ponad lokalnym, nie wprowadzają nowej intensywnej zabudowy oraz nowych 

uciążliwych funkcji produkcyjno-usługowych. Realizacja jego ustaleń może przyczynić się jedynie 

do okresowej (krótkotrwałej) kumulacji emisji zanieczyszczeń poprzez: zwiększenie ruchu 

samochodowego związanego z realizacją nowych budynków i nowego zagospodarowania tego 

terenu, które mogą być realizowane w tym samym okresie czasu. Przy takim założeniu, można 

także prognozować, iż nastąpi okresowa kumulacja emisji pyłów, zanieczyszczeń pochodzących 

z pracujących maszyn i urządzeń budowlanych oraz może dojść do miejscowej zmiany warunków 

klimatu akustycznego. Powstałe oddziaływania będą czasowe i nie powinny stanowić zagrożenia 

dla środowiska i zdrowia ludzi. 

 

4.9. Informacje o możliwym transgraniczym oddziaływaniu skutków realizacji 

ustaleń projektu planu 

 

Obszar objęty projektem analizowanego planu oddalony jest w linii prostej od granicy Polski  

z Federacją Rosyjską w Piaskach na Mierzei Wiślanej o ponad 100 km, od granicy polskich wód 

terytorialnych około 40 km. Biorąc pod uwagę charakter planowanego przedsięwzięcia i brak 

ryzyka wystąpienia poważnych awarii, ewentualne negatywne oddziaływanie przewidzianej do 

realizacji jego ustaleń będzie miało zasięg miejscowy, rzadziej lokalny i nie będzie w żadnym 

stopniu powodować znaczących oddziaływań transgranicznych. 

 

4.10. Metody monitoringu skutków realizacji ustaleń analizowanego projektu planu 

 

Monitoring to system kontrolno – decyzyjny umożliwiający identyfikację i prognozowanie stanu 

środowiska na podstawie opracowywanych prognoz przy uwzględnianiu zwłaszcza potrzeb 

gospodarczych, społecznych, zdrowotnych i rekreacyjnych. Monitorowanie skutków zmian  

w środowisku powstałych w skutek realizacji ustaleń analizowanego projektu planu będzie można 

analizować na podstawie sporządzanych ocen stanu czystości wód powierzchniowych  

i podziemnych, stanu czystości powietrza czy w czasie opracowania rejestru terenów aktywnych 

osuwisk oraz wyznaczania terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Ocena 
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skutków realizacji ustaleń analizowanego projektu planu nastąpi także w czasie sporządzania 

planu ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Huta Dolna” PLH220089i ocenie 

zachowania chronionych siedlisk przyrodniczych 3150, 7140 oraz licznych obniżeń z roślinnością 

łąkową, ziołoroślową i kwaśnymi młakami niskoturzycowymi, a przede wszystkim jednego z oczek 

wodnych, które jest zasiedlone przez strzeblę błotną wraz z roślinnością mszarną, szuwarową  

i namuliskową. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym wójt gminy w celu oceny aktualności planów miejscowych dokonuje analizy zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów 

miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń 

studium. W tym okresie dokonywana będzie ocena skutków realizacji ustaleń, między innymi, 

analizowanego projektu planu w kontekście zgłoszonych wniosków o ich zmianę lub o zmianę 

studium. Możliwość realizacji tych wniosków będzie także uzależniona od skutków realizacji 

obowiązującego planu na środowisko przyrodnicze i warunki życia mieszkańców.  

Monitoring w zakresie jakości wód podziemnych i powierzchniowych, poziomu hałasu drogowego 

i zanieczyszczeń powietrza dokonywany będzie okresowo w ramach systemu Państwowego 

Monitoringu Środowiska, z częstotliwością ustalaną zgodnie z przepisami przez odpowiednie 

służby monitoringu. 

 

Wnioski 

W wyniku realizacji ustaleń analizowanego projektu planu miejscowego nie prognozuje się 

wzrostu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza pochodzenia komunikacyjnego 

i energetycznego. 

Zachowanie aktualnego udziału powierzchni biologicznie czynnej będzie częściowo możliwe, bo 

stosunkowo niewielka jej część przeznaczona została pod zabudowę i inne zagospodarowanie,  

a w zapisach projektu planu nakazano zachowania odpowiednich wielkości powierzchni 

biologicznie czynnej. 

Aktualna rzeźba terenu nie ulegnie zmianom i przekształceniom w wyniku realizacji ustaleń 

projektu planu. 

Na terenie objętym projektem planu miejscowego nie występują grunty zanieczyszczone  

(w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 września 2002 roku w prawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi) oraz tereny zdegradowane, które wymagać będą 

rekultywacji. 

Realizacja ustaleń projektu planu: 

• nie będzie źródłem zanieczyszczenia gruntów w jego granicach oraz na terenach 

przyległych, 

• nie wpłynie na pogorszenie jakości wód podziemnych oraz nie będzie źródłem 

zagrożenia zanieczyszczenia tych wód, 
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• wpłynie na zmianę walorów krajobrazowych i postrzeganie twego terenu. 

Realizacja ustaleń analizowanego projektu planu nie będzie źródłem niekorzystnych oddziaływań 

na obszary włączone do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 

Ocena stopnia realizacji zaleceń i wniosków zawartych w postanowieniu Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska z dnia 05 kwietnia 2012 roku nr DOP.P.610.9.2012.MW. 

1. Na rysunku projektu planu zgodnie z przepisami Uchwały Sejmiku Województwa 

Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu wyznaczono następujące strefy: 

• strefa A”, w której możliwe będą jedynie uzupełniania istniejącej na siedliskach 

rolniczych zabudowy wyłącznie o obiekty niezbędne do prowadzenia gospodarstwa 

rolnego, 

• strefa „B” z możliwością przebudowy i modernizacji istniejącego zainwestowania  

w celu poprawy standardów ochrony środowiska oraz walorów estetyczno-

krajobrazowych w obiektach letniskowych, mieszkalnych i usługowych (zrealizowanych 

na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły 

moc przed dniem 1 stycznia 2004 r.), pod warunkiem nie zwiększania powierzchni 

zabudowy, 

na pozostałych terenach znajdujących się w 100 m pasie od brzegów rzek i jezior zakazano 

lokalizowania obiektów budowlanych w pasie terenu, wyznaczonym na rysunku planu, od linii 

brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych, obiektów 

służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej oraz obiektów 

budowlanych, których lokalizację umożliwiają przepisy odrębne (m. in. inwestycji celu 

publicznego). 

 

2. Oddziaływania na obszar Natura 2000 nie będą negatywnie wpływały na cel ochrony, jakim są: 

siedliska przyrodnicze 3150, 7140 oraz liczne obniżenia z roślinnością łąkową, ziołoroślową  

i kwaśnymi młakami niskoturzycowymi, a przede wszystkim na jedno z oczek wodnych, które jest 

zasiedlone przez strzeblę błotną wraz z roślinnością mszarną, szuwarową i namuliskową na jego 

obrzeżu, a także z wysiękami wód, gdyż znajdują się one w oddaleniu od granic terenów 

włączonych do ostoi „Huta Dolna”, w kompleksie lasów, w północnej części ostoi. 


