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Oświadczenie 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że posiadam wymagane wykształcenie  

i doświadczenie, o których mowa w art. 74a ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2081  

z późn. zm.) do sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

Dariusz Brzeziński 

 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Trzepowo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz 
 

 5

Streszczenie w j ęzyku niespecjalistycznym 

Prognoza oddziaływania na środowisko jest jednym z dokumentów sporządzanych  
w procedurze postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
przewidzianej w Ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.). Art. 51 tej ustawy 
nakłada na organ opracowujący projekt dokumentu, którym w tym przypadku jest miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania 
na środowisko. 

Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzepowo I dla fragmentu obrębu 
geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz. Prace nad tym projektem planu zostały podjęte  
w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Przywidz z dnia 14 września 2016 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Zakres oraz stopień szczegółowości niniejszej prognozy oddziaływania na 
środowisko uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku  
i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pruszczu Gdańskim. Kopie tych 
uzgodnień zostały dołączone w formie załączników do niniejszej prognozy. 

Obszar objęty projektem planu położony jest w województwie pomorskim, powiecie 
gdańskim, na terenie gminy Przywidz. Teren ten znajduje się w południowej części gminy  
i zajmuje centralną część wsi Trzepowo. Rozciąga się on w bezpośrednim sąsiedztwie 
koryta Wietcisy, na jej prawym brzegu. Analizowany obszar objęty projektem planu leży  
w obrębie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Niniejsza prognoza zawiera ocenę oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stanowi integralną część 
dokumentacji planistycznej. Powstała ona w oparciu o charakterystykę i ocenę aktualnego  
stanu środowiska przyrodniczego, a dalej o analizę potencjalnego wpływu na to środowisko 
prac związanych z realizacją zapisów projektu planu. Na wstępnym etapie prac 
przygotowano opracowanie ekofizjograficzne przedstawiające uwarunkowania środowiskowe 
w obrębie analizowanego terenu pod kątem możliwości wprowadzania potencjalnego 
zainwestowania. Prace nad prognozą uzupełnione były serią robót terenowych. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiący przedmiot 
niniejszej prognozy zakłada kontynuację i intensyfikację obecnej formy zainwestowania oraz 
wzbogacenie jej o nowe funkcje. Założenie to będzie się wiązało głównie ze stopniowym 
wprowadzaniem różnych form zabudowy mieszkaniowej i usługowej. W uproszczeniu można 
przyjąć, że główne negatywne oddziaływania związane z realizacją zapisów analizowanego 
projektu planu będą polegały na: 

• zmniejszeniu powierzchni biologicznie czynnej oraz powierzchni terenów 
potencjalnie mogących stanowić siedliska i żerowiska zwierząt; 

• przekształceniu części powierzchni terenu i pokryciu jej materiałami 
nieprzepuszczalnymi, co zwiększy udział spływu powierzchniowego i ograniczy 
infiltrację wód opadowych do gruntu; 

• wzroście zużycia wody, energii elektrycznej oraz wzroście ilości odpadów, 
ścieków, zanieczyszczeń powietrza i hałasu, generowanych na analizowanym 
obszarze w stosunku do stanu istniejącego. 

Prognozuje się, iż zakres oraz charakter zainwestowania przedstawiony w projekcie 
planu nie spowoduje takich zmian warunków środowiska, które mogłyby zagrozić zdrowiu lub 
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życiu ludzi. Ponadto, w projekcie przewidziano szereg zapisów eliminujących lub 
ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko. Ustalenia projektu planu są 
zgodne z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska. Realizacja zapisów planu nie 
spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko, ani nie wpłynie negatywnie na 
najbliższe obszary chronione, w tym obszary stanowiące elementy sieci Natura 2000. 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Trzepowo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz 
 

 7

1. Wprowadzenie  

1.1. Przedmiot i cel prognozy 

Zgodnie z art. 17 pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. zmianami) projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się wraz z prognozą oddziaływania tego 
planu na środowisko. Jest to wykonanie obowiązku jaki nakłada art. 46 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. 
U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.). Podstawowym celem prognozy było określenie, analiza  
i ocena skutków, które mogą wyniknąć z projektowanego przeznaczenia terenu dla 
wszystkich komponentów środowiska i  zdrowia ludzi. 

Kształt prognoz oddziaływania na środowisko określony został w treści 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych 
warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca 
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wprawdzie akt ten jest 
uznany obecnie za nieobowiązujący, jednak fakt powstania odrębnego rozporządzenia 
wskazuje na wyjątkowe miejsce tych prognoz w  całym systemie ocen oddziaływania na 
środowisko, określonym ustawą Prawo ochrony środowiska. Prognozy te są dokumentami 
opracowywanymi w   ramach szczególnego rodzaju projektowania jakim jest planowanie 
zagospodarowania przestrzennego, prowadzące do ustanawiania lub zmiany prawa 
lokalnego, określającego zasady korzystania z przestrzeni na obszarze objętym planem. 
Jako akt prawa miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego pełni funkcję 
regulacyjną, ustanawiając przeznaczenie terenów na określone cele i  ustalając zasady ich 
zagospodarowania, godząc jednocześnie interes publiczny z punktu widzenia samorządu 
lokalnego i interesy indywidualne mieszkańców. Dlatego zapisy planu są przede wszystkim 
odzwierciedleniem pożądanego stanu docelowego, wynikającego z uwzględnienia wielu 
różnych przesłanek i  interesów. Ustalenia planu muszą umożliwiać zarówno spełnienie 
wymagań wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska, jak również 
prowadzenie różnego rodzaju działalności inwestycyjnej i gospodarczej, czy tez 
zaspokajanie potrzeb społecznych. Projekt planu miejscowego musi być wyłożony do 
publicznego wglądu w celu umożliwienia lokalnej społeczności zapoznania się  
z zastosowanymi rozwiązaniami projektowymi. 

Realizacja wielu uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego odbywa się 
cząstkowo (np. w kolejności, w jakiej poszczególni właściciele terenu dzielą lub zbywają 
swoje nieruchomości), w długim okresie czasu (plan jest ważny przeciętnie przez 10-15 lat), 
przez wiele niezależnych od siebie podmiotów (fizycznych i prawnych właścicieli 
i  władających terenami), co utrudnia kontrolę osiąganych efektów. Niemal żaden plan 
zagospodarowania przestrzennego nie został zrealizowany w pełni, a sformułowanie ustaleń 
planu nie jest równoznaczne z posiadaniem środków na jego realizację. 

Plan zagospodarowania przestrzennego nie przesądza o ostatecznym 
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu – jest to jedynie najbardziej ogólne i ramowe 
ustalenie wykorzystania dostępnej przestrzeni. Ponieważ realizacja jego ustaleń 
uwarunkowana jest przez wyżej wspomniane okoliczności niepozostające w gestii 
planowania przestrzennego, może się ona odbywać w sposób mniej lub bardziej korzystny 
dla środowiska. Zatem realizacja planu zagospodarowania przestrzennego jest warunkiem 
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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 jego 
ustaleniami jest zadaniem obarczonym wysokim stopniem niepewności, a zakres i siła zmian 
może nie być zależna bezpośrednio od propozycji 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 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. 

 
Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono dla potrzeb projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzepowo I dla fragmentu obrębu 
geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz. Prace nad projektem planu zostały podjęte  
w oparciu o Uchwałę nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Przywidz z dnia 14 września 2016 roku. 
Celem prognozy jest identyfikacja najważniejszych oddziaływań na zasoby środowiska 
przyrodniczego, będących rezultatem realizacji zapisów wspomnianego wyżej projektu 
planu. 

Obszar objęty pracami jest położony w województwie pomorskim, w granicach  powiatu 

gdańskiego, w południowej części gminy Przywidz, na terenie wsi Trzepowo (rys.1). 
Analizowany teren rozlokowany jest na prawym brzegu rzeki Wietcisy, w rejonie 
skrzyżowania ulic Cystersów i Mestwina (fot. 6) i jest ograniczony: 

• od strony północnej - terenami służącymi jako zaplecze funkcjonującej w granicach 
obszaru objętego projektem planu hodowli bydła (fot.2); 

• od strony południowej i południowo - wschodniej oraz od wschodu - korytem rzeki 
Wietcisy oraz zespołem zielonych użytków rolnych (fot.3, 4); 

• od strony zachodniej - fragmentem ulicy Cystersów i zlokalizowanym przy niej 
terenem ujęcia wody (fot.1),  (rys. 2, 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Położenie administracyjne opracowywanego obszaru 
źródło: http://administracja.mac.gov.pl 
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Teren objęty analizowanym projektem planu obejmuje działki ewidencyjne  
o numerach: 191/14, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 194/5, 194/6, 194/9, 194/10, 207, 208, 
210/4, 211, 241/1, 241/2, 241/4, 241/5, 241/6, 242/1 i 242/2, zlokalizowane w obrębie 
Trzepowa (rys. 4) i zajmuje powierzchnię około 6,8 ha. 

Obszar objęty projektem planu jest częściowo zainwestowany. Zainwestowanie 
terenu tworzy kompleks zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, rozlokowany u zbiegu ulic 
Mestwina i Cystersów (rys. 3). W granicach opracowywanego obszaru znajduje się także 
hodowla bydła wraz z przylegającymi do niej terenami jej zaplecza gospodarczego oraz 
obiekty i urządzenia infrastrukturalne, takie jak: ujęcie wody, przepompownia ścieków czy 
stacja transformatorowa. Pozostałą część terenu pokrywają zielone użytki rolne – łąki  
i pastwiska rozciągające się w sąsiedztwie koryta Wietcisy. Przez obszar objęty projektem 
planu przebiega utwardzona droga gminna, będąca fragmentem ulicy Mestwina. 
 

Rys. 2. Położenie obszaru objętego projektem planu na tle mapy topograficznej 
źródło: opracowanie własne na podstawie http://przywidz.e-mapa.net/ 
 

Prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona równolegle z pracami 

nad projektem planu w celu umożliwienia ewentualnych korekt w tym projekcie. Zakres 

tematyczny i problemowy opracowania dostosowany został do uwarunkowań 

środowiskowych. 
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Prognoza składa się z:  
• części opisowej; 
• części graficznej. 
Zakres i stopień szczegółowości niniejszej prognozy został uzgodniony z: 
• Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pruszczu Gdańskim – pismo 

znak: NS.460.37.2016.SD z dnia 4 października 2016 r.; 
• Regionalnym Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku – pismo znak:  

RDOŚ-Gd-WZP.411.5.8.2016.MP.1 z dnia 19 października 2016 r. 
Uzgodnienia dołączono w postaci załączników. 
W trakcie prac przeanalizowane zostały dostępne opracowania środowiskowe, 

archiwalne materiały kartograficzne, planistyczne, inwentaryzacyjne, projektowe, studialne, 
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczne, opracowanie ekofizjograficzne, prognozy 
oddziaływania na środowisko sporządzone dla innych dokumentów, rejestry zabytków  
i ewidencje dóbr kultury, plany gospodarki odpadami i programy ochrony środowiska. 
Rozeznano i scharakteryzowano ukształtowanie terenu i budowę geologiczną, warunki 
gruntowe, wody powierzchniowe i podziemne, warunki klimatyczne, gleby, faunę i florę, 
obszary prawnie chronione oraz stan jakości poszczególnych komponentów środowiskowych 
i stopień ich degradacji. Poszczególne komponenty poddano ocenie pod kątem 
ewentualnych zmian, wynikających z przyjętych rozwiązań zagospodarowania 
poszczególnych terenów w projekcie planu miejscowego przy zastosowaniu analiz 
porównawczych i powiązań przyczynowo – skutkowych. 

Rys. 3. Zdjęcie lotnicze obrazujące sposób zagospodarowania obszaru objętego projektem planu  
i terenów sąsiednich 

źródło: opracowanie własne na podstawie http://przywidz.e-mapa.net/ 
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Oceny i analizy, w dużym stopniu uwarunkowane były jakością i skalą materiałów 
źródłowych oraz danymi udostępnianymi przez stosowne instytucje.  

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko wykorzystano  
w pierwszym rzędzie następujące materiały: 

• projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzepowo I dla 
fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz; 

• opracowania: 
- Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe na potrzeby miejscowego planu 

zagospodarowania Trzepowo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego 
Trzepowo, gmina Przywidz, Przywidz, maj 2017 r., 

- Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przywidz uchwalona Uchwałą XXXII/253/2018 Rady 
Gminy Przywidz z dnia 25 kwietnia 2018, Przywidz, 2018, 

- Studium ekofizjograficzne województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2001 r. i późniejsze. 

 
 

 
Rys. 4. Położenie obszaru objętego projektem planu 
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Fot. 1. Południowy skraj obszaru objętego projektem planu. W głębi widoczne zadrzewienia 

stanowiące obudowę biologiczną Wietcisy. Po lewej stronie widoczna studnia 

wykorzystywana jako ujęcie wody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 2. Obszary rozciągające się w rejonie północno – zachodniego fragmentu granicy. Na 

pierwszym planie widoczny kompleks zielonych użytków rolnych, za nim, w głębi, 

zabudowania gospodarcze hodowli bydła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 3. Wnętrze południowej części  obszaru objętego projektem planu. W głębi widoczne 

zadrzewienia tworzące obudowę biologiczną Wietcisy. Na pierwszym planie zielone 
użytki rolne, rozciągające się pomiędzy ulicą Mestwina a Wietcisą 
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Fot. 4. Widok roztaczający się z okolic najbardziej na południe wysuniętego fragmentu obszaru 

objętego projektem planu. Na pierwszym planie zielone użytki rolne, po prawej stronie, na 
skraju widoczne koryto Wietcisy. W głębi zabudowa przy ulicy Mestwina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 5. Północny, skrajny fragment obszaru objętego projektem planu. W głębi zabudowania 
gospodarcze hodowli bydła  

Fot. 6.   Wnętrze obszaru. Ulica Mestwina, widok w kierunku wschodnim.  
 

2. Uwarunkowania wynikaj ące ze Studium uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz, inn ych dokumentów 
planistycznych, inwentaryzacyjnych i studiów dotycz ących środowiska 

2.1. Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Przywidz 

W uchwalonym w dniu 25 kwietnia 2018 roku (Uchwała Rady Gminy Przywidz 
XXXII/253/2018) dokumencie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przywidz tereny znajdujące się w granicach obszaru objętego 
projektem planu zostały przeznaczone pod tereny zagospodarowane i zabudowane 
wskazane do adaptacji oraz tereny urbanizacji – obszary zabudowane i wskazane do 
rozwoju. Południowo – wschodnia część obszaru objętego projektem planu znajduje się  
w granicach korytarza ekologicznego subregionalnego rozbudowanego w oparciu o koryto 
Wietcisy, jej obudowę biologiczną i przylegające do cieku zespoły łąk i nieużytków.  
W granicach przedmiotowego obszaru znajdują się obiekty ujęte w gminnej ewidencji 
zabytków  (rys.5). 
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Rys. 5. Położenie obszaru objętego projektu planu na tle struktur wyznaczonych w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz 
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2.2. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2016 – 
2019 z perspektyw ą na lata 2020 - 2023 

W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2016 – 
2019 z perspektywą na lata 2023, uchwalonej Uchwałą Nr XXII/151/2016 Rady Gminy 
Przywidz z dnia 28 grudnia 2016 roku, wskazano, że realizacja zapisów Programu ochrony 
środowiska dla Gminy Przywidz ma obejmować działania mające na celu: 

• poprawę jakości powietrza, 
• ograniczanie hałasu, 
• ograniczanie zanieczyszczeń wód podziemnych, 
• ograniczanie zanieczyszczeń wód powierzchniowych, 
• poprawę gospodarki wodno – ściekowej, 
• osiągniecie odpowiedniego poziomu odzysku odpadów, 
• edukację mieszkańców, 
• ochronę mieszkańców przed skutkami poważnych awarii, 
• realizację ochrony obszarów cennych przyrodniczo. 

 

3. Prognoza dalszych zmian w środowisku przy dotychczasowym u żytkowaniu terenu 
objętego projektem planu 

Przyjmując założenie zachowania aktualnego charakteru zainwestowania oraz 
związane z tym kierunki przemian o charakterze przestrzennym, można prognozować 
następujące kierunki zmian środowiska przyrodniczego: 

• zachowanie obecnych cech morfologicznych powierzchni gruntu i właściwości 
podłoża w obrębie najpłycej występujących warstw podłoża; 

• zachowanie obecnego udziału powierzchni biologicznie czynnej i aktualnie 
występujących możliwości w zakresie infiltracji wód oraz warunków napowietrzania 
gruntu; 

• podtrzymanie procesów związanych ze spontaniczną sukcesją występujących 
obecnie zbiorowisk roślinnych; 

• zachowanie obecnych warunków siedliskowych i żerowiskowych dla zwierzyny; 
• utrzymanie obecnych cech krajobrazowych; 
• zachowanie obecnego stanu aerosanitarnego i cech lokalnego klimatu;  
• zachowanie aktualnie występujących poziomów hałasu w środowisku. 

 
Wśród zjawisk o charakterze negatywnym, które mogą pojawić się przy założeniu 

utrzymania dotychczasowego sposobu użytkowania terenu, można wymienić: 

• postępujące miejscowe zanieczyszczenie terenu i upowszechnianie się 
nielegalnych form jego użytkowania. 

• prowadzenie niekontrolowanej wycinki istniejących drzew oraz krzewów. 

Należy równocześnie podkreślić, że w obrębie obszaru objętego projektem planu 
obowiązują aktualnie zapisy obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, tj.: 

• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  
w obrębie ewidencyjnym Trzepowo, na terenie gminy Przywidz uchwalonego 
Uchwała Rady Gminy Przywidz Nr X/99/07z dnia 26 października 2007r. 
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• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi 
Trzepowo, obrębu geodezyjnego Trzepowo (gmina Przywidz) w obszarze ulicy 
Witosławy i obszarze ulicy Mestwina uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Przywidz 
Nr XII/72/2011 z dnia 30 listopada 2011r. 

W przypadku niepodjęcia uchwały uchwalającej procedowany projekt planu 
miejscowego obowiązywać będą zapisy wymienionych wyżej aktów prawa miejscowego. Ich 
ustalenia obowiązujące dla analizowanego obszaru zostały przedstawione w rozdziale 7.1. 

 

4. Wytyczne do projektu planu wynikaj ące z uwarunkowa ń określonych  
w opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym 

Na podstawie dokonanej charakterystyki oraz diagnozy stanu funkcjonowania 
środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem odporności na degradację jego 
poszczególnych komponentów, przyjęto następujące kierunki kształtowania i ochrony 
środowiska dla terenu objętego projektem planu miejscowego:  

• wprowadzić zainwestowanie w formie i o zasięgu uwzględniającym występowanie 
obszaru szczególnego zagrożenia powodzią; 

• w zakresie rodzaju wprowadzanego zainwestowania zachować warunki 
wynikające z położenia obszaru w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia wody; 

• dążyć do maksymalnego zachowania drzewostanu występującego w granicach 
obszaru objętego projektem planu; 

• rozważyć wprowadzenie obowiązku podczyszczenia wód opadowych  
i roztopowych przed odprowadzeniem ich do wód powierzchniowych; 

• preferować w zakresie pokrycia terenu zastosowania nawierzchni 
przepuszczalnych i półprzepuszczalnych; 

• zachować maksymalny udział powierzchni czynnych biologicznie oraz zachowanie 
istniejących zgrupowań zadrzewień a także formować nowe, w sąsiedztwie 
południowo – wschodniego fragmentu granicy obszaru objętego projektem planu 
(w sąsiedztwie terenów zagrożonych zalaniem wodami wezbraniowymi rzeki 
Wietcisy). 
 

5. Istniej ące problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu 

W granicach obszaru objętego planem ani też w jego sąsiedztwie brak inwestycji 

bądź obiektów, których funkcjonowanie wiąże się z generowaniem znaczących negatywnych 

oddziaływań, które mogłyby zostać uznane za istotne w odniesieniu do realizacji 

procedowanego dokumentu planistycznego. Aktualne zainwestowanie obszaru objętego 

opracowaniem stanowi zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa oraz drogi. Należy 

jednak przyjąć, że w najbliższej przyszłości intensywność zainwestowania będzie coraz 

większa. 

Jako najistotniejszy problem środowiskowy należy w analizowanym przypadku 
wskazać oddziaływania związane z działalnością rolniczą - hodowlą bydła, która jest 
prowadzona w obrębie północnej części obszaru objętego projektem planu (teren 3.RM/U) 
(fot.7, 8). Ten typ działalności rolniczej wiąże się z potrzebą utrzymania pastwisk oraz 
infrastruktury niezbędnej dla zwierząt jak również z gromadzeniem i przygotowywaniem 
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pasz. Głównym niekorzystnym oddziaływaniem związanym z tego typu działalnością jest 
powstawanie dużej ilości ścieków i odpadów organicznych, w tym odchodów zwierzęcych. 
Jeden z najpoważniejszych problemów wiąże się z zagospodarowaniem gnojowicy. Może 
być ona wykorzystywana jako wartościowy nawóz, jednak powstająca na terenie 
gospodarstw hodowlanych w nadmiarze stanowi bardzo poważny problem utylizacyjny. 
Niewłaściwe składowanie gnojowicy oraz przedostawanie się odcieków poza miejsca jej 
składowania może być przyczyną skażenia środowiska gruntowo – wodnego, wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. 7. Obszar sąsiadujący od strony północnej z terenem 3.RM/U. Na fotografii widoczna 

zabezpieczona folią pryzma z paszą dla zwierząt  
Fot. 8. Zabudowania gospodarcze w obrębie północno – zachodniego fragmentu terenu 3.RM/U. Na 

pierwszym planie widoczna wiata dla zwierząt a obok zgromadzone odpady organiczne 
 

Prowadzenie działalności rolniczej związanej z hodowlą zwierząt powoduje również 
uciążliwości związane z emisją odorów. Oddziaływania tego typu należy uznać jako istotne 
zwłaszcza w przypadku, gdy w sąsiedztwie zabudowań gospodarczych znajduje się 
zabudowa mieszkaniowa, bądź jest ona planowana. Sytuacja tego typu ma miejsce  
w analizowanym przypadku. Jakkolwiek natężenie oddziaływań związanych z emisją 
zapachów trudno odnieść do jakiejś miarodajnej skali i może ono być różnie odczuwane 
przez różne osoby, to z pewnością należy uznać je za istotne w odniesieniu do warunków 
zamieszkania na terenach sąsiednich.   
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6. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu mi ędzynarodowym, 
wspólnotowym, krajowym i lokalnym istotne z punktu widzenia analizowanego 
projektu planu 

Jakkolwiek analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego stanowi dokument planistyczny o znaczeniu lokalnym, jednakże przy 
formułowaniu jego zapisów i ustaleń pośrednio zastosowane zostały dyspozycje związane  
z  ochroną środowiska, ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym  
i krajowym, które z kolei znajdują swoje odzwierciedlenie w obowiązujących krajowych 
przepisach. 

 
Cele ochrony środowiska na szczeblu mi ędzynarodowym: 

Strategiczne dokumenty krajowe uwzględniają międzynarodowe konwencje i umowy 
ratyfikowane przez Polskę takie jak m.in.: 

• Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 
09.05.1992 r. wraz z Protokołem Kartageńskim o bezpieczeństwie biologicznym do 
Konwencji o różnorodności biologicznej; 

• Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk 
naturalnych, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1996 r.; 

• Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona  
w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.; 

• Porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie, podpisane w Londynie dnia  
4 grudnia 1991 r.; 

• Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. wraz z Protokołem z Kioto do 
Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu z 11 grudnia 1997 roku, 

• Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 
transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.; 

• Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu 
decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska 
sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.; 

• Konwencja w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (Konwencja 
Sztokholmska). 

 
Cele ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym: 
Cele polityki UE w dziedzinie środowiska naturalnego zostały określone w art. 191 ust 

1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w sposób następujący: 
• zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego, 
• ochrona zdrowia człowieka, 
• ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, 
• promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających  

do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska 
naturalnego, w szczególności zwalczania zmian klimatu. 

Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii 
Europejskiej jest 6 Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. 
Program ten ustanowił wspólnotowe ramy polityki ochrony środowiska na okres od lipca 
2002 r. do lipca 2012 r. Ustanowił on środowiskowy wymiar wspólnotowej strategii 
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zrównoważonego rozwoju i wytyczuł priorytety w dziedzinie ochrony środowiska,  
w szczególności w takich obszarach jak:  

• zmiany klimatu;  
• przyroda i różnorodność biologiczna;  
• zdrowie i jakość życia;  
• zasoby naturalne i odpady. 
Realizacja programu ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska 

naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz ogólną poprawę środowiska i jakości życia. Będzie 
realizowany poprzez 7 strategii tematycznych w zakresie: zrównoważonego użytkowania 
zasobów naturalnych, zapobiegania powstawaniu odpadów i upowszechniania recyklingu, 
poprawy jakości środowiska miejskiego, ograniczania emisji zanieczyszczeń, ochrony gleb, 
zrównoważonego użytkowania pestycydów oraz ochrony i zachowania środowiska morskiego. 
Jak określono w Decyzji NR 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 
2002 r. ustanawiającej szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska 
naturalnego: program powinien wspierać proces włączania problemów ochrony środowiska we 
wszystkie polityki i działania Wspólnoty zgodnie z art. 6 Traktatu w celu zmniejszenia nacisków 
na środowisko naturalne pochodzących z różnych źródeł. 
 

Cele ochrony środowiska na szczeblu krajowym: 
Zgodnie z Konstytucją, Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, 

kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 5) a ochrona środowiska jest 
obowiązkiem m. in. władz publicznych, które poprzez swą politykę powinny zapewnić 
bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom (art. 74). 

 
Do celów średniookresowych w sferze zagospodarowania przestrzennego zaliczono 

przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego na obszarze całego kraju,  
w szczególności dotyczy to miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które 
powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji. 

Powyższe cele zostały uwzględnione przy opracowaniu analizowanego projektu 
planu z uwzględnieniem zasady iż człowiek jest nadrzędną wartością w polityce ekologicznej 
państwa a zdrowie społeczeństwa jako całości, komfort środowiska, w którym żyją i pracują 
społeczności lokalne oraz życie i zdrowie każdego obywatela są głównym, niepodważalnym 
kryterium w realizacji polityki ekologicznej na każdym szczeblu: w miejscu pracy  
i zamieszkania, na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Nowa polityka ekologiczna 
państwa ma służyć zaspokajaniu rosnących potrzeb człowieka, zarówno materialnych jak  
i odnoszących się do jakości otaczającego go środowiska1. 

 

7. Informacje o zawarto ści i celach sporz ądzenia projektu planu 

7.1. Ustalenia obowi ązującego planu miejscowego oraz planów na terenach 
przyległych 

Na obszarze objętym projektem planu obowiązują dwa miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego (rys. 6): 

                                            
1 II Polityka Ekologiczna Państwa, Warszawa 2000 r. 
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• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  
w obrębie ewidencyjnym Trzepowo, na terenie gminy Przywidz, uchwalonego 
Uchwałą Rady Gminy Przywidz nr X/99/07 z dnia 26 października 2007 roku; 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi 
Trzepowo, obrębu geodezyjnego Trzepowo (gmina Przywidz) w obszarze ulicy 
Witosławy (obszar 28.ZR) i obszarze ulicy Mestwina (obszar 34.RM) uchwalony 
Uchwałą Rady Gminy Przywidz nr XII/72/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku. 

 
 

 

 
Rys.6. Ustalenia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie 

obszaru objętego projektem planu i w jego sąsiedztwie 
źródło: http://przywidz.e-mapa.net/ 
 

Wymienione powyżej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,  
w granicach obszaru objętego projektem planu oraz w jego sąsiedztwie, ustanawiają 
przeznaczenia terenów pod tereny (rys. 6): usługowe (U), zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (MN), zabudowy wielorodzinnej (MW), infrastruktury technicznej 
wodociągowej (W) oraz tereny rolne (R) i tereny dróg dojazdowych (KD). 

Dodatkowo, wzdłuż koryta Wietcisy, (poza obszarem objętym projektem planu) 
ustanowione zostały obszary zagrożone powodzią. W obrębie obszarów sąsiadujących  
z terenem objętym projektem planu od strony północno – zachodniej, północno – wschodniej 
i południowo – zachodniej brak obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
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7.2. Cele sporz ądzenia projektu planu 

Zgodnie z treścią uzasadnienia do Uchwały Rady Gminy Przywidz nr XVIII/125/2016 
z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Trzepowo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego 
Trzepowo, gmina Przywidz do Urzędu Gminy Przywidz wpłynął wniosek o zmianę ustaleń 
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioskowana zmiana dotyczy 
ustaleń  planu w zakresie umożliwienia realizacji zabudowy zagrodowej na obszarze strefy 
oznaczonej jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa usługowa. Celem 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzepowo I dla 
fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz, jest przeznaczenie terenów  
i określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy umożliwiających realizację 
zamierzeń inwestycyjnych. 

7.3. Analizowane warianty projektu planu 

Z uwagi na ustalenia obowiązujących dokumentów planistycznych oraz charakter 

istniejącego zainwestowania w trakcie prac nad projektem analizie wariantowej podlegały jedynie 

wartości poszczególnych parametrów urbanistycznych. 

7.4. Wydzielone strefy (tereny) funkcjonalne 

W projekcie planu wydzielonych zostało 13 terenów. Są to: 
• tereny oznaczone symbolami 1.RM/U, 2.RM/U, 3.RM/U przeznaczone pod 

zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 
(zabudowa zagrodowa związana z działalnością rolniczą: mieszkaniowa 
jednorodzinna i gospodarcza, usługi agroturystyczne) oraz zabudowę usługową 
z wykluczeniem usług uciążliwych; 

• tereny oznaczone symbolami 6.MN/U i 7.MN/U przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową z wykluczeniem usług 
uciążliwych; 

• tereny oznaczone symbolami 4.MW/U i 5.MW/U przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną i zabudowę usługową z wykluczeniem usług 
uciążliwych; 

• teren oznaczony symbolem 8.R przeznaczony pod tereny rolnicze; 
• teren oznaczony symbolem 9.W przeznaczony pod infrastrukturę techniczną 

(wodociągi) – ujęcie wody; 
• teren oznaczony symbolem 1.KDL przeznaczony pod teren drogi publicznej; droga 

gminna nr 169005G relacji Trzepowo – Czarna Huta; droga lokalna; 
• teren oznaczony symbolem 2.KDL przeznaczony pod teren drogi publicznej; droga 

gminna nr 169004G relacji Trzepowo – Częstocin; droga lokalna; 
• teren oznaczony symbolem 3.KDW przeznaczony pod teren drogi wewnętrznej 

(niepublicznej). 

7.5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury techn icznej i drogowej 

W obszarze objętym projektem planu znajduje się większość sieci infrastruktury 
technicznej. Na terenie tym przyjęto następujące zapisy: 
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Zaopatrzenie w wod ę – z gminnej sieci wodociągowej lub z własnego ujęcia. 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych  – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Odprowadzanie wód opadowych  – poprzez zagospodarowanie na terenie lub do układu 
odwadniającego (wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni  
szczelnych  wymagają oczyszczenia - zgodnie z przepisami odrębnymi). 
Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł lokalnych wykorzystujących paliwa  
o niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, ze źródeł odnawialnych energii (wiatr, słońce 
i inne). 
Zaopatrzenie w gaz  – butlowy lub sieciowy (po wybudowaniu sieci gazowej). 
Zaopatrzenie w energi ę elektryczn ą – z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (NN), 
ze źródeł odnawialnych energii (wiatr, słońce i inne). 

Obsługa drogowa obszaru objętego projektem planu odbywać się będzie 
poprzez zapewnienie dostępności z drogi publicznej lub niepublicznej. 

 

8. Przewidywane znacz ące oddziaływania (bezpo średnie, po średnie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe  
i chwilowe, okresowe, pozytywne i negatywne) na środowisko, w tym na obszar 
Natura 2000 

8.1. Wpływ realizacji ustale ń projektu planu na obszary i obiekty podlegaj ące 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 200 4  r. o ochronie przyrody, 
w tym na obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Na tura 2000 

Obszar objęty projektem położony jest w granicach Przywidzkiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (o ogólnej powierzchni 15 507,55 ha). Obszar ten, w obecnym 
zasięgu, został powołany Uchwałą Nr 539/XLIX/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego  
z dnia 24 września 2018 r. (D. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 3909). Ustanowiono go 
kierując się potrzebą ochrony wyróżniającego się krajobrazu polodowcowego, 
charakteryzującego się silnym urozmaiceniem rzeźby oraz użytkowania terenu, 
wartościowych ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką  
i wypoczynkiem oraz pełnioną funkcją subregionalnych korytarzy ekologicznych, 
stanowiących ponadlokalne łączniki ekologiczne pomiędzy centralną częścią Pojezierza 
Kaszubskiego a Doliną Dolnej Wisły. 

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) oraz na podstawie wspomnianej wyżej uchwały 
Sejmiku Województwa Pomorskiego wprowadzone zostały liczne ustalenia dotyczące 
ekosystemów leśnych, lądowych i wodnych, mające wpływ na zasady zagospodarowania 
terenów. Jednym z istotniejszych zakazów, w odniesieniu do rozwiązań projektowych 
zastosowanych w analizowanym projekcie planu, jest zapis wykluczający możliwość 
budowania nowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 25 m od linii brzegu m.in. 
rzeki Wietcisy. 

Zastosowane w projekcie planu rozwiązania projektowe wpisują się w treść 
wspomnianej wyżej uchwały i respektują ustanowione dla Przywidzkiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu zakazy i nakazy. 

Położenie obszaru objętego projektem planu na tle ustanowionych form ochrony 
przyrody przedstawia rys. 7 
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Rys. 7. Położenie analizowanego obszaru na tle ustanowionych form ochrony przyrody 
źródło: http://przywidz.e-mapa.net/ 
 

Obszar objęty projektem planu znajduje się poza zasięgiem obszarów należących 
do sieci Natura 2000. Najbliżej położonym terenem Natura 2000 jest Specjalny Obszar 
Ochrony Siedlisk PLH220086 Szumleś, oddalony o około 1200 m na południowy zachód od 
terenu objętego projektem planu. Przedmiotem ochrony zostały objęte w analizowanym 
przypadku typy siedlisk wymienione w załączniku I o kodach: 3150, 3160, 7140, 9110, 9130, 
91E0 oraz następujące gatunki objęte art.4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki wymienione  
w załączniku II do dyrektywy 92I43IEWG takie jak: Bombina bombina, Dytiscus Latissimus, 
Rhynchocypris Percnurus, Triturus cristatus. 

Z uwagi na odległość od terenów chronionych włączonych do Europejskiej Sieci 
Ekologicznej Natura 2000 nie prognozuje się negatywnego wpływu realizacji ustaleń projektu 
planu na stan i funkcjonowanie tych obszarów. Położenie obszaru objętego projektem planu 
względem elementów sieci Natura 2000 przedstawia rys. 8. 
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Rys. 8. Położenie terenu opracowania na tle obszarów należących do sieci Natura 2000 

Źródło: geoserwis.gdos.gov.pl 

8.2. Wpływ realizacji ustale ń projektu planu na flor ę, faunę oraz ró żnorodno ść 
biologiczn ą 

Zgodnie z regionalizacją geobotaniczną Polski J. Matuszkiewicza (2008) 
analizowany obszar znajduje się w podprowincji południowo – bałtyckiej, dziale pomorskim, 
krainie Pojezierza Środkowopomorskiego, okręgu Pojezierza Kaszubskiego i jednostce 
geobotanicznej wzniesienia Wieżycy. Potencjalna roślinność naturalna tej jednostki to żyzna 
buczyna niżowa (Melico – Fagetum) oraz uboga buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fagetum). 

W przypadku obszaru objętego projektem planu szata roślinna oraz występująca  
w jego obrębie fauna zostały silnie przekształcone pod wpływem długookresowej działalności 
człowieka. Za wyjątkiem zbiorowisk roślinnych rozbudowanych wzdłuż koryta rzeki Wietcisy 
naturalna roślinność w obrębie analizowanego terenu nie występuje. Stosunkowo 
intensywne, jak na obszary wiejskie, zainwestowanie poważnie ogranicza dziko żyjącym 
zwierzętom dostęp do wnętrza obszaru. Z tego względu obszar będący przedmiotem 
opracowania może pełnić rolę siedliska lub żerowiska w ograniczonym stopniu i tylko dla 
niektórych gatunków zwierząt. 

Wziąwszy pod uwagę poziom bioróżnorodności cechujący tereny sąsiadujące  
z obszarem objętym projektem planu różnorodność biologiczną przedmiotowego terenu 
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należy ocenić jako umiarkowaną, a w odniesieniu do obszarów zajętych przez zabudowę jest 
ona na poziomie umiarkowanym do niskiego. 

Zgodnie z treścią „Studium korytarzy ekologicznych w województwie pomorskim dla 
potrzeb planowania przestrzennego”, opracowanym w 2014 przez Pomorskie Biuro 
Planowania Regionalnego analizowany obszar znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 
subregionalnego korytarza ekologicznego. Korytarz ten biegnie na analizowanym odcinku 
doliną rzeki Wietcisy i zapewnia łączność pomiędzy regionalnymi korytarzami ekologicznymi 
doliny Wierzycy oraz Doliny Raduni i Motławy (rys.6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 9. Położenie analizowanego obszaru na tle sieci ekologicznej województwa pomorskiego. 
Źródło: Studium korytarzy ekologicznych w województwie pomorskim – dla potrzeb planowania 
przestrzennego, PBPR 2014 z Opracowania ekofizjograficznego do Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Pomorskiego, aktualizacja 
 

Korytarze ekologiczne zdelimitowane w obowiązującym Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz w jednoznaczny sposób 
nawiązują do przebiegu korytarzy wyznaczonych w treści wspomnianego wcześniej „Studium 
korytarzy ekologicznych w województwie pomorskim dla potrzeb planowania 
przestrzennego”. Ich przebieg został jednak, z racji zastosowanej skali, uszczegółowiony  
w nawiązaniu do aktualnego pokrycia terenu. Zgodnie z treścią Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz Wietcisa i przylegające do 
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niej tereny zaliczone zostały do korytarzy o randze subregionalnej. Opasujący przedmiotowy 
teren od strony północnej, znajdujący się już poza jego granicami, korytarz łączący koryto 
Wietcisy z kompleksem płatów leśnych rozciągających się w kierunku północno – wschodnim 
(w stronę Częstocina)  wyznaczony został jako lokalny. 

Bezsprzecznie najbardziej wartościowymi przyrodniczo fragmentami terenu są łąki  
i okresowo podmokłe nieużytki zlokalizowane w sąsiedztwie koryta Wietcisy. Duży potencjał 
biotyczny mają również zgrupowania drzew i krzewów, które tworzą obudowę biologiczną 
cieku. Miejscami rozbudowane są one na szerokość niemal całego dna doliny, tworząc 
niezbyt zwarty ale szeroki na kilkadziesiąt metrów pas zadrzewień. 

Wschodnią część obszaru objętego projektem planu zajmuje lokalne podmokłe 
zagłębienie terenu, w obrębie którego rozbudowały się gęstodarniowe zbiorowiska z dużym 
udziałem situ (Juncus L.). 

W ogólnej powierzchni obszaru objętego projektem planu największy udział mają 
tereny zajęte przez różne formy zabudowy i zainwestowania. Występująca w ich obrębie 
zieleń ma charakter jednolitych powierzchni trawiastych, ogródków przydomowych oraz 
zieleni nieurządzonej z dużym udziałem zgrupowań roślinności ruderalnej. W obrębie terenu 
3.RM/U szczególnie duży udział mają tereny pozbawione zadarnień (jezdnie gruntowe, place 
manewrowe dla maszyn obsługujących hodowlę, tereny wykorzystywane jako miejsca 
składowania paszy dla zwierząt czy miejsca okresowego przechowywania nieczystości 
wynoszonych z obór podczas ich uprzątania). Obszar ten cechuje się najniższym poziomem 
różnorodności biologicznej w obrębie obszaru objętego projektem planu. 

Opracowywany obszar okalają zielone użytki rolne. W ich obrębie rozbudowały się 
zbiorowiska charakterystyczne dla łąk świeżych (koszonych kilka razy w roku) z dużym 
udziałem pospolitej roślinności zielnej reprezentowanej m.in. przez: nawłoć (Solidago), 
wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare), ostrożeń pospolity (Cirsium arvense), szczaw 
tępolistny (Rumex obtusifolius), podbiał pospolity (Tussilago farfara) pokrzywę pospolitą 
(Urtica), łopian (Arctium), barszcz (Heracleum), mak (Papaver rhoeas), kielisznika 
zaroślowego (Calystegia sepium), krwawnika pospolitego (Achillea millefolium), jastruna 
właściwego (Leucanthemum vulgare) czy marchew zwyczajną (Daucus carota) 

Drzewostan tworzą gatunki takie jak m.in.: dąb (Quercus), olsza czarna (Alnus Mill.),  
brzoza brodawkowata (Betula pendula), klon pospolity (Acer platanoides), lipa (tilia) czy 
leszczyna pospolita (Corylus avellana). W sąsiedztwie zabudowań, w obrębie ogródków 
przydomowych występują liczne drzewa owocowe. 

Awifaunę terenu reprezentują pospolite gatunki występujące powszechnie na 
terenie północnej Polski. Są to m.in.: szpak (Sturnus vulgaris), skowronek (Alauda arvensis), 
dymówka (Hirundo Ustica), gołąb (Columba et al. Sp), potrzeszcz (Emberiza kalandra), kruk 
(Corvus coraz), jerzyk (Apus apus), jaskółka (Hirundo et al Sp.), dymówka (Hirundo rustica), 
oknówka (Delichon urbicum), kwiczoł (Turdus pilaris), grzywacz (Columba palumbus), 
makolągwa (Carduelis cannabina), siniak (Columba oenas), bocian biały (Ciconia ciconia), 
myszołów (Circus aeruginosus), zięba (Fringilla coelebs), żuraw (Grus grus), sroka (Pica 
pica), krzyżówka (Anas platyrhynchos), zięba (Fringilla coelebs), trznadel (Emberiza 
citrinella), czyż (Carduelis spinus), dzwoniec (Carduelis Chlorus), kos (Turdus merula), sójka 
(Garrulus glandarius), drozd (Turdus sp.) mazurek (Passer montanus), potrzeszcz (Emberiza 
kalandra), mysikrólik (Regulus reguluj), krogulec (Accipiter nisus). 

Zidentyfikowana na terenie gminy Przywidz hiropterofauna reprezentowana jest 
przez gatunki: borowiec wielki (Nyctalus noctula), karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus), 
karlik większy (Pipistrellus nathusii), mroczek późny (Eptesicus serotinus). W obrębie 
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analizowanego terenu nie stwierdzono miejsc, które mogłyby służyć jako schronienia czy 
miejsca hibernacji nietoperzy. 

Spośród zwierząt reprezentujących pozostałe rzędy ssaków mogących odwiedzać 
przedmiotowy teren wymienić należy: jeża wschodniego (Erinaceus concolor), kreta (Talpa 
europaca), lisa (Vulpes vulpes), borsuka (Males males), kunę leśną (Martes martes) i tchórza 
(Mustela sputorius) oraz jenota (Nyctereutes procyonoides). 

W obrębie analizowanego terenu, szczególnie na obszarach łąk i nieużytków 
przylegających do Wietcisy, panują dogodne warunki siedliskowe dla bytowania 
herpetofauny. W trakcie prac terenowych nie stwierdzono wprawdzie obecności płazów  
i gadów, jednak z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że analizowany teren 
zasiedla populacja tych zwierząt. 

Najistotniejszą konsekwencją realizacji ustaleń przedmiotowego projektu planu,  
w odniesieniu do zasobów biotycznych, będzie zmniejszenie udziału powierzchni pokrytej 
naturalną roślinnością oraz stopniowe redukowanie potencjału biotycznego w wyniku 
rozprzestrzeniania się obszarów zainwestowanych. 

Redukcja terenów zieleni, będącą nieuchronną konsekwencją procesu 
zagospodarowywania terenu, będzie częściowo rekompensowana w oparciu o zapisy 
dotyczące zachowania odpowiedniego udziału powierzchni czynnej biologicznie. Zapis taki 
pozwoli na zachowanie udziału terenów zieleni na określonym poziomie w obrębie 
zabudowy. Dla poszczególnych rodzajów terenów będzie on wynosił odpowiednio: RM/U – 
30%, MN/U – 50% (dla funkcji mieszkaniowej) i 40% (dla funkcji mieszkaniowo – usługowej 
lub usługowej), MW/U – 40% (dla funkcji mieszkaniowej) i 30% (dla funkcji mieszkaniowo – 
usługowej lub usługowej). Dzięki tego tylu zapisom zlokalizowane w terenie zabudowanym 
powierzchnie pokryte roślinnością i zadrzewieniami, również te pochodzenia 
antropogenicznego, będą mogły np. stanowić miejsca żerowania i lęgu mniej płochliwych 
gatunków ptaków. 

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

8.3.1. Wpływ realizacji ustale ń projektu planu na stan aerosanitarny i na 
warunki klimatu lokalnego 

Zgodnie z regionalizacją R. Gumińskiego Pojezierze Kaszubskie jest położone  
w pomorskiej dzielnicy klimatycznej. Charakterystyczną cechą lokalnego klimatu jest zmienność 
stanów pogody, na co ma wpływ ścieranie się powietrza polarno – morskiego 
i polarno – kontynentalnego. 

 Średni opad atmosferyczny dla Pojezierza Kaszubskiego wynosi około 650 mm. 
Maksimum opadów notuje się w miesiącach letnich (czerwiec – sierpień), najniższe najczęściej 
w marcu. Liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi 50-70. Średnia roczna temperatura wynosi tu  
6,6 0 C. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń ze średnią temperaturą -30 C, najcieplejszym zaś 
lipiec, dla którego średnia temperatura wynosi 16,50 C. Na pojezierzu dominują wiatry z sektora 
południowo – zachodniego o umiarkowanej średniej aktywności (2-5 m/s). 

W obrębie obszaru objętego opracowaniem jak również na terenie gminy Przywidz 
brak stanowisk pomiarowych zanieczyszczenia powietrza. Punktami pomiaru, położonymi 
najbliżej względem analizowanego terenu, są stacje w Somoninie oraz na granicy gmin 
Nowa Karczma i Liniewo. Obiekty te oddalone są odpowiednio o około 13 i 11 km w kierunku 
północno-zachodnim i południowo zachodnim. W związku ze znaczną odległością dzielącą 
stacje pomiarowe od przedmiotowego terenu oraz odmiennym sposobem zagospodarowania 
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należy uznać, że dane pochodzące z tych stacji nie są miarodajne dla obszaru objętego 
opracowaniem. Zgodnie z Roczną oceną jakości powietrza w województwie pomorskim 
raport za 2017 rok wykonanym przez WIOŚ w Gdańsku, w strefie pomorskiej, wyodrębnionej 
na potrzeby oceny stanu środowiska zanotowano przekroczenia pyłu zawieszonego PM10, 
benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz ozonu (dla celów długoterminowych 
wyznaczonych na rok 2020). Natomiast na podstawie wyników modelowania stężeń 
zanieczyszczeń powietrza w rejonie obszaru objętego analizami stwierdzono, że nie 
występują przekroczenia standardów jakości powietrza, w tym liczba dni z przekroczeniami 
poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego pyłu zawieszonego PM10 była niższa od wartości 
dopuszczalnej, a wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu były 
dotrzymane. 

Zgodnie z zapisami projektu planu wprowadzane zainwestowanie będzie związane 
z realizacją zabudowy o charakterze zagrodowym i usługowym, mieszkaniowym 
jednorodzinnym i wielorodzinnym (tereny RM/U, MN/U i MW/U). Prognozuje się, że na 
wstępnym etapie realizacji planowanej zabudowy nastąpi czasowy wzrost zanieczyszczeń 
pyłowych do powietrza na skutek odsłonięcia podłoża budowlanego, składowania mas 
gruntowych oraz poruszania się pojazdów i maszyn obsługujących plac budowy. 
Oddziaływanie tego typu może być szczególnie silnie odczuwane podczas okresów 
bezdeszczowych i podczas wiatrów. Po zakończeniu robót budowlanych prognozuje się 
spadek stężeń zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu. 

W perspektywie długoterminowej wprowadzenie nowej zabudowy i zasiedlenie jej 
wiązać się będzie z instalacją emitorów zanieczyszczeń związanych z jej ogrzewaniem. 
Prognozuje się, że wpływ funkcjonowania nowej zabudowy na stan powietrza 
atmosferycznego przejawiać się będzie głównie emisją zanieczyszczeń gazowych oraz 
emisją ciepła traconego w procesach technologicznych i w procesach ogrzewania budynków. 
Skala i rodzaj oddziaływania zależne będą od rodzaju zastosowanych rozwiązań 
technicznych. Istotnym skutkiem realizacji projektu planu będzie również zakłócenie 
naturalnej równowagi cieplno – wilgotnościowej i radiacyjnej na skutek zwiększonego udziału 
sztucznego podłoża. Negatywne oddziaływania związane będą również ze wzrostem 
natężenia ruchu samochodowego i związanych z nim emisji zanieczyszczeń. 

W związku z rodzajem planowanej do realizacji zabudowy oraz otwartym 
charakterem terenów sąsiednich uznać należy, że panujące w jego obrębie warunki 
przewietrzania sprzyjać będą rozpraszaniu zanieczyszczeń poprzez naturalną cyrkulację 
powietrza. 

Reasumując uznać można, że wprowadzenie w życie ustaleń zawartych w projekcie 
generalnie nie będzie miało istotnego znaczenia dla warunków klimatycznych terenów 
objętych projektem planu i obszarów sąsiednich. Ewentualne wpływy wiązać się mogą  
z niewielką modyfikacją warunków przewietrzania w efekcie wzrostu intensywności 
zabudowy oraz z nieznacznym wzrostem temperatury powietrza spowodowanym 
wprowadzeniem zabudowy i nawierzchni wykonanych z materiałów absorbujących ciepło. 

8.3.2. Wpływ realizacji ustale ń projektu planu na warunki klimatu akustycznego 

W obrębie obszaru objętego projektem planu i w jego sąsiedztwie brak obiektów 
emitujących oddziaływania akustyczne o znacznym nasileniu. Przebiegająca w odległości 
ponad 100 m droga wojewódzka 221 (ulica Gdańska) nie generuje oddziaływania  
o natężeniu, które mogłoby swoim zasięgiem obejmować analizowany teren. 
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W obrębie obszaru objętego oparcowaniem najistotniejszymi źródłami hałasu są 
odcinki ulic Mestwina i Cystersów (drogi lokalne 1.KDL i 2.KDL) komunikujące przedmiotowy 
teren z drogą wojewódzką i zapewniające dojazd do dalej na zachód położonych zabudowań  
(w tym również do Ośrodka Narciarskiego Trzepowo). Jako istotne źródło oddziaływania 
akustycznego należy traktować również funkcjonujące w obrębie terenu 3.RM/U 
gospodarstwo rolne z hodowlą zwierząt. Praca maszyn i urządzeń obsługujących obiekt oraz 
ruch pojazdów dojeżdżających do gospodarstwa i poruszających się po nim mogą 
wywoływać oddziaływania akustyczne odczuwalne w sąsiedztwie gospodarstwa. Należy 
jednak podkreślić, że wspomniane wyżej oddziaływania nie charakteryzują się znaczną 
intensywnością i nie powodują przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Reasumując należy stwierdzić, że analizowany obszar objęty projektem planu nie jest 
poddany silnej presji ze strony oddziaływań związanych z propagacją hałasu. 

W efekcie realizacji dyspozycji zawartych w projekcie planu, prognozuje się wzrost 
uciążliwości związanych z emisją hałasu komunikacyjnego i osiedlowego. Wraz  
z rozprzestrzenianiem się nowej zabudowy i zainwestowania (głównie w obrębie terenów 1-3 
RM/U i 7 MN/U) i jego intensyfikacją należy się spodziewać wzrostu liczby źródeł hałasu oraz 
ogólnego podniesienia się poziomu jego intensywności. Na etapie prowadzenia prac 
budowlanych jego źródłami będą przede wszystkim maszyny i urządzenia budowlane. 
Oddziaływania te będą najprawdopodobniej ograniczone do pory dziennej a po zakończeniu 
robót inwestycyjnych nie będą występować. 

Na etapie użytkowania głównym źródłem będzie ruch samochodowy, którego 
intensywność z pewnością wzrośnie. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że 
fragmenty terenów położonych bezpośrednio przy ciągach komunikacyjnych znajdą się pod 
wpływem relatywnie najpoważniejszych oddziaływań. W obrębie wnętrz terenów zabudowy 
mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej prognozuje się również wzrost poziomu hałasu 
osiedlowego związanego z funkcjonowaniem obiektów i ich eksploatacją. Nie prognozuje się 
jednak aby spodziewany wzrost emisji hałasu osiągnął, w efekcie realizacji założeń planu, 
poziomy ponadnormatywne. 

W celu zmniejszenia oddziaływania na obszary planowanej zabudowy możliwe jest 
zastosowanie rozwiązań technicznych zmniejszających poziom emisji hałasu, niezależnych 
od zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Należą do nich m.in.: 

• pasy zieleni izolacyjnej; 
• nakazy dotyczące obniżenia dopuszczalnej prędkości pojazdów; 
• projektowanie dróg ze zwróceniem uwagi na rozwiązania wysokościowe względem 

otaczającej zabudowy czy też zastosowanie odpowiedniego umocnienia skarp 
drogowych (np. powierzchnie trawiaste). 

8.3.3. Wpływ realizacji ustale ń projektu planu na wody powierzchniowe 
i podziemne 

Obszar opracowania leży w granicach SCWP Wietcisa DW 1202 oraz JCWP PLRW 
200017298469 Wietcisa do Rutkownicy z Rutkownicą. Przedmiotowa jednolita część wód 
powierzchniowych została zakwalifikowana jako silnie zmieniona o dobrym stanie wody. 
W przypadku rozpatrywanej części wód istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych celów 
środowiskowych. 

Obszar objęty projektem planu położony jest w zlewni rzeki Wietcisy, w górnym 
odcinku jej biegu. Ciek ten stanowi południowy i południowo – wschodni fragment 
przedmiotowego terenu (fot. 7, fot. 8). Wypływająca z jeziora przywidzkiego Wietcisa jest 
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lewostronnym dopływem Wierzycy. Powierzchnia jej zlewni wynosi nieco ponad 280 km2. 
Całkowita długość cieku to około 47 km. Na wysokości obszaru objętego projektem planu 
rzeka wykorzystuje zatorfione dno rynny, którego szerokość oscyluje w granicach około 100 
m. We wschodniej części obszaru objętego projektem planu, w odległości około 
pięćdziesięciu metrów od koryta Wietcisy znajduje się sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 
około 0,1 ha, a nieco dalej na południe niewielkie oczko wodne. W południowej części 
obszaru objętego projektem planu, w sąsiedztwie ujęcia wody, jest zlokalizowany niewielki 
periodyczny ciek, który wpada do Wietcisy w obrębie zachodniego fragmentu terenu 8.R. 
Wschodnią część przedmiotowego obszaru zajmują niewielkie lokalne kompleksy 
podmokłości zajmujące zagłębienia terenowe. Na ich powierzchni rozbudowały się łąki. 

Odwodnienie terenu następuje zasadniczo poprzez infiltację wód, spływ 
śródpokrywowy i powierzchniowy w kierunku południowo – wschodnim, w stronę koryta 
Wietcisy, będącej lokalną bazą drenażu. 

Obszar objęty opracowaniem leży w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 
30. Jednostka ta ma powierzchnię 3942,8 km2 i jest zlokalizowana w obrębie V Pomorskiego  
regionu hydrogeologicznego. Nie została ona poddana ocenie stanu chemicznego JCWPd 
zagrożonych nieosiągnięciem stanu dobrego [PIG, 2012]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fot. 7. Koryto Wietcisy poniżej mostu 
Fot. 8. Koryto Wietcisy na wysokości terenu 3.RM/U 
 

Obszar objęty projektem planu znajduje się w zasięgu głównego zbiornika wód 
podziemnych (GZWP) nr 116 zbiornik międzymorenowy Gołębiewo. Zgodnie z informacjami 
zamieszczonymi w treści opracowania p.n. „Informator PSH główne zbiorniki wód 
podziemnych w Polsce” [PIG, PIB 2017] wody występują w piaskach i żwirach plejstocenu, 
które przeważnie przykryte są kompleksem glin zwałowych o miąższości oscylującej  
w granicach 25-40 m. W obrębie dolin rzecznych (w tym również doliny Wietcisy) wody 
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zbiornika są najsłabiej izolowane w związku z występującymi tam rozcięciami pokryw glin 
zwałowych. Rzeka Wietcisa jest bazą lokalnego drenażu głównego poziomu wodonośnego 
GZWP 116. Potencjalna wydajność studni ujmującej wody zgromadzone w warstwach 
wodonośnych zbiornika to 1200-2160 m3/d. Wody zbiornika pod względem chemicznym 
cechują się korzystnymi parametrami i są to wody zwykłe. Czas przesączania pionowego 
wynosi na ogół ponad 25 lat i jedynie w obrębie dolin rzecznych Wietcisy i Rutkownicy jest 
on krótszy. 

W południowej części obszaru objętego projektem planu znajdują się dwie studnie 
ujęcia wody Trzepowo. Obiekt ten jest zlokalizowany w obrębie działek ewidencyjnych  
o numerach 194/6 i 241/4, które zajmują łącznie powierzchnię 0,1164 ha. Ujęcie eksploatuje 
obecnie jedną studnię o głębokości 34,5 m. Studnia zlokalizowana na działce 194/6 nie jest 
użytkowana i znajduje się na niej jedynie funkcjonująca hydrofornia. Ujęcie to funkcjonuje  
w oparciu o pozwolenie wodno prawne ROŚ.66341.66.2013.EST z dnia 16 października 
2013 r. Zgodnie z treścią Koncepcji modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę gminy 
Przywidz (2006) jakość ujmowanej wody nie odpowiadała wymogom Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia i wymagała uzdatnienia. 

Prognozuje się, że realizacja ustaleń projektu planu, w przypadku wprowadzenia 
planowanej zabudowy i uszczelnienia części terenu, przyczyni się głównie do miejscowej 
zmiany reżimu wód gruntowych poprzez ograniczenie możliwości infiltracji wód do gruntu.  
Z kolei wpływ jaki wywrze realizacja zapisów projektu planu na zasoby wód 
powierzchniowych będzie związany, w przeważającej mierze, z wzrostem udziału spływu 
powierzchniowego i wiążącymi się z tym przemianami w zakresie odpływu wód opadowych. 
Realizacja ustaleń projektu planu, spowoduje również wzrost poboru wody oraz wzrost ilości 
ścieków powstających na terenie miejscowości. Z uwagi na przeznaczenie terenów, będą to 
głównie ścieki komunalne. 

W celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego w projekcie planu umieszczono 
zapisy zakazujące wprowadzania zainwestowania w formie mogącej stanowić źródło 
zanieczyszczeń dla środowiska gruntowo – wodnego. Projekt planu zawiera również zapisy  
ustalające nakaz stosowania takich rozwiązań technicznych, technologicznych  
i organizacyjnych, które będą przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji 
dopuszczonych funkcji.  

Prognozowane zmiany stosunków wodnych będą częściowo łagodzone również 
dzięki stosunkowo wysokiemu udziałowi powierzchni czynnych biologicznie oraz terenów 
rolnych znajdujących się w sąsiedztwie. 

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu związanego z realizacją  
planowanego zainwestowania sugeruje się, aby stosować rozwiązania umożliwiające 
retencjonowanie wody w obrębie nieruchomości. Tam gdzie to możliwe ze względu na 
ochronę wód i gleb, należy stosować nawierzchnie ażurowe, ograniczając nawierzchnie 
nieprzepuszczalne. Również zastosowanie systemów pozwalających na zwiększenie retencji 
i infiltracji oraz zagospodarowanie wód opadowych w obrębie działki, wszędzie tam gdzie 
warunki gruntowo-wodne na to pozwalają, spowodowałoby zmniejszenie negatywnego 
oddziaływania na zasoby wód podziemnych. Systemy infiltracji i retencji mogą być 
realizowane w postaci powierzchniowej lub podziemnej. Możliwe do zastosowania są 
rozwiązania takie jak: 

• zbiorniki retencyjno - infiltracyjne; 
• zbiorniki infiltracyjne; 
• rowy infiltracyjne; 
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• rowy trawiaste lub powierzchnie trawiaste. 
Realizacja ustaleń projektu planu musi uwzględniać przepisy z zakresu ochrony wód, 

w tym także Rozporządzenia nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gdański z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu 
wodnego Dolnej Wisły. 

8.3.4. Wpływ realizacji ustale ń projektu planu na powstanie zagro żenia 
powodziowego 

W rejonie obszaru objętego projektem planu nie zostały wykonane mapy zagrożenia 
powodziowego i ryzyka powodziowego opracowywane przez Instytut Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej PiB w ramach Informatyczny System Osłony Kraju przed 
nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK). Jednak zgodnie z dostępnymi danymi analogowymi 
fragmenty terenów 3.RM/U, 4.MW/U i 8.R położone w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki 
Wietcisy znajdują się w obrębie obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na sto lat.   

Zgodnie z treścią opracowanego w 2010 roku „Planu operacyjnego ochrony przed 
powodzią dla województwa pomorskiego” obszary położone w zlewni Wietcisy są narażone 
na wystąpienie powodzi roztopowych i opadowych. Konsekwencją wezbrań powodziowych 
mogą być krótkotrwałe zalewy oraz późniejsze stagnowanie wód w obrębie zagłębień 
terenowych na obszarach położonych w sąsiedztwie koryta cieku. 

Prognozuje się, że realizacja ustaleń projektu planu nie przyczyni się do zwiększenia 
zagrożenia powodziowego w obrębie terenów włączonych w jego granice ani też terenów 
przyległych. Projekt planu zakłada pozostawienie w formie niezabudowanej terenów 
sąsiadujących z korytem Wietcisy. 

8.3.5. Wpływ realizacji ustale ń projektu planu na powierzchni ę ziemi 

W systematyce geologicznej analizowany obszar znajduje się w obrębie południowo 
– zachodniej części syneklizy perybałtyckiej. Czwartorzęd reprezentowany jest przez osady 
glacjalne i wodnolodowcowe zlodowaceń południowopolskiego, środkowopolskiego  
i północnopolskiego oraz holocen. Miąższość tych utworów jest bardzo zróżnicowana  
i wynosi od 60-80 m w strefie wypiętrzeń trzeciorzędu do ponad 250. Profile odwiertów 
punktów dokumentacyjnych (numery otworów: 0090-0005, 0090-0003, 0090-0002, 0090-
0008 i 0090-0039) Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski udostępnione przez Państwowy 
Instytut Geologiczny (geologia.pgi.gov.pl) ujawniają występowanie do głębokości 3 m p.p.t. 
głównie glin zwałowych, piasków różnoziarnistych, drobnoziarnistych i ilastych a także 
lokalnie torfów i iłów. Jakkolwiek odwierty te nie zostały wykonane w obrębie obszaru 
objętego projektem planu, a jedynie w jego sąsiedztwie, to z dużym prawdopodobieństwem 
można przyjąć, że również w granicach przedmiotowego terenu warstwy podłoża 
gruntowego budowane są przez wymienione wyżej utwory. Szczegółowy charakter podłoża  
i jego przydatność do celów budowlanych w obrębie obszaru objętego projektem planu 
zostaną ustalone na etapie sporządzania opinii geotechnicznej. 

Pod względem fizycznogeograficznym obszar opracowania zalicza się do 
mezoregionu Pojezierza Kaszubskiego. Jego rzeźba ma charakter pofałdowanej wysoczyzny 
młodoglacjalnej z licznymi, charakterystycznymi zagłębieniami i wzniesieniami. Kulminacje 
terenu osiągają tu rzędne do około 250 m n.p.m. Wartości względne cechujące wzniesienia 
terenowe wynoszą przeważnie 15-25 m. Obszar objęty projektem planu obejmuje fragment 
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doliny rzeki Wietcisy (fot. 9, 10). Analizowany teren rozciąga się pomiędzy dnem dolinnym,  
w obrębie którego znajduje się koryto cieku, a wierzchowinową partią jej zachodniego 
zbocza. Pod względem morfologicznym obszar objęty projektem planu jest umiarkowanie 
urozmaicony. Jego wyniesienie zawiera się w przedziale od około 175 m n.p.m. w okolicach 
koryta Wietcisy do nieco ponad 180 m n.p.m. w zachodniej części. Rysunek 10 obrazuje 
orientacyjne warunki hipsometryczne przedmiotowego terenu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 10. Położenie analizowanego obszaru na tle schematycznej mapy hipsometrycznej 
źródło: http://przywidz.e-mapa.net/ 

 
Analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

przewiduje m.in. realizację zabudowy zagrodowej i zabudowy usługowej, zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej, terenów infrastrukturalnych  
i dróg. Realizacja prac budowlanych będzie się wiązała z przeprowadzeniem szeregu robót 
ziemnych polegających na wykonaniu wykopów, równi niwelacyjnych, nasypów i skarp.  
W efekcie tych prac zatarte zostaną aktualne cechy rzeźby terenu. Na etapie prowadzenia 
robót ziemnych podłoże budowlane zostanie zagęszczone, konieczne może się okazać 
zastosowanie podsypek lub częściowa wymiana podłoża budowlanego. Nie można również 
wykluczyć zastosowania geosyntetyków. Efektem tych prac będą zmiany cech 
mechanicznych i genetycznych gruntu. Ponadto wskutek prac ziemnych materiał budujący 
podłoże zostanie wymieszany z gruzem budowlanym i wzrośnie udział gruntów 
nierodzimych. Ponadto w trakcie prowadzenia prac z użyciem maszyn budowlanych pojawić 
się może, wskutek zaistnienia sytuacji awaryjnych, zagrożenie zanieczyszczenia środowiska 
gruntowego substancjami ropopochodnymi i płynami eksploatacyjnymi. 
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Fot. 9. Widok roztaczający się z wnętrza doliny Wietcisy w kierunku północno – zachodnim. Na 

fotografii widoczne łagodnie pofałdowane zbocze dolinne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 10. Widok na dolinę Wietcisy z drogi 221. Za drzewami porastającymi brzegi koryta cieku 
płynącego dnem doliny widoczne zabudowania w granicach obszaru objętego projektem 
planu 

 
Końcowym efektem realizacji zapisów projektu planu będzie zajęcie części terenu 

przez budynki i pokrycie fragmentów terenu sztucznymi, nieprzepuszczalnymi materiałami. 
Wskutek tych procesów przykryte nimi warstwy gruntów zostaną wyłączone z naturalnych 
procesów nawadniania i napowietrzania. 

Prognozuje się również, że realizacja założeń planu spowoduje wzrost ilości odpadów 
powstających w obrębie nowej zabudowy. W okresie realizacji inwestycji będą to głównie 
ceramiczne odpady gruzowe, odpady metalowe i drewniane, tworzywa sztuczne i odpady 
papierowe. Na etapie eksploatacji obiektów budowlanych strumień będzie tworzony głównie 
przez odpady komunalne. 

Reasumując, prognozowane oddziaływania dotyczące podłoża gruntowego i pokryw 
glebowych polegać będą na: 

• zmianie naturalnego ukształtowania powierzchni obszaru objętego projektem planu; 
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• zmianie cech genetycznych i mechanicznych utworów budujących 
przypowierzchniowe warstwy gruntu, spowodowanej wymianą podłoża 
budowlanego lub/i zastosowaniem technologii pozwalających na uzyskanie 
pożądanych parametrów podłoża; 

• zmianie warunków nawadniania i napowietrzania gruntów, poprzez pokrycie ich 
sztucznymi, szczelnymi nawierzchniami; 

• pojawieniu się zagrożenia zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego; 
• zmniejszeniu udziału powierzchni czynnych biologicznie i ograniczenie możliwości 

infiltracyjnych. 

8.3.6. Wpływ realizacji ustale ń projektu planu na ryzyko wyst ąpienia 
powa żnych awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej 

Według rejestru instalacji, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości w rejonie terenu będącego przedmiotem 
opracowania nie występują tego rodzaju instalacje i urządzenia. Projekt planu nie 
wprowadza również przeznaczenia terenu, ani ustaleń, które mogłyby skutkować 
powstaniem obiektów wykorzystujących tego typu instalacje. 

Obszar objęty projektem planu nie jest  zagrożony wystąpieniem zjawisk związanych 
z ruchami masowymi ziemi. Dostępne opracowania i dokumenty nie wskazują w obrębie 
obszaru objętego projektem planu występowania aktywnych osuwisk czy też obszarów 
zagrożonych osunięciami. W trakcie prac terenowych nie zostały zidentyfikowane miejsca 
objęte niestabilnością podłoża czy przejawy utraty równowagi grawitacyjnej stoków lub 
skarp. Prognozuje się również, że realizacja ustaleń projektu planu nie przyczyni się do 
powstania zagrożenia związanego z utratą stabilności podłoża gruntowego. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że w obrębie południowo – wschodnich i wschodnich 
fragmentów obszaru objętego projektem planu, jak również w pasie terenu położonego  
w sąsiedztwie koryta Wietcisy występować mogą grunty nienośne. Zgodnie z treścią 
dokumentów udostępnionych przez Państwowy Instytut Geologiczny podłoże budować mogą 
aluwia rzeczne oraz warstwy gruntów organicznych. Ponadto podczas przyborów energia 
wezbranych wód, płynącej w sąsiedztwie południowo – wschodniej granicy obszaru objętego 
projektem planu, rzeki Wietcisy może lokalnie powodować podmycia brzegów i powstawanie 
lokalnych obrywów skarp brzegowych. Wprowadzanie zainwestowania na terenach 
rozciągających się w sąsiedztwie koryta cieku musi być poprzedzone analizą zagrożeń 
związanych z opisanymi wyżej uwarunkowaniami. 

8.3.7. Wpływ realizacji ustale ń projektu planu na poziomy pól 
elektromagnetycznych 

Przez obszar objęty projektem planu nie przebiegają linie elektroenergetyczne 
wysokiego i średniego napięcia oraz nie występują inne obiekty i urządzenia emitujące 
znaczne natężenie pola elektroenergetycznego, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej. 

Zapisy i ustalenia projektu planu nie zabraniają lokalizacji anten i stacji bazowych 
telefonii komórkowej (wynika to z przepisów ustawy o wspieraniu usług i sieci 
telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r.). Lokalizacja przedsięwzięć związanych z emisją 
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pola elektromagnetycznego, o ile pola te występują w miejscach niedostępnych dla osób 
postronnych, nie będzie powodować uciążliwości środowiskowych i stanowić zagrożenia dla 
zdrowia ludzi. Faktyczny zakres oddziaływania stacji bazowej określony zostanie 
każdorazowo w przypadku procedury lokalizacyjnej na etapie postępowania w zakresie 
oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowej. 

Należy równocześnie zaznaczyć, że prawidłowo funkcjonujaca stacja bazowa 
telefonii komórkowej spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa. Usytuowanie urządzeń 
tego typu na konstrukcjach wyniesionych ponad poziom terenu (słupy, maszty, wieże itp.) 
sprawia, że  podwyższone natężenia pól elektromagnetycznych występują jedynie w wolnej, 
niedostępnej dla ludzi przestrzeni. 

W granicach obszaru objętego projektem planu znajduje się jedynie transformator 
nasłupowy zlokalizowany przy ulicy Mestwina. Bezpośrednio w sąsiedztwie tego obiektu nie 
jest zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa. Prawidłowo funkcjonujące urządzenia tego typu 
nie są źródłem emisji promieniowania niejonizującego o ponadnormatywnym natężeniu. 

Prognozuje się, że w wyniku realizacji ustaleń projektu planu nie zostaną 
wprowadzone obiekty powodujące przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych. 

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

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

Na terenach objętych analizowanym projektem planu ani też na obszarach 
położonych w sąsiedztwie nie stwierdzono występowania udokumentowanych złóż kopalin 
ani też perspektywicznych złóż. W związku z tym realizacja ustaleń projektu planu nie będzie 
miała wpływu na zasoby złóż kopalin. 

8.4.2. Wpływ realizacji ustale ń projektu planu na gleby oraz rolnicz ą i leśną 
przestrze ń produkcyjn ą 

Zgodnie z charakterystyką przydatności środowiska do użytkowania rolniczego  
zamieszczoną w „Opracowaniu ekofizjograficznym do planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa pomorskiego” predyspozycje regionu, w obrębie którego 
znajduje się obszar objęty projektem planu do produkcji rolniczej są niskie. Wpływ na tą 
ocenę ma głównie fakt, iż obszary Pojezierza Kaszubskiego pokrywają słabe gleby o niskiej 
przydatności rolniczej. Istotne znaczenie ma również występująca w jego granicach 
urozmaicona rzeźba terenu oraz stosunkowo surowe warunki klimatyczne (krótki okres 
wegetacyjny). Analizowany obszar znajduje się poza zasięgiem obszarów wskazanych  
w planie zagospodarowania województwa pomorskiego do ochrony ze względu na 
konieczność chronienia gleb o najwyższej przydatności rolniczej. 

Występujące na analizowanym fragmencie gminy Przywidz utwory czwartorzędowe 
takie jak: piaski, piaski luźne oraz piaski gliniaste i gliny uwarunkowały powstanie gleb  
o słabo wykształconym poziomie próchniczym. Są to gleby w typie brunatnych 
wyługowanych i kwaśnych. W obrebie den dolinnych, w pobliżu cieków oraz na terenach 
podmokłych, gdzie rozwijały się torfy i utwory mułowo – torfowe wytworzone zostały gleby 
murszowe i torfy. 
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Gleby występujące w obrębie obszaru objętego analizą oraz w jego sąsiedztwie 
zaliczają się w większości do IV i V klasy bonitacyjnej. Jedynie w części zachodniej rozciąga 
się kompleks gleb zaliczanych do klasy IIIb. W przeważającej mierze są one 
wykorzystywane jako zielone użytki rolne. Pod względem przydatności rolniczej reprezentują 
one kompleks żytni bardzo dobry oraz użytki zielone średnie. 

Wziąwszy pod uwagę występowanie, na przeważającej części obszaru, niskich klas 
bonitacyjnych należy uznać, że realizacja zapisów projektu planu nie spowoduje istotnych 
szkód w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

W odniesieniu do gruntów rolnych, w analizowanym przypadku, nie zachodzi 
potrzeba występowania o wydanie zgody na zmianę ich przeznaczenia. 

W obrębie obszaru objętego projektem planu brak gruntów leśnych, dla których 
konieczne byłoby uzyskanie zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nieleśne zgodnie 
z procedurą określoną w ustawie z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych. 

8.4.3. Wpływ realizacji ustale ń projektu planu na walory krajobrazowe 

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. w art. 5 ust. 23 (Dz.U z 2018 
poz. 1614 z późn. zm.) stwierdza, że walory krajobrazowe odczytywane są, jako: „wartości 
ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz związane z nim rzeźbę terenu, twory  
i składniki przyrody, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka”. 

Krajobraz obszaru opracowania charakteryzuje się umiarkowanym urozmaiceniem. 

Jego walory można ocenić jako średnie do niskich. Opracowywany obszar prezentuje 
charakterystyczny rodzaj antropogenicznego krajobrazu związanego z zabudowanymi 
centrami wiejskich jednostek osadniczych. Jego zasadniczymi elementami są jednorodzinne 
budynki mieszkalne z towarzyszącymi im zabudowaniami gospodarczymi i przydomowymi 
ogródkami oraz, w północno zachodniej części, kompleks zabudowań zagrodowych  
o większej powierzchni wykorzystywany do hodowli bydła. Krajobraz jest dopełniany przez 
zgrupowania drzew i zakrzewień oraz zespoły łąk i nieużytków. Teren objęty projektem planu 

obramowują, od południa i wschodu koryto rzeki Wietcisy wraz z obudową biologiczną, od 

północnego wschodu, północy i częściowo od zachodu terenu użytków rolnych oraz, od 

strony zachodniej fragment drogi publicznej (ulicy Mestwina). 
Analizowany projekt planu zakłada w zasadzie kontynuację aktualnego sposobu 

zagospodarowania oraz dalszą jego intensyfikację. Należy uznać, że przy założeniu możliwie 
najintensywniejszej realizacji zapisów analizowanego projektu planu najintensywniejsze 
zmiany zostaną wprowadzone w obrębie terenów 1 i 2.RM/U oraz 7.MN/U. Stosunkowo 
intensywnych zmian należy się również spodziewać w obrębie terenu 3.RM/U, który jest 
obecnie zabudowany jedynie w części. Zapisy planu umożliwiają ponadto intensyfikację 
zabudowy w obrębie pozostałych terenów (w tym wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej). Prognozuje się, że realizacja dyspozycji przestrzennych zawartych  
w projekcie planu będzie się wiązała z wprowadzeniem zmian dotyczących głównie 
wzmocnienia akcentów antropogenicznych poprzez wzrost intensywności zabudowy  
i zainwestowania. 

W celu ochrony walorów krajobrazowych analizowany projekt planu ustanawia,  
w zakresie architektury, zasady w znacznej mierze ograniczające negatywne oddziaływania 
projektowanej zabudowy na krajobraz. Zapisy te ustanawiają parametry w zakresie 
wysokości budynków, możliwych do zastosowania form dachów, określają wskaźniki 
dotyczące intensywności zabudowy, określają minimalną powierzchnię biologicznie czynną 
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wskazaną do zachowania i minimalną powierzchnię działki. Celem tych zapisów jest 
wkomponowanie nowych elementów w otoczenie, a także wytworzenie przestrzeni 
zapewniającej funkcjonalność i estetykę, z zachowaniem właściwych proporcji pomiędzy 
obszarami zabudowanymi, a terenami pozbawionymi zainwestowania. 

8.5. Wpływ realizacji ustale ń projektu planu na zabytki, chronione dobra kulturo we  
i warto ści materialne 

W granicach obszaru objętego projektem planu znajdują się dwa obiekty wpisane do 
gminnej/wojewódzkiej ewidencji zabytków. Są to: 

• obora podworska wzniesiona przed 1939 rokiem (przebudowana); 
• budynek dawnej mleczarni pochodzący z lat trzydziestych ubiegłego stulecia; 
• mur ceglany stanowiący pozostałość po oborze. 
Ponadto część terenu objętego projektem planu położona jest w obrębie 

historycznego układu ruralistycznego wsi pochodzącego z XIII w. 
W obrębie obszaru objętego projektem planu zachował się również interesujący 

starodrzew mogący stanowić pozostałość po nasadzeniach realizowanych w przeszłości  
w sąsiedztwie zabudowań dworskich oraz głazy narzutowe ustawione na placu nieopodal 
wjazdu na teren gospodarstwa hodowlanego (fot. 11). 

 

 
 

Rys. 11. Położenie obszaru objętego projektem planu na tle archiwalnej mapy topograficznej.  
Na rysunku, czerwonym kolorem, zaznaczono zabudowania dworskie 

źródło: opracowanie własne na podstawie kopii arkusza Meßtischblatt 1875 Schoenfliess, 1925 r. 
Fot. 11. Plac z zachowanym starodrzewiem lipowym oraz zdeponowanymi głazami narzutowymi.  

Po lewej stronie widoczna droga prowadząca prawdopodobnie w przeszłości do dworu. 
 

W zapisach projektu planu ustanowione zostały, w odniesieniu do budynków ujętych 
w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, zapisy mające na celu ochronę historycznej 
bryły obiektów, kształtu dachów, dyspozycji ścian, formy architektonicznej, detalu 
architektonicznego, w tym kształtu i podziału stolarki okiennej i drzwiowej, historycznej 
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kolorystyki oraz materiałów budowlanych. Zapisy zawarte w projekcie planu zawierają 
również nakaz stosowania tradycyjnych materiałów budowlanych i kolorystyki. Projekt planu 
zawiera również katalog zakazów obejmujących m.in.: termomodernizację polegającą na 
obłożeniu elewacji płytami styropianowymi lub wełną, lokalizacji reklam o powierzchni 
większej niż 0,8 m2 i lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych na działce. 
Analizowany projekt planu miejscowego ustanawia również szereg zapisów chroniących 
obiekty o wartościach historyczno – kulturowych, obszar dawnego założenia dworsko – 
parkowego oraz historyczny układ ruralistyczny wsi Trzepowo. 

8.6. Oddziaływania skumulowane skutków realizacji u staleń projektu planu 

Wziąwszy pod uwagę obecny charakter zainwestowania terenu objętego projektem 
planu oraz charakter zainwestowania obszarów sąsiednich należy stwierdzić, że  
w analizowanym przypadku najistotniejsze oddziaływania skumulowane mogą występować 
w przypadku nałożenia się na siebie oddziaływań wywołanych przez obecny ruch 
samochodowy (w tym ruch tranzytowy) z oddziaływaniami komunikacyjnymi, które wystąpią 
po realizacji założeń projektu planu. W zakres spodziewanych oddziaływań wejdą przede 
wszystkim propagacja hałasu oraz gazowe i pyłowe zanieczyszczenia powietrza. 

8.7. Informacja o mo żliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko realizacji 
ustale ń projektu planu 

Realizacja ustaleń projektu planu, nie spowoduje wystąpienia oddziaływań 
o charakterze transgranicznym, gdyż uciążliwości ich ewentualnego oddziaływania będą 
miały miejscowy charakter. 

8.8. Propozycje innych ni ż w projekcie planu rozwi ązań alternatywnych 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu sporządzana była 
równocześnie z opracowaniem dokumentu planistycznego, co pozwoliło na przyjęcie 
rozwiązań, które w pewnym stopniu umożliwiły uniknięcie potencjalnych znaczących kolizji  
i konfliktów przestrzennych, doprowadzając do wyboru pożądanych i jednocześnie możliwie 
optymalnych kierunków działań. 

Jednocześnie w celu zminimalizowania ujemnych skutków realizacji ustaleń projektu 
planu proponuje się rozważenie i ewentualnie wprowadzenie zapisów dotyczących: 

• ograniczania wielkości terenów pokrytych sztuczną, nieprzepuszczalną 
nawierzchnią poprzez wprowadzenie, tam gdzie to będzie możliwe i nie wpłynie 
negatywnie na jakość wód podziemnych, nawierzchni ażurowych umożliwiających 
infiltracje wód opadowych; 

• realizacji oświetlenia z wykorzystaniem lamp o konstrukcjach zapobiegających 
niekontrolowanemu rozpraszaniu światła; 

• maksymalnego zachowania drzewostanu w obrębie obszaru objętego projektem 
planu; 

• wykorzystania rodzimych gatunków roślin do nasadzeń w ramach zieleni 
urządzonej. 

Równocześnie zaleca się aby, niezależnie od treści zapisów planu miejscowego 
podczas prac realizacyjnych uwzględnione zostały następujące zalecenia: 
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• ograniczać przejazdy maszyn budowlanych i samochodów przez tereny rolnicze 
sąsiadujące z obszarami, które w oparciu o zapisy planu będą objęte pracami 
inwestycyjnymi; 

• przy prowadzeniu prac ziemnych, do ich realizacji wykorzystywać, w przypadkach 
gdy jest to możliwe, grunt rodzimy; 

• masy gruntów oraz wybranych warstw gleby deponować w miejscach 
znajdujących się poza terenami, w obrębie których następuje spływ 
powierzchniowy; 

• prace budowlane realizować z zachowaniem wysokiej kultury robót, gwarantującej 
m.in. ograniczenie skutków zapylenia, należytą organizację placów budowy, 
utrzymanie porządku w obrębie placów budowy i zaplecza, stosowanie urządzeń 
budowlanych w dobrym stanie technicznym. 

8.9. Przewidywane metody analizy skutków realizacji  ustale ń projektu planu oraz 
częstotliwo ść jej przeprowadzenia  

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. Na tym etapie przeprowadzana jest ocena skutków realizacji ustaleń, między 
innymi, analizowanego projektu planu w kontekście zgłoszonych wniosków o ich zmianę lub 
o zmianę studium. Ponadto nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa 
budowlanego, a w szczególności zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, zgodnie 
z art. 81 ust. 1 powyższej ustawy, realizowana jest przez organy administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.  

Monitoring w zakresie stanu środowiska realizowany jest również w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska, przez odpowiednie służby monitoringu 
z częstotliwością ustalaną zgodnie z przepisami. 

 

9. Podsumowanie i wnioski 

Zapisy analizowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Trzepowo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz, 
umożliwiają realizację zabudowy lub sankcjonują funkcjonowanie następujących rodzajów 
zabudowy i zainwestowania: 

• tereny zabudowy zagrodowej i usługowej z wykluczeniem usług uciążliwych; 
• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej z wykluczeniem usług 

uciążliwych; 
• tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej z wykluczeniem usług 

uciążliwych; 
• tereny infrastruktury technicznej; 
• tereny rolnicze; 
• tereny dróg publicznych i niepublicznych. 
Omówione w niniejszej prognozie zasadnicze skutki i oddziaływania, które wywoła 

realizacja ustaleń projektu planu zostały zestawione w formie tabelarycznej  
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i przyporządkowano im poszczególne rodzaje terenów. Dla poszczególnych terenów lub ich 
grup prognozuje się:  

• w odniesieniu do terenów RM/U, MN/U i MW/U najszerszy katalog oddziaływań 
obejmujący powierzchnię ziemi i gleby, powietrze i klimat, wody powierzchniowe  
i podziemne, zasoby i różnorodność biologiczną, walory krajobrazowe oraz klimat 
akustyczny; 

• w odniesieniu do terenów KDL i KDW głównie oddziaływania dotyczące stanu 
aerosanitarnego i klimatu lokalnego oraz klimatu akustycznego; 

• w przypadku terenów R i W utrzymanie obecnego stanu zagospodarowania. 
Zamieszczone wyżej zestawienie oddziaływań zostało, z uwzględnieniem większego 

stopnia szczegółowości, przedstawione na załączonej do niniejszej prognozy tabeli. Tabela 
ta uwzględnia także podział oddziaływań na poszczególne typy. Stanowi ona jednocześnie 
legendę załącznika graficznego. 

Skutki wynikające z realizacji ustaleń projektu planu będą następowały stopniowo,  
w miarę rozprzestrzeniania się zabudowy i zagospodarowania terenu. Obok 
nieodwracalnych skutków spowodowanych definitywną zmianą zagospodarowania będą 
miały miejsce oddziaływania przejściowe, towarzyszące pracom budowlanym. Przewiduje się 
różny stopień nasilenia wpływu ustaleń projektu planu na poszczególne komponenty 
środowiska. 
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Załączniki: 
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