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I. INFORMACJE WSTĘPNE 
 

1. Oświadczenie autora o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ustawy ooś 
 

 

Oświadczam, że jako osoba sporządzająca prognozę oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Huta Dolna I w obrębie geodezyjnym Huta 
Dolna, gmina Przywidz spełniam wymagania określone w art. 74a 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.). 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

................................................                                                         ............................................... 

miejsce, data                                                                                            podpis 
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2. Streszczenie 
 

Prognoza oceny oddziaływania na środowisko (prognoza ooś) opisuje, analizuje i ocenia projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Huta Dolna I (dalej: MPZP Huta Dolna I) dla 
fragmentów miejscowości Huta Dolna i Huta Górna. Podstawę do rozpoczęcia procedury 
opracowania MPZP Huta Dolna  I stanowi uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Przywidz z dnia 8 lutego 
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Huta Dolna I w obrębie geodezyjnym Huta Dolna, gmina Przywidz. Sporządzenie 
prognozy ooś dla projektu MPZP jest elementem strategicznej ooś. Obowiązek przeprowadzenia 
oceny wynika z art. 46 pkt 1 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm., dalej: ustawa ooś). Zakres 
informacji uwzględnionych w prognozie ooś oparto na wymogach wskazanych w art. 51-52 ustawy 
ooś oraz uzgodnieniach zakresu szczegółowości prognozy dokonanych przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu 
Gdańskim. Przy opracowywaniu prognozy ooś przeanalizowano obowiązujący MPZP Huta Dolna  
i sporządzoną dla niego prognozę ooś, projekt MPZP Huta Dolna I, krajowe i lokalne programy oraz 
strategie dotyczące planowania przestrzennego i ochrony środowiska, publicznie dostępne dane, 
materiały kartograficzne.  

Projekt MPZP Huta Dolna I dotyczy obszaru ok. 22,5 ha obejmującego 13 wydzielonych powierzchni, 
częściowo zagospodarowanych jak i niezagospodarowanych. Wyznaczone powierzchnie były objęte  
w części lub całości zakazem zabudowy z uwagi na położenie w strefie 100 m od brzegów rzeki 
Reknicy (w msc. Huta Dolna) oraz brzegów zbiornika wodnego na dz. nr 85/8, 86, 89, 88/4 i 88/5 obr. 
Huta Dolna (w msc. Huta Górna). W związku z przeglądem stanu zachowania ekosystemów 
chronionych w ramach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (POCHK) oraz nowelizacją 
uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie POCHK, zmianie uległy zasięgi stref zakazu 
zabudowy od brzegów rzek i jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych. Konsekwencją tego 
było uwolnienie od zakazu zabudowy znacznych powierzchni w Hucie Dolnej i Hucie Górnej. Dla 
dostosowania MPZP dla tych miejscowości do nowej sytuacji prawnej, Rada Gminy Przywidz przyjęła 
uchwałę o przystąpieniu do zmiany obowiązującego MPZP w tym zakresie. 
 
W msc. Huta Dolna wyznaczono 9 powierzchni (nr 1 -9) zlokalizowanych głównie na gruntach rolnych 
niezabudowanych i zabudowanych. Na niewielkiej powierzchni obecne są też grunty leśne (LsV), dla 
których uzyskano wcześniej zgodę na ich wykorzystanie na cele nieleśne. Osiami wokół których 
skupiają się powierzchnie są lokalne drogi gminne – ul. Żurawi Trakt i Górna oraz koryto rzeki Reknicy 
(Wp). Jedynie 3 powierzchnie położone są w oddaleniu od ww. dróg, dostęp do tych terenów jest 
zapewniony z dróg wewnętrznych. Istniejąca zabudowa reprezentuje zabudowania mieszkalne 
jednorodzinne, zabudowę zagrodową oraz zabudowę letniskową.  
W msc. Huta Górna wyznaczono 4 powierzchnie (nr 10-13) zlokalizowane na gruntach rolnych (R, Ps),  
gruntach rolnych zabudowanych (Br), gruntach pod rowami (W) i nieużytkach (N). Powierzchnie 
położone są przy skrzyżowaniu ulic Dworskiej, Górnej i Podleśnej.  Obecne na tych powierzchniach 
obiekty tworzą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę zagrodową.  
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W obowiązującym MPZP ww. tereny są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
(symbol MN), mieszkaniową jednorodzinną i usługową (MN/U), zabudowę zagrodową  
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (RM), zabudowę letniskową (ML), tereny 
rolnicze (R), tereny ciągów pieszo – jezdnych (KDX) oraz jako tereny rolnicze (R). W projekcie MPZP 
Huta Dolna I proponuje się dla części obszaru pozostawienie dotychczasowego przeznaczenia  
a dla niektórych powierzchni jego zmianę – tereny rolnicze przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną z dopuszczeniem usług na warunkach przepisów odrębnych (MN), mieszkaniową 
jednorodzinną i usługową bez ustalania proporcji między funkcjami (MN/U), letniskową (ML).  
W Hucie Górnej dokonano również niewielkich wydzieleń pod sąsiadujące ciągi komunikacyjne – 
drogę wewnętrzną oraz publiczną drogę lokalną.  
 
Projekt MPZP ma na celu wskazanie sposobu zagospodarowania ww. obszaru umożliwiającego 
realizację zasady zrównoważonego rozwoju. Projekt MPZP wykazuje ścisłą zależność z takimi 
dokumentami jak: 

 Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 
2030 (PZP OMT G-G-S 2030),  

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Przywidz ( SUIKZ 2018), 
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 

ewidencyjnym Huta Dolna  Pomlewo (MPZP Huta Dolna). 

Projekt MPZP Huta Dolna I przyczyni się również do realizacji działań i osiągnięcia celów 
środowiskowych wyznaczonych w takich dokumentach strategicznych jak: 

 Plan Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły (APGW Wisła 2016), 
 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020), 
 Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą 

do roku 2025 (POŚ WP), 
 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 (PGO WP 2022), 
 Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony 

poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu (APOP- 
strefa pomorska), 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2016 – 2019  
z perspektywą na lata 2020-2023 (APOŚ), 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przywidz (PGN Przywidz). 

W celu dokonania analizy wpływu ustaleń projektu MPZP Huta Dolna I na środowisko, ustalono 
obecny stan środowiska na obszarze opracowania i w sąsiedztwie, określono główne problemy 
ochrony środowiska związane z projektowanym zagospodarowaniem, możliwe rodzaje i charakter 
oddziaływań towarzyszących formom nowego zainwestowania. Ostatnim krokiem była analiza 
zapisów projektu MPZP Huta Dolna I pod kątem zapewnienia odpowiednich rozwiązań chroniących 
środowisko, zaproponowanie metod monitorowania wpływu nowego zagospodarowania na 
środowisko oraz stanowisko w sprawie alternatywnych wariantów z uwagi na przedmiot i cele 
ochrony w obszarach Natura 2000. 

Istniejący stan środowiska opisano z uwzględnieniem istniejącej zabudowy, terenów komunikacji, 
obiektów zabytkowych, stref ochrony dziedzictwa kulturowego, form ochrony przyrody przyjmując je 



strona 6 z 43 
 

jako obszar narażony dla bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie ze strony przyszłego 
zagospodarowania. Na analizowanym terenie nie wyznaczono obszarów górniczych, obszarów 
ograniczonego użytkowania, terenów zamkniętych, obszarów zdegradowanych wymagających 
remediacji, rehabilitacji, rekultywacji, rewitalizacji ani lokalizacji inwestycji celu publicznego rangi 
lokalnej ani ponadlokalnej. Fragmenty powierzchni zostały zaliczone do narażonych na osuwanie  się 
mas ziemnych z uwagi na znaczne nachylenia terenu. 
 
Gleby gminy typologicznie zaliczają się głównie do gleb brunatnych kwaśnych i wyługowanych. Na 
terenach wysoczyznowych (Huta Górna) znajdują się one na glinach zwałowych (miejscami w facji 
ilastej), lokalnie także piaskach, mułkach i utworach żwirowych na glinach. Na nieużytku (N) mogą 
występować lokalnie namuły i mułki zagłębień bezodpływowych.  
W Hucie Dolnej rynnę doliny, przez którą przebiega rzeka zajmują torfy oraz muły i namułki dolin 
rzecznych i bezodpływowych zagłębień, a wyższe części– piaski i gliny deluwialne, piaski, mułki  
i miejscami żwiry kemów na glinach zwałowych oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz gliny 
zwałowe. 
 
Obszar przynależy do  zlewni jednolitych części wód (JCW): 

 podziemnej nr 13 o kodzie PLGW200013 – o stanie dobrym ilościowym i jakościowym. Celem 
środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu, nie wyznaczono odstępstwa od osiągnięcia 
wyznaczonego celu środowiskowego;  

 powierzchniowej rzecznej Reknica o kodzie PLRW 200017486869 - jest to silnie zmieniona 
część wód o dobrym potencjale ekologicznym i dobrym stanie chemicznym. Celem 
środowiskowym jest utrzymanie jej dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu 
chemicznego, nie zachodziła potrzeba ustalania odstępstw od osiągnięcia celów 
środowiskowych. Rzeka Reknica płynie przez msc. Huta Dolna w sąsiedztwie terenów 
wskazanych do opracowania MPZP w kierunku J. Ząbrskie przechodząc pod ul. Żurawi Trakt 
między terenami o symbolach 7.RM i 9.RM. Brzegi rzeki są oddalone od granic tych 
powierzchni o ok. 20 m. 
 

Teren położony jest na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 111 „Subniecka 
Gdańska”. Analizowany obszar nie znalazł się w zasięgu strefy ochrony bezpośredniej ani pośredniej 
żadnego z pobliskich ujęć wód.  
Obsługa komunikacyjna terenu bazuje na drogach lokalnych oraz ciągach pieszo-jezdnych  
o nawierzchni brukowej, z płyt betonowych, szutrowej bądź o nawierzchni nieutwardzonej. 
Natężenie ruchu na drogach jest niewielkie, parametry dróg nie umożliwiają rozwijania znacznych 
prędkości. 
Teren posiada dostępność do sieci energetycznej. Obecność sieci wodociągowej jest tylko częściowa, 
mieszkańcy korzystają również z indywidualnych studni przydomowych. Na terenie opracowania  
i w jego sąsiedztwie brak jest sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzanie i gromadzenie ścieków ma 
miejsce do zbiorników bezodpływowych (szamb) w granicach posesji.  
Odprowadzanie wód deszczowych odbywa się w obrębie nieruchomości powierzchniowo do gruntu 
bądź studni chłonnych a w obrębie pasów drogowych – powierzchniowo lub do rowów 
przydrogowych. 
Msc. Huta Dolna i Huta Górna nie posiadają dostępu do zorganizowanej sieci gazowej ani cieplnej. 
Zaopatrzenie w gaz opiera się o butle propan – butan. Zaopatrzenie w ciepło odbywa się systemami 
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indywidualnymi, przede wszystkim przy udziale kotłów na paliwo stałe. Odpady komunalne są 
odbierane przez podmiot zewnętrzny i trafiają do zagospodarowania do regionalnej instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w Starym Lesie k. Starogardu Gdańskiego. 
Teren znajduje się w zewnętrznej części Krainy Pojezierza Pomorskiego i charakteryzuje się 
przejściowością klimatu. Na topoklimat każdej z miejscowości mają wpływ m.in. ich ulokowanie 
(dolina rzeki - Huta Dolna, tereny wysoczyznowe – Huta Górna), obecność dużej powierzchni gruntów 
rolnych i leśnych otaczających skupiska zabudowy, obecność lokalnych zbiorników wodnych. 
Uwarunkowania te oddziałują na przewietrzanie terenu, transport pyłów i gazów z i spoza obszaru, 
wilgotność powietrza i miejscowe tworzenie się zamgleń nad zbiornikami wodnymi i terenami 
podmokłymi.  
W związku z postępującymi zmianami klimatu coraz częściej notuje się nasilenie zjawisk 
ekstremalnych, które zmieniają dynamikę cech klimatu. Spośród tych zjawisk największe znaczenie 
dla przedmiotu projektu MPZP mogą mieć: fale upału i zimna, susze, silne podmuchy wiatru, 
wyładowania atmosferyczne, gradobicia, szadź i opady śniegu, oblodzenia.  
 
Raport z prowadzonego przez WIOŚ w Gdańsku monitoringu stanu jakości powietrza dla strefy 
pomorskiej, do której przynależy obszar Gminy Przywidz wskazał na przekroczenia w 2018 r. stężenia 
zanieczyszczeń powietrza w zakresie: 

 poziomu dopuszczalnego średniodobowego dla pyłu PM10 (ochrona zdrowia), 
 poziomu dopuszczalnego dla II fazy (do osiągnięcia do 01.01.2020 r.) dla pyłu PM2,5 (ochrona 

zdrowia), 
 poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 (ochrona zdrowia), 
 poziomu dla celu długoterminowego w zakresie ozonu - O3 (ochrona roślin). 

Głównym powodem przekroczeń jest efekt niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń pyłowo – gazowych  
z niskich emitorów jakimi są przede wszystkim kominy w zabudowie mieszkaniowej. Przekroczenia 
wynikają z korzystania z niesprawnych bądź małoefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i spalania 
w nich paliw niskiej jakości. Na przekroczenia w strefie wpływ mają głównie wyniki ze stacji 
monitoringowych położonych w obrębie miast (np. Kościerzyny) natomiast na obszarach wiejskich 
stan jakości powietrza jest zdecydowanie lepszy.  
 
Obszar opracowania projektu MPZP jest w całości położony w Przywidzkim Obszarze Chronionego 
Krajobrazu (POCHK), w obrębie lądowych ekosystemów nieleśnych (przeważająca część 
analizowanego obszaru), lądowych ekosystemów  leśnych (fragment ok. 0,4 ha na gruncie LsV na 
terenie 3.ML ze zgodą na wykorzystanie ich na cele nieleśne) oraz ekosystemów wodnych (rzeka 
Reknica). Obowiązujące przepisy szczegółowe dla Przywidzkiego POCHK zmniejszyły strefę zakazu dla 
nowej zabudowy od brzegów rzeki Reknicy ze 100 m do  25 m. 
Fragment strefy 25 m z zakazem zabudowy od brzegów rzeki obejmuje tereny 12.MN, 7.RM, 8.MN/U,  
9.RM, 5.ML, 6.MN, 1-4.ML oraz 24-26.KDX. Dla pozostałych zbiorników wodnych zlokalizowanych  
w granicach opracowania MPZP i jego sąsiedztwie w obowiązujących przepisach szczegółowych dla 
POCHK nie stwierdzono potrzeby ustalenia strefy z zakazem zabudowy. 
 
Powierzchnie opracowania MPZP w Hucie Dolnej zostały w gminnym SUIKZ 2018 wskazane jako 
subregionalny korytarz rzeki Reknicy. W Hucie Górnej na fragmencie terenów 14.MN, 15.MN, 
16.MN/U, 18.RM i 19.MN ustalony został zgodnie z SUIKZ 2018 lokalny korytarz ekologiczny. 
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Fragment terenu 10.MN położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony siedlisk (SOO)  
w ramach sieci Natura 2000 – obszar PLH220089 „Huta Dolna” jednak poza siedliskami 
przyrodniczymi i siedliskami gatunków stanowiących przedmiot ochrony w tym obszarze. Fragment 
ten zajmuje ok. 1,8% całej powierzchni obszaru „Huta Dolna”. 
Cały obszar opracowania projektu MPZP należy uznać za miejsce potencjalnego występowania 
przedstawicieli gatunków chronionych. Biorąc pod uwagę stosunkowo niewielkie zagospodarowanie 
terenu, jego pokrycie roślinnością seminaturalną, obecność licznych zadrzewień i zakrzewień oraz 
zbiorników wodnych, można się spodziewać obecności zwierząt. W starych zabudowaniach nie 
wyklucza się obecności przedstawicieli gatunków nietoperzy.  W Hucie Górnej na skrzyżowaniu dróg 
na słupie energetycznym znajduje się gniazdo bociana białego.  
 
W granicach opracowania projektu MPZP, w msc. Huta Górna znajdują się 2 obiekty wpisane do 
gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Są to: budynek mieszkalny z pocz. XX w. przy ul. 
Dworskiej 14 i budynek gospodarczy z XIX/XX w. przy ul. Dworskiej 17. Teren 19.MN w Hucie Górnej 
oraz tereny 13.MN, 5.ML i 6MN w Hucie Dolnej znajdują się w zasięgu stref typu  W.III – pośredniej 
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 
 
Teren opracowania projektu MPZP nie jest narażony na przekroczenia norm ustalonych dla pola 
elektromagnetycznego. Na obszarze opracowania i w sąsiedztwie nie istnieją instalacyjne ani liniowe 
źródła hałasu.  
 
Za główne ryzyka i wyzwania związane z projektowanym zagospodarowaniem uznano:  

 brak rozwoju infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w tempie odpowiadającym 
zabudowie terenów; 

 niewystarczające parametry dróg w obrębie miejscowości; 
 postępujące przekształcanie zbiorników wodnych  
 zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w wyniku wprowadzania nowej zabudowy, 

możliwość ograniczania migracji organizmów przy niewłaściwym grodzeniu posesji;  
 wykonanie obiektów w sposób nieestetyczny, naruszający odbiór krajobrazu; 
 ewentualna nadmierna lub niewłaściwie przeprowadzona wycinka zieleni; 
 ryzyko wprowadzenia gatunków obcych przy zagospodarowaniu nowego terenu; 
 podniesienie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych i hałasu na etapie 

zagospodarowania oraz ewentualnie na etapie użytkowania; 
 zwiększenie ryzyka erozji dla zagospodarowywaniu miejsc o znacznych nachyleniach 

terenu;  
 pojawienie się nowych wytwórców odpadów, możliwość powstawania odpadów 

trudnych do zagospodarowania, w tym niebezpiecznych, konieczność zagospodarowania 
odpadów w sposób zapewniający bezpieczeństwo sanitarne oraz niezanieczyszczenie 
gleby i wód; 

 zmiana warunków przewietrzania terenu w związku z nowym zagospodarowaniem, 
zwiększenie powierzchni wystawionej na działanie energii słonecznej, energii wiatru, 
opadów atmosferycznych, zwiększenie ryzyka uszkodzeń  obiektów i infrastruktury na 
zainwestowanym terenie. 
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Brak realizacji postanowień projektu MPZP Huta Dolna I spowoduje, że teren pozostanie objęty 
obowiązującym MPZP Huta Dolna, który w znacznej mierze ogranicza możliwość wprowadzania 
nowej zabudowy z uwagi na ustaloną w nim strefę 100 m zakazu zabudowy od brzegów rzeki Reknicy  
i brzegów zbiornika wodnego w Hucie Górnej. Szeroka strefa zakazu zabudowy jest to co prawda 
rozwiązaniem korzystnym środowiskowo jednak znacznie godzi w interes prywatny i możliwość 
rozwoju obu miejscowości. 
  
Etap realizacji nowego zagospodarowania wiązać się będzie przede wszystkim z trwałym zajęciem 
części terenu i jego przekształceniem dla posadowienia nowych obiektów i urządzenia powierzchni 
komunikacyjnych. Na potrzeby właściwego posadowienia obiektów konieczne może być dokonanie 
zabezpieczeń przed osuwaniem się mas ziemnych.  
Pozostałe oddziaływania będą miały raczej charakter czasowy o ograniczonej skali, choć ich skutki nie 
zawsze muszą być odwracalne. 
Etap realizacji może powodować oddziaływania w postaci czasowego naruszenia stosunków wodnych 
występujących na terenie, awaryjne zanieczyszczenia substancjami niebezpiecznymi (np. paliwem) 
wód w obrębie działki. Przy zachowaniu właściwej organizacji budowy oraz dużego udziału 
powierzchni nieprzekształconych, oddziaływania na zasoby wodne i gleby można skutecznie 
zminimalizować.  
Prace budowlane będą się wiązały z emisją hałasu, która na tym etapie nie podlega normowaniu. 
Niewłaściwe prowadzenie prac (np. jednoczesne wykorzystywanie kilku urządzeń o dużej emisji 
hałasu) może stanowić uciążliwość dla mieszkańców okolicznych terenów, jednak będzie ona 
czasowa i odwracalna. Realizacja zainwestowania będzie powodować również okresową zwiększoną 
emisję zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do powietrza wywołanych ruchem pojazdów, 
wykonywaniem robót ziemnych i montażowych, pracą maszyn i urządzeń budowlanych, 
wykorzystywaniem materiałów sypkich.  
Nie prognozuje się aby etap realizacji zainwestowania na danym terenie miał istotny wpływ na 
kształtowanie się zmian klimatu.  
W trakcie prac istnieje ryzyko natknięcia się na ślady osadnictwa, które w takiej sytuacji muszą zostać 
zabezpieczone i przebadane przez służby archeologiczne.  
Przy właściwym prowadzeniu procesu inwestycyjnego, w tym zachowaniu odpowiedniej ostrożności 
na terenie prac nie przewiduje się trwałego i znacznego negatywnego oddziaływania na przyrodę 
ożywioną. Czynności takie jak  odpowiednie zabezpieczanie wykopów, usuwanie z nich uwięzionych 
osobników zwierząt, niedopuszczanie do powstania zastoisk wody, organizacja zaplecza budowy poza 
terenami podmokłymi, rozpoznanie przyrodnicze w obrębie zaplanowanych do usunięcia drzew  
i krzewów pod kątem obecności osobników chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów 
umożliwią utrzymanie wysokiego poziomu różnorodności biologicznej obszaru. 
Odbiór krajobrazu na etapie inwestycyjnym jest zmienny, zależy przede wszystkim od organizacji 
placu budowy i zakresu prac wykonywanych w danym momencie na terenie.  
 
Główne oddziaływania na etapie użytkowania będą się wiązały z korzystaniem z zajętego terenu. 
Źródłem zanieczyszczeń mogą być: nieprawidłowo magazynowane odpady, ruch pojazdów po 
niewystarczająco utwardzonych powierzchniach, o wyższym niż dopuszczalne obciążeniu, mycie 
pojazdów w nieprzeznaczonych do tego miejscach.  
Użytkowanie obiektów w zabudowie mieszkaniowej, letniskowej, zagrodowej oraz usługowej wiązać 
się będzie z poborem wód podziemnych na cele socjalne a na terenach zabudowy usługowej - 
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potencjalnie też na cele technologiczne. Zasadne jest propagowanie odzysku wykorzystanej wody 
oraz gromadzenie wód opadowych i ich ponowne zastosowanie.  
Przy właściwym wykonaniu i zgodnym z prawem użytkowaniu urządzeń do poboru wód  
i dopuszczonych urządzeń do gromadzenia ścieków (zbiorniki bezodpływowe, przydomowe 
oczyszczalnie ścieków) nie prognozuje się ryzyka znaczących oddziaływań na zasoby i stan wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. Rozwiązania indywidualne w zakresie gromadzenia 
nieczystości ciekłych są z założenia rozwiązaniami czasowymi. Docelowym  systemem ma być 
zbiorczy sieć kanalizacji sanitarnej. 
Projekt MPZP dopuszcza lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków na wszystkich terenach 
wskazanych w projekcie MPZP pod zabudowę, również na tych znajdujących się w niższych częściach 
rynny rzeki Reknicy oraz przy zbiorniku wodnym w Hucie Górnej czyli w miejscach gdzie należy 
spodziewać się gruntów mocno nawodnionych (torfy, namuły) i bardziej wrażliwych na 
zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego. Jako rozwiązanie zabezpieczające i mające 
decydujący wpływ na realizację tego typu instalacji zastosowano warunek wykonania wyprzedzająco 
odpowiednich badań gruntowo – wodnych. 
Na jakość powietrza wpływ będzie miała emisja pyłów i gazów z ruchu pojazdów poruszających się po 
lokalnych drogach, spalania paliw kopalnych na cele ogrzewania obiektów i świadczenia 
dopuszczonych usług. Z emisją zanieczyszczeń do powietrza wiąże się też możliwość występowania 
okresowo substancji uciążliwych zapachowo z hodowli zwierząt na terenach zabudowy zagrodowej 
oraz gromadzenia odpadów biodegradowalnych w porze letniej. Ocena szkodliwości substancji 
zapachowych jest problematyczna z uwagi na brak unormowań prawnych w tym temacie. 
Ograniczanie takich emisji jest możliwe m.in. poprzez odpowiednie ulokowanie miejsc 
magazynowania odpadów i produktów ubocznych z rolnictwa, dobór odpowiednich filtrów  
i zastosowanie zieleni ochronnej, co daje szansę za likwidację bądź skuteczne ograniczenie 
uciążliwości.  
Nowe zagospodarowanie spowoduje zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej a zwiększenie 
powierzchni wystawionej na działanie promieni słonecznych i siły wiatru. Oddziaływania tego rodzaju 
będą miały charakter długoterminowy choć natężenie oddziaływania zależne będzie od konkretnej 
sytuacji pogodowej w danym momencie. Istotne będzie dostosowanie nowej zabudowy do zmian 
klimatu np. poprzez wykonanie obiektów z trwałych materiałów, uwzględnienie potrzeby ogrzewania 
/ schładzania pomieszczeń, zapewnienie awaryjnego zasilania w media, utrzymanie odpowiedniego 
poziomu powierzchni przepuszczalnych.  
Dla nowej zabudowy obowiązywać będą dopuszczalne poziomu emisji hałasu dla pory dnia i nocy 
ustalone dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowo - usługowej  
i zabudowy zagrodowej. Występowanie hałasu i drgań na etapie użytkowania spowodowane może 
być ruchem pojazdów, pracą maszyn i urządzeń rolniczych a w przypadku działalności usługowej 
również innych urządzeń technicznych. Oddziaływanie to prognozuje się jednak jako lokalne, 
występujące jedynie w pewnych porach doby bądź roku. 
Nie przewiduje się aby etap użytkowania terenu po jego zagospodarowaniu zgodnie z wymogami 
prawa do proponowanych funkcji miał negatywny wpływ na zasoby przyrody ożywionej oraz szlaki 
migracji organizmów. W projekcie MPZP utrzymano wysoki wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej (40 - 60%) co umożliwi właściwe funkcjonowanie pokrywy roślinnej i warstwy glebowej oraz 
przebywania w ich obrębie różnych gatunków zwierząt.  
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej oraz utrzymanie stosunków wodnych na obszarze, 
pozwolą na utrzymanie właściwego stanu jakościowego i ilościowego wód, opóźnienie procesów 



strona 11 z 43 
 

sukcesji naturalnej zbiorników wodnych, zachowanie różnorodności biologicznej obszaru  
i drożności korytarzy ekologicznych.  
Obecność dodatkowej zieleni stosowanej przy urządzaniu przydomowych ogrodów, pod warunkiem 
wykorzystania gatunków rodzimych, należy rozpatrywać pozytywnie jako dodatkowy element 
poprawiający lokalne warunki aerosanitarne oraz stanowiący miejsce potencjalnego żerowania, 
pobytu i rozrodu zwierząt. Przyszłościowo, podczas prowadzenia prac remontowych  
i modernizacyjnych obiektów konieczny jest przegląd miejsc potencjalnego przebywania ptaków  
i nietoperzy.  
Prognozuje się, że docelowy odbiór krajobrazu, będzie pozytywny. Użycie materiałów nawiązujących 
fakturowo i kolorystycznie do sąsiedniej zabudowy i zsynchronizowanych z nią formą oraz 
maskowanie dominant wysokościowych, będzie miało pozytywny wpływ na utrzymanie walorów 
krajobrazowych oraz czas, po którym konieczne będzie przeprowadzenie prac remontowych.  
Odpowiednią dbałość o wygląd i jakość zagospodarowania obszaru należy uznać za działania 
zdecydowanie pożądane.  
Nie przewiduje się negatywnego wpływu nowego zainwestowania na obiekty zabytkowe przy 
stosowaniu zaleceń wskazanych w projekcie MPZP Huta Dolna I. Prowadzenie prac rewaloryzacyjnych 
na obiektach zabytkowych, zgodnie z zaleceniami MPZP, wpłynie pozytywnie na zachowanie tych 
budynków i krajobrazu kulturowego. 
Spalanie paliw (na cele socjalne oraz technologiczne) zawsze powoduje pewną emisję pyłów i gazów 
do powietrza jednak preferencja paliw niskoemisyjnych (np. gazu, oleju opałowego) jest pod tym 
względem korzystniejsza. Ewentualne przerwy w zasilaniu w energię elektryczną i wodę określono 
jako możliwe jednak incydentalne i krótkotrwałe. Za wysoko korzystne należy ocenić propagowanie 
wykorzystania źródeł energii odnawialnej (wiatr, słońce, biomasa) na potrzeby produkcji elektrycznej  
i cieplnej. Działania te wpłyną pozytywnie na stan jakości powietrza i dywersyfikację źródeł produkcji 
energii.  
Powstające odpady będą w przewadze odpadami komunalnymi o sprawdzonych technologiach 
odzysku i unieszkodliwiania. Niewłaściwe przechowywanie odpadów tzw. „mokrych” oraz odpadów  
z rolnictwa może jednak powodować wystąpienie czasowych uciążliwości zapachowych. Ilość  
i szkodliwość wytworzonych odpadów związanych z dopuszczoną działalnością usługową będą 
zależne od rodzaju tej działalności i nie wyklucza się konieczności zastosowania specjalnych metod 
ich zagospodarowania, wynikających z przepisów prawa ogólnego.  
Przyszłe zagospodarowanie terenu w zakładanej skali i na określonych projektem MPZP zasadach, nie 
daje podstaw do uznania aby zachodziło ryzyko negatywnego wpływu ze strony pola 
elektromagnetycznego. 

Projekt MPZP Huta Dolna I jest zgodny z przepisami uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego 
regulującej działania dopuszczone i zakazane na terenie Przywidzkiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, których stosowanie zapewni równocześnie zachowanie ciągłości i drożności w obrębie 
subregionalnego korytarza ekologicznego rzeki Reknicy i korytarza lokalnego. 

Fragment w Hucie Dolnej znajdujący się w granicach obszaru Natura 2000 „Huta Dolna” został 
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług na warunkach 
wynikających w przepisów odrębnych, przy czym wykluczono usługi uciążliwe. Przeznaczenie tego 
terenu jest tożsame z przeznaczeniem w obowiązującym MPZP Huta Dolna. Teren opracowania 
projektu MPZP zlokalizowany jest poza siedliskami przyrodniczymi  o kodach 9110 – kwaśne buczyny 
niżowe, 3150 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
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Potamion, 7140 - torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-
Caricetea) oraz poza siedliskiem gatunku strzebla błotna (kod 4009), której stanowisko znajduje się  
w jednym ze zbiorników. Wyklucza to bezpośrednie oddziaływanie nowego zagospodarowania na 
chronione siedliska. Położenie terenów zajmowanych przez ww. siedliska chronione wyżej niż teren 
objęty opracowaniem projektu MPZP wyklucza ryzyko presji komunalnej. Z uwagi na zarastanie 
zbiornika reprezentującego siedliska 3150 i 4009 i tym samym bardziej utrudniony dostęp do niego 
oraz atrakcyjność pobliskiego J. Głębokiego, ryzyko turystycznej penetracji tych terenów i ich 
wykorzystywania na cele wędkarstwa oceniono jako możliwe jednak znacznie ograniczone. Nowe 
zagospodarowanie przy uwzględnieniu zaproponowanych rozwiązań nie daje podstaw do uznania by 
wpływało na przedmiot i cele ochrony w obszarze, integralność obszarów i spójność całej sieci Natura 
2000. Nie stwierdzono zatem potrzeby wskazywania rozwiązań alternatywnych do poczynionych  
w projekcie MPZP.W przypadku wątpliwości co do wpływu zagospodarowania terenu na przedmiot  
i cele ochrony ww. obszaru możliwe będzie dokonanie indywidualnej analizy w procedurze oceny 
oddziaływania na obszar Natura 2000 na podstawie przepisów ustawy ooś i ustawy o ochronie 
przyrody.  

Treść projektu MPZP Huta Dolna I zawiera odpowiednie zapisy stanowiące rozwiązania chroniące 
środowisko. Zasady odnoszą się do poszczególnych elementów środowiska, bazują na rozwiązaniach 
sprawdzonych i dopuszczonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w niektórych 
miejscach uszczegółowionych. Precyzyjne środki zabezpieczające środowisko przed uciążliwościami  
i ponadnormatywnymi oddziaływaniami będą ustalane na podstawie wyników badań i symulacji na 
etapie przedrealizacyjnym (np. przy uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)  
a nawet dopiero przed oddaniem obiektu do użytkowania (zezwolenia na użytkowanie urządzeń 
wodnych, emisję zanieczyszczeń do atmosfery, itp.).  
 
Dla analizy skutków realizacji ustaleń MPZP Huta Dolna I służy przede wszystkim analiza aktualności 
MPZP oraz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wykonywana na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dodatkowo 
zaproponowano wykorzystanie danych środowiskowych gromadzonych na potrzeby 
sprawozdawczości prowadzonej przez GUS i inne organy ochrony środowiska oraz analizę zapisów 
zezwoleń wydawanych indywidualnie dla działek objętych granicami opracowania projektu MPZP.  
W razie potrzeby mogą zostać zastosowane rozwiązania dodatkowe np. ekspertyzy, badania 
monitoringowe. 

 

3. Zawartość i główne cele projektowanego dokumentu  
 

Sporządzona prognoza ooś opisuje, analizuje i ocenia projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Huta Dolna I (dalej: MPZP Huta Dolna I). Skutkiem jego przyjęcia będzie uchylenie  
w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 
ewidencyjnym Huta Dolna (dalej: MPZP Huta Dolna) 1 . Podstawą do rozpoczęcia procedury 
opracowania MPZP Huta Dolna I jest uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Przywidz z dnia 8 lutego 

                                                             
1 Uchwała  Nr XXX/210/2013 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 7 
stycznia 2014 r. poz. 42).  
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2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Huta Dolna I w obrębie geodezyjnych Huta Dolna, gmina Przywidz.  

Projekt MPZP Huta Dolna I dotyczy obszaru o powierzchni ok. 22,5 ha zlokalizowanego w środkowej 
części gminy wiejskiej Przywidz, w msc. Huta Górna i Huta Dolna, obręb Huta Dolna.  Na powierzchnię 
opracowania składa się 13 wydzielonych powierzchni objętych dotąd w części lub całości zakazem 
zabudowy z uwagi na położenie w strefie 100 m od brzegów rzeki Reknicy w msc. Huta Dolna oraz 
brzegów zbiornika wodnego na dz. nr dz. nr 85/8, 86, 89, 88/4 i 88/5 obr. Huta Dolna, msc. Huta 
Górna. 
W msc. Huta Dolna wyznaczono 9 powierzchni (powierzchnie nr 1 -9) zlokalizowanych na użytkach 
rolnych – gruntach ornych (R), pastwiskach trwałych (Ps), łąkach trwałych (Ł), w mniejszym stopniu 
gruntach rolnych zabudowanych (Br) i gruntach pod rowami (W), gruntach leśnych (Ls) oraz na 
gruntach zaklasyfikowanych do zabudowanych i zurbanizowanych – terenach mieszkaniowych (B), 
innych terenach zabudowanych (Bi) oraz zurbanizowanych terenach niezabudowanych lub w trakcie 
zabudowy (Bp). Osiami, wokół których skupiają się powierzchnie, są lokalne drogi gminne – ul. Żurawi 
Trakt i Górna oraz koryto rzeki Reknicy (Wp). Jedynie 3 powierzchnie (nr 1, 2 i 9) położone są  
w oddaleniu od ww. dróg, dostęp do nich jest zapewniony z dróg wewnętrznych. Istniejąca zabudowa 
reprezentuje zabudowania mieszkalne jednorodzinne i zabudowę zagrodową. Na powierzchni nr 8 
obecna jest zabudowa letniskowa. Wydane w latach 2013 – 2018 decyzje ustalające warunki 
zabudowy tej części miejscowości dotyczyły właśnie zabudowy rekreacji indywidualnej i gospodarczej 
na tej powierzchni.  
W msc. Huta Górna wyznaczono 4 powierzchnie (powierzchnie nr 10-13) zlokalizowane na użytkach 
rolnych – gruntach ornych (R), pastwiskach trwałych (Ps) oraz gruntach rolnych zabudowanych (Br), 
gruntyach pod rowami (W) i nieużytkach (N). Powierzchnie położone są przy skrzyżowaniu ulic 
Dworskiej, Górnej i Podleśnej. Istniejące obiekty tworzą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz 
zabudowę zagrodową. W latach 2013 – 2018 wydano dla terenu opracowania i jego sąsiedztwa  
2 decyzje ustalające warunki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (jedna z decyzji dla działki 
na powierzchni nr 10, druga poza granicami opracowania MPZP). 
Zmiany w przeznaczeniu terenów na poszczególnych powierzchniach pokazano w poniższej tabeli. 
 
Tab.1. Przeznaczenie terenów w obowiązującym MPZP Huta Dolna i projekcie MPZP Huta Dolna I 

Nr powierzchni Przeznaczenie terenu 
w MPZP Huta Dolna 

Przeznaczenie terenu 
w projekcie MPZP Huta Dolna I 

1 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(5.6.MN) 

teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (13.MN) 

2 
teren rolniczy (12.47.R) teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (12.MN) 

3 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
zabudowy usługowej (6.MN/U);   
teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (1.2.RM)  

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i zabudowy usługowej (8.MN/U);   
teren zabudowy zagrodowej w gospodarst-
wach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 
(7.RM) 

4 
teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (1.3.RM) 

teren zabudowy zagrodowej w 
gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych (9.RM) 

5 
teren rolniczy (12.45.R),  
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(5.9.MN)  

teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (11.MN) 

6 
teren rolniczy (12.46.R), 
teren zabudowy mieszkaniowej jedno-rodzinnej 
(5.10.MN);  

teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (10.MN); 
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7 

teren zabudowy letniskowej (2.5.ML),  
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(5.1.MN), 
teren rolniczy (12.42.R); 

teren zabudowy letniskowej (5.ML),  
teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (6.MN), 
 

8 

tereny zabudowy letniskowej (4.2. ML, 4.3.ML, 4.4.ML, 
4.5.ML), 
tereny rolnicze (12.43.R), 
tereny ciągów pieszo – jezdnych (16.KDX, 17.KDX, 
18.KDX) 

tereny zabudowy letniskowej (1. ML, 2.ML, 
3.ML, 4.ML), 
tereny ciągów pieszo - jezdnych (24.KDX, 
25.KDX, 26.KDX) 

9 
teren zabudowy letniskowej (2.11.ML, 2.6.ML), 
teren rolniczy (12.44.R); 

teren zabudowy letniskowej (21.ML), 
 

10 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(8.2.MN); 

teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (14.MN); 

11 

teren rolniczy (12.48.R); Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej (15.MN),  
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i zabudowy usługowej (16.MN/U) 
Teren drogi publicznej – klasa drogi lokalnej 
(23.KD-L); 
Teren drogi wewnętrznej niepublicznej 
(27.KDW) 

12 

teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (7.3.RM),  
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(8.7.MN); 

Teren zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 
(18.RM) 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej (19.MN) 

13 

tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (7.4.RM, 7.5.RM). 

Teren zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 
(20.RM) 
Tereny zabudowy mieszkaniowej i zabudowy 
usługowej (22.MN/U, 17.MN/U),  

 
Zasadnicze zmiany dotyczą wyznaczenia nowej strefy zakazu lokalizowania zabudowy od brzegów 
rzeki Reknicy (wcześniej 100 m, obecnie 25 m) i przeznaczenia uwolnionych terenów pod 
zabudowę, przede wszystkim mieszkaniową jednorodzinną oraz letniskową. Podjęcie procedury 
planistycznej jest konsekwencją dokonanego przez samorząd województwa przeglądu stanu 
zachowania ekosystemów chronionych w ramach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(POCHK) oraz znowelizowania uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie POCHK.  
W nowej uchwale zmianie uległy zasięgi stref zakazu zabudowy od brzegów rzek i jezior oraz innych 
naturalnych zbiorników wodnych.  
W ramach opracowywania MPZP, w msc. Huta Górna dokonano również zmiany przeznaczenia 
fragmentów terenów zabudowy zagrodowej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
i zabudowy usługowej oraz uregulowań w zakresie przeznaczenia niewielkich fragmentów na 
potrzeby właściwego urządzenia publicznej drogi lokalnej oraz drogi wewnętrznej.    
Projekt MPZP Huta Dolna I ma na celu wskazanie ram zagospodarowania ww. obszaru w sposób 
umożliwiający pogodzenie na danym terenie i w jego sąsiedztwie interesów przestrzennych, 
gospodarczych, społecznych i ochrony środowiska różnych podmiotów i tym samym realizację zasady 
zrównoważonego rozwoju. Odpowiednie zapisy projektu MPZP, zobrazowane również w formie 
rysunku planu, mają doprowadzić do spójności planowanego zagospodarowania z istniejącym  
i zachowania ładu w przestrzeni.  
Projekt uchwały przyjmującej MPZP Huta Dolna I  wraz z częścią graficznym przedstawiono w zał. 1 
do niniejszego opracowania. 
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Sporządzenie prognozy ooś dla projektu MPZP jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Obowiązek przeprowadzenia takiej oceny wynika z art. 46 pkt 1 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081  
z późn. zm., dalej: ustawa ooś). Zakres informacji w prognozie ooś oparto na wymogach art. 51-52 
ustawy ooś oraz uzgodnieniach zakresu szczegółowości prognozy dokonanych przez: 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku – uzgodnienie znak: RDOŚ-Gd-
WZP.411.5.2.2019.MP.1 z dnia 19.03.2019 r.; 

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim – uzgodnienie 
znak: NS.460.14.2019.SD.1 z dnia 28.02.2019 r. 
 

4. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy 
 

Przy sporządzaniu prognozy ooś zapoznano się z treścią obowiązującego MPZP Huta Dolna oraz 
projektem MPZP Huta Dolna I, przeanalizowano zapisy strategii, planów i programów oraz przepisy 
prawa ochrony środowiska. Do opisu istniejącego stanu środowiska wykorzystano dostępne dane 
literaturowe i kartograficzne stanowiące informacje ogólnodostępne i zgromadzone przez organy 
administracji. Oceny oddziaływania ustaleń projektu MPZP dokonano na podstawie materiałów  
i wiedzy własnej o możliwych uciążliwościach i zanieczyszczeniach do środowiska ze strony 
projektowanych typów zagospodarowania przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ramowego 
określenia w projekcie MPZP zasad wykorzystania terenu. Nie stwierdzono luk w wiedzy czy 
dostępnych materiałach, które uniemożliwiałyby dokonanie oceny wpływu nowego zainwestowania 
na środowisko. 

 

 

II. POWIĄZANIE DOKUMENTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI AKTAMI 
PRAWNYMI,  PLANAMI I STRATEGIAMI I CELE ŚRODOWISKOWE  
W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH 
 

1. Powiązanie projektowanego dokumentu z innymi dokumentami 
 

Opracowany projekt MPZP Huta Dolna I sporządzony został w ramach procedury planistycznej 
wynikającej z ustawy z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.). Projekt MPZP wykazuje ścisłą zależność z nw. dokumentami: 
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 Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 
2030 (PZP OMT G-G-S 2030, PZP OMT 2030)2 

PZP OMT 2030 obowiązuje od 01.03.2017 r. i stanowi dokument planistyczny dla obszaru 
metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. Gmina Przywidz znajduje się w strefie funkcjonalnej OMT 
okalającej jej część rdzenną. Obszar objęty MPZP, zgodnie z zapisami PZP OMT 2030, znajduje się  
w rejonie E- turystyczno – rolniczym rejonie kaszubskim (ekstensywnego uzupełniania zabudowy 
mieszkaniowej) cechującym się dominacją zainwestowania wiejskiego, skupionego jak  
i rozproszonego (w tym zabudowy letniskowej), z licznymi terenami usług turystyki w strefach 
przyjeziornych, o mozaikowatym zróżnicowaniu struktury środowiska przyrodniczego,  
w przeważającej części objęty Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym i obszarami chronionego 
krajobrazu. Dla rejonu E zastosowanie mają 2 specyficzne zasady: 

 regeneracji i ekstensywnego uzupełniania zabudowy mieszkaniowej w zwartej zabudowie 
wiejskiej, zwłaszcza we wsiach gminnych; 

 dostosowania skali i intensywności zabudowy do pojemności przestrzeni na przyrodniczych 
obszarach chronionych.  

PZP OMT 2030 wskazuje na wyznaczanie obszarów rozwojowych z zachowaniem czytelnej krawędzi 
pomiędzy terenami zainwestowanymi i otwartymi. Nowe zainwestowanie powinno być zgrane 
czasowo z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej, szczególnie elektroenergetycznej oraz 
kanalizacji sanitarnej w ramach zasięgu aglomeracji ściekowych. Jako rekomendację wskazano 
tworzenie warunków przestrzennych na obszarach wiejskich, umożliwiających kreowanie i rozwój 
działalności gospodarczej, także w zawodach pozarolniczych. Kształtowanie struktur przestrzennych 
ma uwzględniać również: walory przyrodnicze w tym istniejące obszary chronione, płaty i korytarze 
ekologiczne, zasoby kulturowe i historyczne, zintegrowane podejście do gospodarowania wodami  
w zlewni i podnoszenia jej retencyjnej pojemności i upowszechniania wykorzystanie wody opadowej  
i wody szarej. Plan zachęca też do lokalizowania instalacji OZE oraz sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych dla wyprowadzenia mocy z generacji rozproszonej.  
 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Przywidz ( SUIKZ 2018) 

Studium wskazuje, że nowa polityka przestrzenna gminy powinna kierować się m.in. zasadami 
zrównoważonego rozwoju, równoważenia funkcji w obrębie miejscowości, etapowego 
zagospodarowania kolejnych terenów, przeciwdziałania „rozlewaniu się” zabudowy, kreowania stref 
centralnych w miejscowościach, skupiania w ich obrębie usług publicznych i prywatnych niezbędnych 
dla ludności, zapewnienia odpowiedniej komunikacji w tych strefach i do nich oraz zmniejszania 
intensywności zagospodarowania od stref centralnych ku peryferiom. W celu poszanowania 
zróżnicowań i uwarunkowań lokalnych w SUIKZ 2018 wprowadzono 3 opcje do uwzględnienia przy 
zagospodarowania obszaru gminy: 

 opcja spójności – dla centralnego pasma urbanizacji wokół drogi wojewódzkiej nr 221, 
położonego w obrębie POCHK i objętego aglomeracją ściekową;  

 opcja ochronna – dla obszaru chronionego krajobrazu w pozostałej centralnej części gminy, 
korytarzy ekologicznych rzek Reknicy i Wietcisy; 

 opcja proturystyczna (mieszkaniowo – letniskowa) – dla pozostałych obszarów 
wysoczyznowych w strefie przykrawędziowej dolin rzecznych. 

                                                             
2 Uchwała nr 318/XXXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 
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Dla terenów objętych opracowaniem projektu MPZP w Hucie Dolnej wskazano opcję ochronną z 
uwagi na lokalizację tych terenów w strefie korytarza ekologicznego rzeki Reknicy. Przedmiotem 
ochrony przed urbanizacją powinny być dna dolin o niekorzystnych warunkach bioklimatycznych dla 
stałego pobytu mieszkańców, strefy krawędziowe dolin narażone na procesy osuwiskowe, a także 
tereny ograniczonej zabudowy od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. W obrębie 
tej strefy dopuszcza się miejscowości dla funkcji związanych z pobytem okresowym (obiekty obsługi 
ruchu turystycznego, w tym turystyki zdrowotnej oraz rekreacji, a także „drugie domy”). 
Tereny w Hucie Górnej zostały zaliczone do strefy przykrawędziowej, otaczającej doliny rzeczne. 
Miejscowość może stanowić miejsce zabudowy mieszkaniowo – letniskowej o zrównoważonym 
programie 200 -500 osób z opcją proturystycznego rozwoju.  
Na obszarach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w celu zachowania 
niezbędnej elastyczności ustaleń SUIKZ 2018, nie zdefiniowano ścisłego przeznaczenia terenów. 
W zakresie ochrony środowiska SUIKZ 2018 wprowadza następujące ustalenia, które miały mają   
odniesienie do oceny projektowanego zagospodarowania: 

 zachowanie i wzmocnienie naturalnych obszarów przyrodniczych i powiązań ekologicznych 
(układy dolin, mokradeł i wszelkich podmokłych obniżeń, oczek wodnych i jezior stanowiące 
naturalne korytarze ekologiczne); 

 zachowanie walorów ekologicznych obszarów rolniczych (pasów zadrzewień i zakrzewień, 
kęp roślinności), racjonalna i bezpieczna gospodarka rolna; 

 ochrona  i poprawa czystości wód powierzchniowych, powstrzymanie eutrofizacji; 
 zachowanie i poprawa stanu różnorodności biologicznej; 
 ochrona walorów krajobrazowych i kulturowych gminy w oparciu o ustalone obszary i strefy; 
 możliwość dostępu do rożnych nośników energii z preferencją ekologicznych; 
 zapewnienie dostawy wody w ilości i jakości odpowiadającej współczesnym standardom; 
 sprawnie funkcjonujący system usuwania i oczyszczania ścieków sanitarnych oraz wód 

opadowych (wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba); 
 poprawa stanu aerosanitarnego na obszarze gminy; 
 nieprzerwane dostawy energii elektrycznej z możliwością swobodnego wykorzystywania jej 

do różnych celów, 
 odbiór odpadów w sposób i z częstotliwością nie powodującą uciążliwości. 

 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 
ewidencyjnym Huta Dolna (dalej: MPZP Huta Dolna)3. 

MPZP Huta Dolna jest obowiązującym dla analizowanych powierzchni planem zagospodarowania 
przestrzennego. Przyjęcie MPZP Huta Dolna I uchyli MPZP Huta Dolna w części dotyczącej 100 m 
zakazu zabudowy od brzegów rzeki Reknicy oraz naturalnych zbiorników wodnych i wyznaczy nową 
linię zakazu zabudowy od rzeki o szerokości 25 m od brzegu rzeki. Na uwolnionych terenach 
rolniczych możliwe będzie wprowadzenie nowej zabudowy bądź jej dalszy rozwój. Wyznaczenie linii 
zakazu zabudowy od zbiornika wodnego w Hucie Górnej, znajdującego się w bezpośrednim  
sąsiedztwie terenów objętych projektem MPZP, nie jest wymagane prawem. Dodatkowo zapisy 
projektu MPZP Huta Dolna I zostaną dostosowane do aktualnej wiedzy o terenie i obowiązujących 
przepisów prawa. 

                                                             
3 Uchwała nr XXX/210/2013 Rady Gminy Przywidz z dnia 12 listopada 2013 r. 
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2. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym  
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu 

 

Do analizy przyjęto dokumenty, których zapisy mają odniesienie do granic obszaru objętego 
projektem MPZP Huta Dolna I, planowanego rodzaju zagospodarowania terenu oraz rodzajów 
oddziaływań, które mogą w związku z nim wystąpić. Nacisk położono na cele ochrony środowiska 
ustanowione w dokumentach regionalnych i lokalnych uznając, że są one bardziej specyficzne  
i szczegółowe niż cele zdefiniowane na poziomie ogólnopolskim. Jednocześnie dokumenty regionalne 
i lokalne bazują na dokumentach strategicznych wyższego poziomu co gwarantuje odzwierciedlenie 
celów i działań skali regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Zdecydowano się zatem pominąć 
opis dokumentów międzynarodowych i wspólnotowych.  

 Plan Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły (APGW Wisła 2016) 

Plan gospodarowania wodami to dokument planistyczny opracowany dla poszczególnych rodzajów 
wód oraz obszarów zależnych od wód na terenie danego obszaru dorzecza. APGW Wisła 2016 
identyfikuje główne rodzaje wód klasyfikując je w jednolite części wód (JCW), określa ich stan na 
podstawie badań monitoringowych, wskazuje cele środowiskowe konieczne do osiągnięcia, ustala 
możliwości zastosowania odstępstw od osiągnięcia tych celów w tym z uwagi na realizację inwestycji 
o dużym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Dokładne informacje o celach 
środowiskowych dla JCW, znajdujących się w zasięgu wpływu przyszłego zagospodarowania, 
przytoczono w prognozie przy opisie zasobów wodnych oraz wpływie planowanego zainwestowania 
na te zasoby. 

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

SPA 2020 został przyjęty przez Radę Ministrów pod koniec 2013 r. jako odpowiedź na wyzwania 
dotyczące podjęcia działań adaptacyjnych do postępujących zmian klimatu. Głównym celem 
realizowanym w ramach SPA 2020 w Polsce, jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz 
funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. W odniesieniu do 
przedmiotu projektu MPZP Huta Dolna I, zastosowanie mają przede wszystkim działania dotyczące: 

 rozwoju alternatywnych sposobów produkcji energii na poziomie lokalnym, szczególnie na 
potrzeby ogrzewania i klimatyzacji na terenach o mniejszej gęstości zaludnienia; 

 zapewnienia awaryjnych źródeł energii oraz przesyłu; 
 wspierania rozwoju OZE w szczególności mikroinstalacji; 
 wdrożenia lokalnych systemów monitoringu, ostrzegania i reagowania przed nadzwyczajnymi 

zjawiskami klimatycznymi (np. drożności kanalizacji i systemów odwadniania budowli 
podziemnych); 

 dostosowania / zaadoptowania obiektów do zmian klimatycznych. 
W projekcie MPZP działania te znalazły odniesienie przede wszystkim przy wskazaniu sposobu 
zaopatrzenia nowej zabudowy w ciepło oraz energię elektryczną. 
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 Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2018 – 2021  
z perspektywą do roku 2025 (POŚ WP)4 

POŚ WP spaja działania i dokumenty z zakresu ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim. 
Założenia projektu MPZP są zbieżne z zapisami POŚ WP, przede wszystkim w zakresie uwzględniania  
w MPZP zapisów o korzystaniu z OZE, ograniczenia emisji hałasu do środowiska, ochrony przed polem 
elektromagnetycznym (PEM) oraz: 

 realizacji zadań pozwalających na osiągnięcie poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń 
powietrza: pyłu PM10 i pyłu PM2,5 i osiągnięcie poziomu docelowego benzo(a)pirenu; 

 realizacji inwestycji poprawiających jakość wody przeznaczonej do spożycia, ograniczanie 
strat wody i emisji do wód, monitoring; 

 budowy zbiorczych i indywidualnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków 
komunalnych; 

 ograniczenia emisji zanieczyszczeń przemysłowych, komunikacyjnych i komunalnych - 
inwestycje w nowe technologie lub modernizacja już istniejących; 

 ograniczenia erozji gleb; 
 rozwoju systemów selektywnego zbierania odpadów, w szczególności odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji; 
 identyfikowania, dokumentowania i waloryzacji przyrodniczej terenów pełniących funkcję 

ekologiczną, zachowywania obszarów, siedlisk i obiektów przyrodniczych cennych, 
reprezentatywnych dla regionu, ochrony alei przydrożnych i zadrzewień śródpolnych; 

 ochrony i przywracania charakteru pomorskiego krajobrazu, w szczególności wiejskiego  
i małomiasteczkowego; 

 zapobiegania skutkom zanieczyszczania środowiska, szybkie usuwanie skutków awarii. 
 

 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 (PGO WP 2022)5 

PGO WP 2022 uwzględnia działania mające na celu utworzenie nowoczesnego i skutecznego systemu 
gospodarki odpadami zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2022. Załącznikiem do PGO 
WP 2022 jest Plan Inwestycyjny wskazujący konkretne działania infrastrukturalne. W Planie 
Inwestycyjnym nie stwierdzono zapisów o planowanych inwestycjach z zakresu gospodarki odpadami 
na terenie objętym analizą, w jego bliższym ani dalszym sąsiedztwie. Ustalenia PGO WP 2022 są 
jednak obowiązujące dla terenu m.in. w kwestii przynależności obszaru do Regionu Południowego 
obsługiwanego przez przypisane mu instalacje: RIPOK w Starym Lesie, RIPOK w Nowym Dworze (gm. 
Chojnice), instalacje do zagospodarowania odpadów zielonych w Przechlewie i Kościerzynie oraz 
składowisko pozostałości po mechaniczno – biologicznym przetwarzaniu odpadów komunalnych oraz 
ich sortowaniu w Gostomiu. Prowadzona na terenie gminy gospodarka odpadami jest zgodna  
z kierunkami postępowania opisanymi w PGO WP 2022. 

 Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został 
przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy 
benzo(a)pirenu (APOP- strefa pomorska)6 

                                                             
4 Uchwała Nr 461/XLIII/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 lutego 2018 r. 
5 Uchwała Nr 321/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 
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Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej wskazuje niezbędne i możliwe do 
realizacji działania naprawcze w celu przywrócenie standardów jakości powietrza w zakresie stężeń 
pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu - B(a)P przez podmioty publiczne i prywatne. Ustalenia 
projektu MPZP Huta Dolna I dotyczące ograniczania uciążliwości ze strony zanieczyszczeń pyłowo – 
gazowych, zapewnienia odpowiedniego sposobu dostaw energii cieplnej i elektrycznej dla nowej 
zabudowy oraz utrzymania wysokiego poziomu powierzchni biologicznie czynnej, wpisują się  
w określone APOP-strefa pomorska działanie o numerze Spo16 – stosowanie w MPZP zapisów, 
sprzyjających ograniczeniu emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz B(a)P m.in. przez wprowadzenie 
zieleni izolacyjnej, stosowania maksymalnie wysokich wskaźników powierzchni biologicznie czynnej 
towarzyszącej zabudowie. 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2016 – 2019  
z perspektywą na lata 2020-2023 (APOŚ) 7 

APOŚ wyznacza cele, obszary interwencji, kierunki i działania w zakresie ochrony poszczególnych 
komponentów środowiska na terenie gminy. Projekt MPZP Huta Dolna I wpisuje się w większość 
kierunków i zadań w nim wymienionych, m.in. : 

 zmniejszanie zanieczyszczeń powietrza do dopuszczalnych/docelowych poziomów oraz 
osiągnięcie pułapu stężenia ekspozycji na pył PM2,5 przez realizację programu ochrony 
powietrza; 

 instalowanie OZE na budynkach, 
 modernizacja / przebudowa/ utwardzenie dróg w celu redukcji emisji liniowej, 
 opracowanie dokumentów strategicznych dla Gminy w zakresie ochrony środowiska w tym 

MPZP; 
 utrzymywanie obszarów cennych przyrodniczo. 

 
 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przywidz (PGN) 

Plan uściśla cele wskazane w pakiecie klimatyczno – energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji 
zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Projekt MPZP Huta Dolna I 
wpisuje się w zadania określone w tym programie w zakresie: 

 rozwoju niskoemisyjnych źródeł energii i eliminacji źródeł niskosprawnych; 
 wykorzystania odnawialnych źródeł energii,  
 podniesienia efektywności wytwarzania i zarządzania energią; 
 modernizacji systemów oświetlenia na energooszczędne. 

 
 

3. Uwagi zawarte w innych prognozach ooś dla dokumentów powiązanych  
z opracowywanym dokumentem 

 
Przy badaniu wpływu ustaleń projektu MPZP Huta Dolna I na środowisko posłużono się prognozami 
ooś opracowanymi dla regionalnych i lokalnych dokumentów strategicznych, m.in.: 

                                                                                                                                                                                              
6 Uchwała Nr 353/XXXIII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r. 
7 Uchwała nr XXII/151/2016  Rady Gminy Przywidz z dnia 28 grudnia 2016 r. 
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 Prognoza ooś dla projektu PZP WP 2030 oraz stanowiącego jego część projektu PZP OMT 
G-G-S  2030, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, Słupsk 2016;  

 Prognoza ooś projektu MPZP dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Huta 
Dolna, mgr Boguslaw Grechuta, maj 2013 r. wraz z aneksami do niej;  

 Prognoza ooś dla projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Przywidz do roku 2019. 

Dodatkowo w prognozie wykorzystano informacje o realizowanym i planowanym zagospodarowaniu 
pobliskiego terenu8. Zostały one przytoczone przy opisie obecnego stanu środowiska oraz przy 
rozpatrywaniu prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływań skumulowanych. 

 

III. OPIS, ANALIZA I OCENA PRAWDOPODOBIŃSTWA WYSTĄPIENIA ORAZ 
SKALI POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁYWAŃ 

 

1. Istniejący stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem 

 

Aktualny stan środowiska opisano dla terenu objętego granicami opracowania projektu MPZP Huta 
Dolna I z uwzględnieniem na tereny sąsiedniej zabudowy, terenów komunikacji, najbliższych 
obiektów zabytkowych, stref ochrony konserwatorskiej form ochrony przyrody. Tereny te przyjęto 
jako miejsca potencjalnego bezpośredniego i pośredniego oddziaływania nowego zagospodarowania 
na środowisko,  w tym ludzi.  

 Powierzchnia ziemi, gleby 

Fizjograficznie teren przynależy do megaregionu Pozaalpejskiej Europy Środkowej, prowincji Niżu 
Środkowopolskiego, podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego, makroregionu Pojezierze 
Wschodniopomorskie, mezoregionu Pojezierze Kaszubskie. Główny wpływ na ukształtowanie rzeźby 
terenu gminy miały: zlodowacenie północnopolskie fazy pomorskiej, działalność wód roztopowych 
oraz erozyjno-akumulacyjna działalność rzek w holocenie. Teren gminy stanowi głównie wysoczyzna 
morenowa z licznymi pagórkami moren czołowych i zagłębieniami międzymorenowymi oraz układem 
rynien rzek Wietcisy i Reknicy zajętych częściowo przez jeziora9.  
Pod względem typologicznym grunty orne gminy Przywidz stanowią głównie gleby brunatne kwaśne  
i wyługowane na glinach zwałowych (miejscami w facji ilastej) a miejscami także piaski, mułki  
i utwory żwirowe na glinach. Takich utworów należy się spodziewać przede wszystkim na terenie 
msc. Huta Górna. Na nieużytkach (N) mogą występować lokalnie namuły i mułki zagłębień 
bezodpływowych. 
W msc. Huta Dolna, rynnę rz. Reknicy zajmują torfy, muły i namułki dolin rzecznych  
i bezodpływowych zagłębień, a wyższe części rynny i zlewni rzeki – piaski i gliny deluwialne, piaski, 

                                                             
8  Rejestr zgłoszeń robót budowlanych dokonanych w latach 2015-2018 Staroście Gdańskiemu, Ocena 
aktualności dokumentów planistycznych oraz analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy 
Przywidz (Przywidz, maj 2018) 
9 SUIKZ 2018 
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mułki i miejscami żwiry kemów na glinach zwałowych, piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz gliny 
zwałowe10.  
Gleby na terenie gminy charakteryzują się niskim stopniem wysycenia zasadami, średnim stopniem 
kultury oraz dużą zmiennością pod względem budowy i uwilgotnienia. W klasyfikacji bonitacyjnej 
zaliczono je głównie do klas IVa i IVb oraz V i VI. W gruntach dominującym kompleksem przydatności 
rolniczej jest kompleks gleb żytnich dobrych (48%) i słabych (42%) powierzchni gruntów ornych. 
Kompleks żytnio łubinowy zajmuje 6% powierzchni gruntów ornych. Kompleks pszenno-żytni i 
pszenny zajmuje zaledwie 4% powierzchni gruntów ornych. Dodatkowo, 50% gruntów ornych gminy 
stanowią gleby okresowo lub stale za suche. Są to przeważnie gleby piaszczyste głęboko podścielone 
gliną, gdzie występuje utrudniony podsięk wody gruntowej. Gleby na nachyleniach stoków 
wskazanych jako tereny zagrożone się osuwaniem mas ziemnych (fragmenty terenów 13.MN, 10.MN, 
14.MN, 16.MN/U, 19.MN)11 są narażone na zjawiska erozji wietrznej i wodnej w przypadku znacznego 
naruszenia lub likwidacji pokrywy roślinnej. Torfy, mułki i namuły charakterystyczne dla den 
dolinnych i zbiorników bezodpływowych są wrażliwe na zmiany ich struktury oraz zmiany stosunków 
wodnych. 
 

 Zasoby wodne 

Teren położony jest poza obszarami zalewowymi, narażonymi na powódź i podtopienia. Teren 
znajduje się w granicach jednolitych części wód: 

 powierzchniowej rzecznej (JCWP) Reknica o kodzie PLRW 200017486869. Zgodnie z APGW 
Wisła 2016 jest to silnie zmieniona część wód. Rzeka Reknica na odcinku przebiegającym 
przez msc. Huta Dolna płynie od J. Głębokiego przez J. Ząbrskie i dalej kieruje się w okolice 
Marszewa, Marszewskiej Góry, Czapielska do msc. Kolbudy, gdzie wpada do rz. Raduni. 
Jeziora Głębokie i Ząbrsko nie stanowią samodzielnych jednolitych części wód.  
W msc. Huta Dolna rz. Reknica przechodzi pod ul. Żurawi Trakt między terenami 7.RM i 9.RM  
a jej brzegi są zlokalizowane od tych powierzchni w odległości ok. 20 m. Wzdłuż brzegów 
rzeki na przebiegu przez analizowany teren występuje kilkumetrowy drzewostan, głównie 
olsze i brzozy. Do terenu 1.ML przylega rów, który prowadzi wody wpadające do rzeki 
Reknicy.  Rów łączący się z korytem rzeki biegnie też przez teren 21.ML. 

 podziemnej (JCWPd) nr 13 o kodzie PLGW200013. 
 
W obrębie ww. JCWPd i obszaru objętego opracowaniem projektu MPZP znajduje się Główny 
Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 111 „Subniecka Gdańska”. Podstawowym zadaniem 
ochronnym zbiornika jest prowadzenie właściwej, racjonalnej eksploatacji oraz kontrola jakości wód 
w ich charakterystycznych punktach. Nie zachodzi potrzeba wyznaczania stref ochronnych  
i prowadzenia działań dotyczących ograniczeń w zabudowie terenu12. Obszar nie znalazł się w zasięgu 
strefy ochrony bezpośredniej ani pośredniej żadnego z pobliskich ujęć wód.  
Istotnym elementem hydrograficznym obszaru obu miejscowości są lokalne zbiorniki wodne zarówno 
te niewielkich rozmiarów (np. na terenach 3.ML i 4.ML) jak i większy zbiornik w Hucie Górnej 
położony poza granicami obszaru opracowania projektu MPZP ale w bezpośrednim sąsiedztwie 
                                                             
10 Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, arkusz 54- Dzierżążno (N-34-61-B), PIG 2001  
11 Tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych zostały przyjęte w projekcie MPZP Huta Dolna I na 
podstawie ustaleń poczynionych przy opracowaniu MPZP Huta Dolna i zweryfikowanych na moment 
sporządzania projektu MPZP 
12 SUIKZ 2018 
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terenów 15.MN, 16.MN/U, 18.RM i 19.MN wraz z rowem przebiegającym przez teren 19.MN. 
Zbiorniki są otoczone typową dla takich ekosystemów roślinnością drzewiastą i krzewami. Brzegi 
mniejszych zbiorników w obrębie zabudowy letniskowej zostały poddane modyfikacji przez właścicieli 
nieruchomości. Zbiornik w Hucie Górnej ulega sukcesji w kierunku lądowym.  

 
 Warunki klimatyczne oraz jakość powietrza 

Gmina znajduje się w części zewnętrznej Krainy Pojezierza Pomorskiego, którą cechuje przejściowość 
klimatu. Lato jest chłodne, najcieplejszym miesiącem jest lipiec (średnia temperatura osiąga 16,5  
st. C) a najchłodniejszym – luty (średnia temperatura ok. -3,9 st. C). W skali roku teren charakteryzuje 
się przewagą wiatrów południowo-zachodnich i zachodnich. Napływ różnorodnych mas powietrza 
powoduje zmienność ciśnienia atmosferycznego.  
Analiza zmian klimatu w Polsce w latach 1971-201113 wskazuje, że 2 ostatnie dziesięciolecia XX wieku 
i I dekada XXI wieku są najcieplejszymi w historii obserwacji w Polsce. Na większości obszaru Polski 
obserwuje się tendencje spadkowe liczby dni mroźnych i bardzo mroźnych co powoduje wydłużenie 
okresu wegetacyjnego. Zaobserwowano także zmiany w strukturze opadów – częstsze i dłuższe są 
okresy bezdeszczowe a wzrastają liczby dni z opadem o dużym natężeniu. Zauważalny wzrost 
temperatur ekstremalnych ma miejsce od 1981 r. skutkiem czego jest nasilenie związanych z tym 
zjawisk. Spośród tych zjawisk, największe znaczenie dla przedmiotu projektu MPZP mogą mieć takie 
zjawiska jak: fale upału i zimna, huragany, wyładowania atmosferyczne, gradobicia, osunięcia gruntu, 
szadź i opady śniegu, oblodzenia. 
Miejscowości Huta Dolna i Huta Górna charakteryzują się zabudową wiejską, skupioną wokół 
lokalnych dróg o niewielkim natężeniu ruchu. Zabudowa cechuje się dużym udziałem powierzchni 
biologicznie czynnej. Na topoklimat miejscowości wpływ mają obecność dużych powierzchni gruntów 
leśnych otaczających miejscowości, przebieg koryta rz. Reknicy przez msc. Huta Dolna, obecność 
małych, lokalnych zbiorników wodnych oraz gruntów w użytkowaniu rolniczym. Uwarunkowania te 
oddziałują zarówno na przewietrzanie terenu, transport pyłów i gazów z i spoza obszaru, wilgotność 
powietrza i miejscowe tworzenie się zamgleń nad zbiornikami wodnymi i podmokłościami.  
 
Teren całej gminy przynależy do strefy pomorskiej – obszaru wyznaczonego z uwagi na prowadzony 
przez WIOŚ w Gdańsku monitoring stanu jakości powietrza. Aktualnie na terenie Gminy Przywidz nie 
znajduje się punkt monitoringowy. Do opisu jakości powietrza przyjęto dane zebrane dla punktu 
pomiarowego w Liniewku Kościerskim, gm. Nowa Karczma oddalonego o ok. 16,5-17,5 km. Stacja  
w Liniewku Kościerskim wykonuje pomiary tła terenu pozamiejskiego dla zanieczyszczeń:  

 SO2, NO2, CO, benzenu – C6H6, pyłu PM10 i O3 – pod kątem ochrony zdrowia; 
 SO2, NOx i O3 – pod kątem ochrony roślin. 

Na podstawie raportu GIOŚ14 ustalono, że w strefie pomorskiej w 2018 r. przekroczone zostały 
stężenia zanieczyszczeń powietrza: 

  poziomu dopuszczalnego średniodobowego dla pyłu PM10 (ochrona zdrowia), 
 poziomu dopuszczalnego dla II fazy (do osiągnięcia do 01.01.2020 r.) dla pyłu PM2,5 (ochrona 

zdrowia), 

                                                             
13 SPA 2020 
14 Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim raport wojewódzki za rok 2018 rok, GIOŚ 
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku Departamentu Monitoringu Środowiska, Gdańsk, 
kwiecień 2019 r.   
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 poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 (ochrona zdrowia), 
 poziomu dla celu długoterminowego w zakresie ozonu - O3 (ochrona roślin). 

Zgodnie z raportem przekroczenia w obrębie strefy pomorskiej nie dotyczą wszystkich punktów 
monitoringowych a jedynie wybranych (np. w m. Kościerzyna). Przekroczenia stężeń benzo(a)pirenu  
i ozonu zostały odnotowane na większości stacji, w tym w Liniewku. Na przekroczenia stężeń tej 
substancji w 2018 r. znaczący wpływ miały warunki pogodowe. Rok 2018 ten został uznany za 
wybitnie ciepły i suchy, sprzyjający zawieszeniu zanieczyszczeń w powietrzu oraz ich przemieszczaniu. 
Przekroczenia norm jakości powietrza dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu na obszarach 
wiejskich wynika przede wszystkim ze zjawiska „niskiej emisji” czyli emisji zanieczyszczeń pyłowo – 
gazowych ze spalania złej jakości paliw w indywidualnych paleniskach zabudowy mieszkaniowej.  
W generowaniu zanieczyszczeń powietrza na tych obszarach dużo mniejszy udział ma ruch 
komunikacyjny i działalność zakładów przemysłowych z uwagi na znacząco niższe natężenie ruchu niż 
w obrębie miast i dróg wyższej kategorii oraz niewielką liczbę dużych zakładów przemysłowych 
emitujących pyły i gazy.   
Na terenie opracowania ani w jego sąsiedztwie nie znajdują się instalacje powodujące znaczące 
emisje zanieczyszczeń pyłowo - gazowych. 
  

 Infrastruktura techniczna 

Zaopatrzenie w wodę pitną odbywa się częściowo poprzez lokalny wodociąg a częściowo przez 
indywidualne studnie. Zgodnie z lokalnymi dokumentami strategicznymi należy dążyć do pełnego 
zwodociągowania miejscowości. 
Ścieki odprowadzane są do indywidualnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na 
posesjach mieszkańców. Gmina realizuje inwestycję ułożenia kolektora sanitarnego w ul. Żurawi 
Trakt w Hucie Dolnej na jej początkowym odcinku, od strony miejscowości Marszewska Góra.  
Parametry kolektora zostały zaplanowane na przyszłościowy rozwój sieci również w pozostałej części 
miejscowości. 
Odprowadzanie wód deszczowych odbywa się w obrębie nieruchomości powierzchniowo do gruntu 
bądź studni chłonnych a w obrębie pasów drogowych na powierzchnie przylegle lub do rowów 
przydrogowych. Zgodnie z SUIKZ 2018 wody opadowe z dachów budynków mieszkalnych i usługowo-
produkcyjnych należy przechwytywać, gromadzić i zagospodarować na terenach poszczególnych 
posesji, w tym do spłukiwania ustępów, utrzymania zieleni, utrzymania czystości obiektów usługowo-
produkcyjnych, mycia pojazdów, celów przeciwpożarowych itp. W przypadku parkingów i dróg, przed 
odprowadzaniem, należy je oczyszczać w celu redukcji zawiesin i substancji ropopochodnych do 
obowiązujących poziomów. Istniejący układ regulacji stosunków wodnych wskazano do zachowania,  
a w przypadkach konieczności ingerencji – odtworzenia z zachowaniem jego funkcji. Dopuszcza się 
budowę nowych oraz przebudowę i modernizację istniejących urządzeń regulacji stosunków 
wodnych. 
Przez teren gminy nie przebiega sieć gazowa gazu ziemnego, istnieje jedynie możliwość korzystania  
z gazu butlowego propan-butan. W SUIKZ 2018 wskazano, iż nie rekomenduje się podejmowania 
zgazyfikowania terenu jako zadania własnego gminy z uwagi na ryzyko braku dostatecznej liczby 
odbiorców i związaną z tym nieefektywność ekonomiczną inwestycji. 
Zaopatrzenie w ciepło odbywa się ze źródeł indywidualnych - kotłów na paliwo stałe, brak jest 
zbiorczej sieci cieplnej. Część mieszkańców jako pomocnicze źródło do zapewnienia ciepłej wody 
użytkowej wykorzystuje instalacje kolektorów solarnych. 
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Zasilanie w energię elektryczną odbywa się poprzez sieci średniego i niskiego napięcia, kablowe  
i napowietrzne. Zgodnie z SUIKZ 2018 na obszarze całej gminy dopuszcza się i zaleca stosowanie 
lokalnych mikroinstalacji OZE, w tym ogniw fotowoltaicznych i niewielkiej mocy wiatraków, które 
pozwolą odciążyć budżety domowe w zakresie kosztów zaopatrzenia obiektów w energię 
elektryczną. 
Cały obszar Gminy Przywidz przynależy terytorialnie do Południowego Regionu gospodarki odpadami 
w województwie pomorskim. Odpady komunalne odbierane są od mieszkańców przez podmiot 
zewnętrzny i trafiają do zagospodarowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów 
komunalnych (RIPOK) w Starym Lesie k. Starogardu Gdańskiego. Odpady wysegregowane (np. 
substancje niebezpieczne) mieszkańcy mogą oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w Kościerzynie. Przedsiębiorcy są zobowiązani do zagospodarowania powstałych  
w związku z prowadzoną przez nich działalnością odpadów innych niż komunalne zgodnie  
z przepisami ustawy o odpadach i gminnym regulaminem utrzymania czystości i porządku. 
 

 Krajobraz naturalny 

Obszar położony jest w większości na gruntach rolnych. Rzeźba terenu jest urozmaicona dzięki jego 
falistemu ukształtowaniu wokół głównej osi jaką jest koryto rzeki Reknicy wraz z pasem okalających 
go drzew (w msc. Huta Dolna). Uwagę zwracają lokalne, niewielkie zbiorniki wodne oraz większy 
zbiornik w Hucie Górnej, w bezpośrednim sąsiedztwie powierzchni objętych projektem MPZP.  
 
Z uwagi na walory przyrodniczo – krajobrazowe cały obszar opracowania projektu MPZP znajduje się 
w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. (POCHK). 
POCHK obejmuje północno-wschodnią, centralną i południowo-zachodnią część gminy stanowiąc 
łącznik między zlokalizowanym na południu OCHK Doliny Wietcisy oraz zlokalizowanym na północy 
OCHK Doliny Raduni. POCHK chroni krajobraz głębokich rynien rzeki Reknicy i Wietcisy oraz wzniesień 
denno- i czołowo morenowych oraz charakteryzuje się dużym udziałem lasów (buczyna, miejscami 
dąbrowa) oraz znaczną jeziornością. Okolice jezior Przywidzkiego oraz Głębokiego należą do 
najwartościowszych przyrodniczo i najatrakcyjniejszych krajobrazowo terenów w POCHK. Dla POCHK 
obowiązują przepisy uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego15 określające m.in. czynności 
konieczne do podejmowania dla ochrony poszczególnych ekosystemów oraz zakazy wykonywania 
działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wartości krajobrazowo – przyrodnicze obszaru. 
Analizowany teren znajduje się w części środkowej obszaru, obejmuje lądowe ekosystemy nieleśne  
i leśne (fragment ok. 0,4 ha terenu 3.ML na gruntach LsV ze zgodą na przeznaczenie tych gruntów na 
cele nieleśne) oraz ekosystem wodny rzeki Reknicy. Znowelizowane przepisy szczegółowe dla 
Przywidzkiego POCHK wprowadziły zakaz lokalizowania nowych obiektów budowlanych w pasie 
szerokości 25 m od linii brzegu rzeki Reknicy oraz prawej (wschodniej) linii brzegowej J. Głębokiego. 
Dla żadnego z lokalnych zbiorników wodnych zlokalizowanych w granicach obszaru opracowania 
projektu MPZP  i jego sąsiedztwie w przepisach szczegółowych dla POCHK nie stwierdzono potrzeby 
ustalenia strefy z zakazem zabudowy.  
Analizy zgodności zaproponowanego sposobu zagospodarowania z przepisami obowiązującymi dla 
POCHK dokonano w rozdz. 4.3.  

                                                             
15 Uchwała nr 539/XLIX/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2018 roku w sprawie 
Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 16 października 2018 r. poz. 
3909) 
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Dla terenu województwa pomorskiego nie sporządzono audytu krajobrazowego a zatem brak jest 
informacji o krajobrazach priorytetowych. W dniu 4 września 2018 r. Zarząd Województwa 
Pomorskiego przyjął uchwałę16 o przystąpieniu do sporządzenia takiego dokumentu. 
 

 Przyroda ożywiona 

Teren w granicach opracowania projektu MPZP jest częściowo zajęty przez obiekty mieszkaniowe  
i letniskowe, gospodarcze w tym na cele rolnicze. W ramach tak zagospodarowanych posesji 
pozostała powierzchnia jest częściowo pozbawiona typowej dla niej roślinności z uwagi na jej 
wykorzystywanie jako tras komunikacji wewnętrznej a częściowo urządzona pod ogrody 
przydomowe. Tereny niezabudowane są ponadto zajęte przez roślinność łąk i pastwisk, w tym 
punktowo, grupowo i liniowo występujące drzewa i krzewa. Stanowią one miejsca występowania  
i potencjalnego występowania przedstawicieli różnych grup roślin, bezkręgowców i kręgowców,  
w tym płazów, gadów, ssaków, ptactwa. Zalatującego, żerującego, odbywającego lęgi ptactwa oraz 
nietoperzy można się spodziewać również w obrębie pojedynczych drzew i krzewów oraz starych 
budynków. W sąsiedztwie terenu, na obszarach upraw rolnych nie można wykluczyć przechodzenia 
większych zwierząt (sarny, lisy, dziki). W obrębie skrzyżowania ulic Dworska - Podleśna – Górna  
w Hucie Górnej, na słupie energetycznym znajduje się gniazdo bocianie (podczas wizji 14.07.2019 r. 
bez osobników gatunku). 
 

 Korytarze ekologiczne 

Zgodnie z opracowaniami regionalnymi17 i SUIKZ 2018 wszystkie tereny w Hucie Dolnej znajdują się  
w zasięgu subregionalnego korytarza ekologicznego rzeki Reknicy, który stanowi ponadlokalny łącznik 
ekologiczny między centralną częścią Pojezierza Kaszubskiego a Doliną Dolnej Wisły. Korytarz 
obejmuje głęboko wciętą w wysoczyznę dolinę rzeki wraz z jeziorami przepływowymi (Klonowskim, 
Głęboczko, Ząbrsko), strefami krawędzi doliny i przylegającymi pasami wysoczyzny zazwyczaj 
pokrytymi lasami (przeciętna szerokość korytarza wynosi ok. 1500 m). Korytarz biegnie dalej wzdłuż 
rz. Reknicy w kierunku północno-wschodnim, łącząc się z korytarzem doliny Raduni18. 
Zbiornik wodny w Hucie Górnej wraz z fragmentami terenów 14.MN, 16.MN/U, 18.RM i 19.MN 
stanowi lokalny korytarz ekologiczny wg SUIKZ 2018. 
Dla poprawy stanu zachowania korytarzy ekologicznych wskazano w opracowaniach regionalnych  
i powtórzono w SUIKZ  m.in. takie działania jak:  

 zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia, w tym na terenach po eksploatacji złóż, zamykanych 
składowisk odpadów oraz na terenach wybranych użytków rolniczych najsłabszych klas 
bonitacyjnych; 

 odpowiednie oznakowanie odcinków dróg przebiegających przez korytarz; 
 utrzymanie, modernizacja przepustów w ciągach komunikacyjnych; 
 budowa przejść dla zwierząt w ciągach komunikacyjnych przecinających korytarz; 
 budowa przepławek przy obiektach piętrzących na rzekach; 

                                                             
16  Uchwała nr 940/360/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia projektu Audytu  Krajobrazowego dla Województwa Pomorskiego 
17 Koncepcja sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb planowania przestrzennego, PBPR, 
Gdańsk 2014 oraz PZP OMT G-G-S 2030 
18 SUIKZ 2018 
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 bezwzględna ochrona „drożności” korytarzy w wyznaczonych pasach od brzegów rzek 
stanowiących główne osie w korytarzach przez odpowiednio wykluczanie zabudowy  
i ograniczenie jej rozwoju. 

 

 Formy ochrony przyrody inne niż POCHK 
 
Obszar objęty opracowaniem projektu MPZP znajduje się częściowo w granicach obszaru Natura 
2000 – SOO „Huta Dolna” PLH220089, w jej południowo – zachodniej części. W granicach obszaru 
Natura 2000 zlokalizowany jest fragment terenu 10.MN w Hucie Dolnej. Tereny w Hucie Górnej 
znajdują się w bliskim sąsiedztwie granic tego obszaru Natura 2000. Przebieg granic PLH 220089 
„Huta Górna” w tej miejscowości wyznaczają północna granica ul. Dworskiej oraz ul. Górna (granica 
obszaru przebiega częściowo po tej ulicy). 
Ostoja „Huta Dolna”  leży między osadami Huta Dolna, Ząbrsko Dolne i Huta Górna. Obejmuje swoimi 
granicami fragment wysokich i długich stoków polodowcowej rynny jeziora Ząbrsko o ekspozycji 
północno-zachodniej, żywej rzeźbie, z kilkoma rozcięciami erozyjnymi i niewielkimi obniżeniami 
terenu. Przedmiot ochrony w obszarze stanowią siedliska przyrodnicze: 9110 – kwaśne buczyny 
niżowe, 3150 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion, 7140 - torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-
Caricetea) oraz gatunek ryby – strzebla błotna (kod 4009), której stanowisko znajduje się w jednym 
ze zbiorników. Siedlisko strzebli tworzy pojedynczy stosunkowo duży zbiornik (0,8 ha), zarastający, 
otoczony lasem i nieużytkami. Staw jest silnie zarośnięty roślinnością o liściach pływających19.  
Głównymi zagrożeniami dla obszaru są: znaczna presja rybacko – wędkarska w obrębie zbiornika ze 
strzeblą błotną, postępujące zarastanie zbiornika związane z sukcesją roślinności oraz wykorzystanie 
rekreacyjne terenu, związane z rozwijającą się w okolicy zabudową.  
Dla obszaru Natura 2000 Huta Dolna plan zadań ochronnych jest w opracowaniu20. 
Zgodnie z dostępnymi danymi21 teren objęty projektem MPZP znajduje się poza ww. siedliskami 
przyrodniczymi i siedliskami gatunku strzebli błotnej stanowiącymi przedmiot ochrony w obszarze. 
Odległość najbliżej zlokalizowanego punktu terenu 10.MN od miejsca stanowiącego siedlisko 3150  
i zasiedlanego przez strzeblę wynosi ok. 270 m. Teren między granicami terenu 10.MN a siedliskiem 
przyrodniczym 3150 i siedliskiem strzebli błotnej zajmują grunty leśne z przewagą sosny i świerka  
o różnym wieku22. 
Analizy oddziaływania zaproponowanego sposobu zagospodarowania na przedmiot i cele ochrony 
obszaru SOO „Huta Dolna” dokonano w rozdz. 4.4.  
 
Teren objęty granicami opracowania projektu MPZP zlokalizowany jest poza innymi niż POCHK i ww. 
obszar Natura 2000 obszarowymi formami ochrony przyrody. W obszarze nie znajdują się punktowe 
formy ochrony przyrody.  
Lokalizację form ochrony przyrody względem granic obszaru objętego projektem MPZP Huta Dolna I 
przedstawiono w zał. 2 do prognozy ooś. 
                                                             
19 SUIKZ 2018 
20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 27.05.2019 r. sygn.: RDOŚ- Gd-
WOC.6320.6.2019.AŁ o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000..... (www.bip.gdansk.rdos.gov.pl) 
21 www.portalgis.gdansk.rdos.gov.pl (dane na dzień 09.07.2019 r.) 
22 Bank Danych o Lasach  
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 Zabytki, dziedzictwo kulturowe 

Na podstawie zapisów Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2015-201823 oraz SUIKZ 
2018 stwierdzono, że na obszarze opracowania nie występują obiekty zabytkowe wpisane do 
wojewódzkiego rejestru zabytków. Obiekty ujęte w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków 
nieruchomych  zlokalizowane są w msc. Huta Górna: 

 dom mieszkalny z początku XX w. przy ul. Dworskiej 14 (dz. nr 88/3) - na terenie (18.RM); 
 budynek gospodarczy z przełomu XIX/XX w. przy ul. Dworskiej 17 (dz. nr 96) – na terenie 

20.RM; 
 dom mieszkalny z I ćw. XX w. przy ul. Podleśnej 2 (dz. nr 207) - w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenu 14.MN; 
 nieczynny cmentarz poewangelicki z końca XIX w. przy ul. Podleśnej (dz. nr 68) –  

w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 14.MN. 

W msc. Huta Dolna w obszarze opracowania MPZP nie znajdują się obiekty zabytkowe. Najbliższym 
obiektem wpisanym do gminnej ewidencji zabytków jest nieczynny cmentarz ewangelicki z II poł. XIX 
w. przy ul. Widokowej (dz. nr 7). 
W obu miejscowościach obecne są natomiast pozostałości osadnictwa z okresów epoki żelaza  
i średniowiecza objęte ochroną prawną w formie stanowisk archeologicznych wpisanych do 
wojewódzkiej ewidencji zabytków wraz z wyznaczonymi strefami W.III – pośredniej ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. W strefach obowiązuje zasada przeprowadzenia 
niezbędnych badań archeologicznych na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie 
zabytków i opieki na zabytkami przy prowadzeniu robót ziemnych związanych ze zmianą 
dotychczasowego przeznaczenia terenu. 
 
Tab.2. Stanowiska archeologiczne w granicach i sąsiedztwie analizowanego terenu  

L.p. 
Nr 

stanowiska 
(ewid.WUOZ) 

Rodzaj stanowiska Chronologia 
Obszar 

AZS 

Nr na 
obszarze 

AZP 

Forma 
ochrony 

Położenie 
względem 

granic 
terenu 

objętego 
analizą 

1. 8 Ślady osadnictwa Wczesne 
średniowiecze  

14-41 37 W.III 
Fragment 

terenu 
13.MN 

2. Huta Dolna 2 Znaleziska luźne 
Wczesna epoka 
żelaza, późne 
średniowiecze 

Bd. Bd. W.III 

Stycznie do 
granic 
terenu  
11.MN 

3. Huta Dolna 1 Ślady osadnictwa i 
znaleziska luźne 

Wczesne i późne 
średniowiecze, 
wczesna epoka 

żelaza 

14-41 27 W.III 

Większa 
część 

terenów 
5.ML i6.MN 

 Huta Dolna 4 Ślady osadnictwa 
Wczesne 

średniowiecze 
14-41 45 W.III 

Fragment 
terenu 
19.MN 

 
 

 Pola elektromagnetyczne (PEM) 

Źródłami emisji PEM są: linie energetyczne wysokiego napięcia, stacje bazowe telefonii komórkowej, 
stacje radiowe i telewizyjne, radary, telefony komórkowe, urządzenia radiowo-nawigacyjne, 

                                                             
23 Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Przywidz z 29 maja 2015 r. 
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urządzenia elektryczne itp. oraz naturalne źródła m. in. promieniowanie elektromagnetyczne Ziemi  
i wyładowania elektryczne w czasie burz24. Obecnie w granicach obszaru opracowania projektu MPZP 
Huta Dolna I nie znajdują się urządzenia stwarzające ryzyko ponadnormatywnej emisji PEM. Dane 
monitoringowe z najbliższych punktów pomiarowych PEM (Przywidz, Nowa Karczma, Somonino) nie 
wykazują przekroczenia dopuszczalnych norm a tym samym zagrożenia obszaru opracowania 
projektu MPZP ponadnormatywnym działaniem PEM.  W roku 2016 zmierzone i uśrednione wartości 
składowe elektryczne PEM na terenach wiejskich woj. pomorskiego dały wartość 0,27 V/m, co jest 
wartością bezpieczną, znacznie poniżej obowiązującej normy 7 V/m zgodnie z właściwym 
rozporządzeniem25. 
 

 Hałas 

Na terenie miejscowości, w tym w granicach obszaru opracowania projektu MPZP, nie stwierdzono 
źródeł komunikacyjnych ani instalacyjnych, których praca powoduje uciążliwości hałasowe dla 
zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Dojazd do analizowanego obszaru odbywa się drogami 
lokalnymi o nawierzchni brukowej, szutrowej, z płyt betonowych bądź nieutwardzonej. Natężenie 
ruchu na tych drogach jest niewielkie a parametry dróg nie dają możliwości rozwinięcia znacznej 
prędkości przez pojazdy. 
 

 Inne specyficzne uwarunkowania analizowanego obszaru 

Na obszarze objętym granicami opracowania projektu MPZP Huta Dolna I nie znajdują się / nie 
utworzono/ nie wskazano: 

 obszarów górniczych,  
 obszarów  ograniczonego  użytkowania,  
 terenów zamkniętych, 
 obszarów zdegradowanych wymagających remediacji, rehabilitacji, rekultywacji, rewitalizacji, 
 lokalizacji inwestycji celu publicznego rangi lokalnej ani ponadlokalnej w dokumentach 

strategicznych i decyzjach lokalizacyjnych.  
 
 

2. Problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 
dokumentu 

 

Założeniem projektu MPZP Huta Dolna I jest przede wszystkim przeznaczenie terenów rolniczych, 
dotychczas objętych zakazem nowej zabudowy, na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowy letniskowej i zabudowy usługowej (z wykluczeniem usług uciążliwych).  
Zabudowa taka, może powodować różne oddziaływania na środowisko oraz stwarzać ryzyka  
i problemy związane z jego ochroną. Znaczące oddziaływanie może dotyczyć zarówno etapu realizacji 
(budowy) nowych obiektów jak i etapu użytkowania terenu, w tym prowadzenia działalności 
usługowej.  W związku z tym zauważa się następujące ryzyka i wyzwania środowiskowe: 

                                                             
24 POŚ WP 
25 Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2016 r., WIOŚ Gdańsk 
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 brak rozwoju infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja sanitarna) w stopniu 
odpowiadającym tempu zabudowy terenów; 

 niewystarczające parametry dróg w obrębie miejscowości (możliwe trudności z obsługą 
komunikacyjną terenu, w tym przez wozy asenizacyjne oraz śmieciarki); 

 postępujące przekształcanie zbiorników wodnych (zarówno w drodze sukcesji naturalnej 
jak i przekształcania na cele rekreacyjne);  

 zwiększenie ryzyka erozji dla terenów o nachyleniu równym już większym niż 20%; 
 zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w wyniku wprowadzania nowej zabudowy, 

możliwość ograniczania migracji organizmów przy niewłaściwym grodzeniu posesji;  
 wykonanie obiektów w sposób nieestetyczny, naruszający odbiór krajobrazu; 
 nadmierna lub niewłaściwie przeprowadzona wycinka zieleni; 
 ryzyko wprowadzenia gatunków obcych przy zagospodarowaniu nowego terenu; 
 podniesienie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych i hałasu na etapie 

zagospodarowania oraz ewentualnie na etapie użytkowania (w zależności od rodzaju  
i skali działalności); 

 problemy z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych w związku z zabudową 
nowej powierzchni; 

 pojawienie się nowego wytwórcy odpadów, możliwość powstawania odpadów trudnych 
do zagospodarowania, w tym niebezpiecznych, konieczność właściwego 
zagospodarowania odpadów w sposób zapewniający bezpieczeństwo sanitarne oraz 
właściwy stan gleb i wód; 

 zmiana warunków przewietrzania terenu w związku z nowym zagospodarowaniem 
terenu, zwiększenie powierzchni wystawionej na działanie czynników niekorzystnych 
(energii słonecznej, energii wiatru), zwiększenie ryzyka uszkodzeń obiektów  
i infrastruktury na zainwestowanym terenie w związku z częstszym występowaniem 
zjawisk ekstremalnych. 

Dopuszczenie na danym obszarze nowej zabudowy może się wiązać z obowiązkiem poddania jej 
procedurze oceny oddziaływania w ramach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub 
procedurze oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 – PLH220089 „Huta Dolna”. 

 

3. Potencjalne zmiany stanu środowiska przy braku realizacji projektowanego dokumentu  
 

Brak realizacji ustaleń zaproponowanych projektem MPZP Huta Dolna I spowoduje, że teren 
pozostanie objęty obowiązującym MPZP Huta Dolna, który z znacznej mierze ogranicza możliwość 
wprowadzania nowej zabudowy z uwagi na ustaloną w nim strefę 100 m zakazu zabudowy od 
brzegów rzeki Reknicy i brzegów zbiornika wodnego w Hucie Górnej. Brak zabudowy jest 
rozwiązaniem korzystnym środowiskowo jednak znacznie godzi w interes prywatny i możliwość 
rozwoju każdej z miejscowości. Dla zachowania obecnego stanu konieczne było by okresowe 
usuwanie pojawiających się samosiewów drzew i krzewów, które już obecnie zajmują znaczne 
powierzchnie. W przeciwnym wypadku może dojść do przekształcenia siedlisk na terenach rolnych  
w kierunku siedlisk leśnych oraz przekształcenia zbiornika w Hucie Górnej i biegnącego od niego rowu 
w kierunku siedlisk łąkowych.  



strona 31 z 43 
 

4. Przewidywane rodzaje oddziaływań w przypadku realizacji ustaleń projektu MPZP  
 

Przeznaczenie terenu w projekcie MPZP pod zabudowę mieszkaniową, letniskową, zagrodową  
i usługową da możliwość poszerzenia bazy obiektów wykorzystywanych całorocznie i sezonowo, 
kontynuacji prowadzenia gospodarstw rolnych a także rozwoju działalności gospodarczej zarówno  
w częściach obiektów mieszkalnych (tereny MN) jak i w niezależnych budynkach (tereny MN/U). 
Umożliwi to rozwój każdej z miejscowości i należy się spodziewać pozytywnego wydźwięku 
społecznego i gospodarczego dla takich rozwiązań.  
Dopuszczenie kilku rodzajów zagospodarowania terenu w obrębie obszaru objętego projektem MPZP 
wiązać się będzie z różnymi rodzajami oddziaływań na środowisko, często specyficznymi dla 
konkretnej funkcji. Celem projektu MPZP jest jedynie ramowe wyznaczenie warunków 
zagospodarowania terenu. W związku z tym wpływ nowego zagospodarowania na środowisko może 
zostać oszacowany jedynie ogólnie, bez podania dokładniejszych danych.  
Oddziaływania ze strony planowanego zagospodarowania na środowisko przeanalizowano w podziale 
na etap realizacji nowej zabudowy oraz etap docelowy polegający na jej użytkowaniu. W analizie 
mniejszą rolę przywiązano do etapu likwidacji ze względu na to, że MPZP jest dokumentem 
długookresowym a sam proces inwestycyjny i późniejsze użytkowanie terenu to zwykle przynajmniej 
kilkanaście lat, podczas których stan środowiska oraz wymogi prawa mogą się istotnie zmienić. 
Przyjęto jedynie, że etap ewentualnej likwidacji zagospodarowania obszaru zasadniczo cechować się 
będzie podobnymi oddziaływania jak etap jej realizacji. 
Z uwagi na położenie obszaru na terenach o zasadniczo dobrym obecnie stanie środowiska oraz 
uwzględniając zaproponowane rozwiązania chroniące środowisko, uznano, że oddziaływania ze 
strony nowego zainwestowania będą miały charakter lokalny, nie mający wpływu na oddziaływania  
w skali regionalnej, krajowej czy europejskiej. Nie zachodziła więc potrzeba oceny oddziaływań 
transgranicznych.  
 

4.1. Etap realizacji 
 

Najważniejszym oddziaływaniem etapu realizacji będzie zmiana użytkowania terenu. Na obszarach 
już zagospodarowanych możliwe będzie uzupełnienie istniejącej zabudowy w tym o obiekty  
o nowych funkcjach. Tereny rolne obecnie nieprzekształcone będą mogły zostać zabudowane 
nowymi obiektami mieszkalnymi całorocznymi, sezonowymi oraz usługowymi z przekształceniem 
części terenu na powierzchnie komunikacyjne oraz wyposażeniem w niezbędną infrastrukturę 
techniczną.  

 Powierzchnia  ziemi 

Oddziaływanie uwidaczniać się będzie poprzez przekształcenie powierzchniowej części gruntu, 
pozbawienie jej roślinności oraz naruszanie podczas prac budowlanych poszczególnych warstw gleby. 
Oddziaływania związane z przekształceniem terenu będą docelowo oddziaływaniami trwałymi  
z uwagi na posadowienie nowych obiektów kubaturowych oraz uszczuplenie powierzchni biologicznie 
czynnej. W trakcie prac budowlanych, przy nieodpowiedniej kontroli i organizacji budowy, może 
dojść do nadmiernego zniszczenia powierzchniowej roślinności. 
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 Zasoby wodne 

Etap realizacji może powodować oddziaływania w postaci czasowego naruszenia istniejących 
stosunków wodnych panujących na terenie, awaryjnego zanieczyszczenia substancjami 
niebezpiecznymi (np. paliwem). Szczególna uwaga musi zostać zwrócona na ochronę terenów 
nadrzecznych oraz zbiornika w Hucie Górnej na etapie inwestycyjnym. Tereny te nie mogą służyć jako 
miejsce odkładu urobku z prac budowlanych, odpadów ani lokalizowania w ich pobliżu zaplecza 
budowy z uwagi na możliwość zanieczyszczenia tych ekosystemów przy spływach opadów oraz 
silniejszych podmuchach wiatru.  
Z uwagi na dobrą izolacyjność wód podziemnych na obszarze gminy nie przewiduje się ryzyka 
znaczącego negatywnego oddziaływania etapu realizacji na zasoby wód podziemnych przy 
prawidłowym i nadzorowanym wykonywaniu prac hydrogeologicznych przy wierceniu 
przydomowych studni do poboru wody, montowaniu zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 
 

 Jakość powietrza i klimat 

Etap realizacji będzie się wiązał z okresowym występowaniem zwiększonej emisji zanieczyszczeń 
pyłowo – gazowych do powietrza. Powodowana ona będzie ruchem pojazdów do i po terenie 
zainwestowania, wykonywaniem robót ziemnych i prac spawalniczych, pracą maszyn i urządzeń 
budowlanych, wykorzystywaniem materiałów sypkich. Może to stanowić dodatkowe jednak czasowe 
obciążenie dla dróg lokalnych oraz uciążliwość dla lokalnej społeczności, szczególnie w przypadku 
wykonywania prac budowlanych w dniach dużej wietrzności.  
Etap realizacji zainwestowania nie będzie miał istotnego wpływu na kształtowanie się klimatu. 
W trakcie prac może zaistnieć sytuacja wystąpienia nagłych zjawisk pogodowych będących skutkiem 
zmian klimatu (nawalne deszcze, wichury, podtopienia, długie okresy suche), które w sposób 
pośredni mogą wpływać na inne elementy środowiska np. długie okresy suche bądź silne wiatry 
mogą powodować silniejsze niż zwykle unosy pyłów w powietrze podczas prac budowlanych. Ich 
skuteczne ograniczanie jest możliwe m.in. przez odpowiednią organizację pracy i nadzór na budowie.   
 

 Klimat akustyczny  

Pojawienie się wzmożonego hałasu oraz drgań na etapie realizacji będzie spowodowane ruchem 
samochodów dostawczych i ciężarowych, pracą maszyn i urządzeń na terenie prowadzonego 
zainwestowania (np. koparki, spychacza, ubijarki, dźwigu, agregatu prądotwórczego). Efekty 
akustyczne pojawiające się na etapie prowadzenia prac nie podlegają normowaniu. Niewłaściwe 
prowadzenie prac (np. jednoczesne wykorzystywanie kilku urządzeń o dużej emisji hałasu) może 
stanowić uciążliwość dla mieszkańców okolicznych terenów a także powodować płoszenie zwierząt. 
Oddziaływanie hałasu i drgań będzie jednak ograniczone do miejsca i czasu prowadzenia prac oraz 
może być minimalizowane przez używanie sprawnych urządzeń i właściwą organizację pracy. 
 

 Przyroda ożywiona i korytarze ekologiczne  

Organizacja nowego zagospodarowania w granicach opracowania MPZP wiązać się będzie  
z bezpośrednim działaniem na przyrodę ożywioną -  usunięciem części pokrywy glebowej i głębszych 
warstw pod budowę nowych obiektów kubaturowych, elementów infrastruktury oraz powierzchni 
komunikacyjnych jak również z wycinką obecnych już na terenach drzew i krzewów. Zagrożeniem na 
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etapie realizacji może być niezachowanie odpowiedniej ostrożności na placu budowy (np. 
niezabezpieczanie wykopów, nieusuwanie zwierząt z wykopów, wycinka zieleni bez odpowiedniego 
rozpoznania przyrodniczego, dopuszczanie do powstania zastoisk wody, w których pojawić się mogą 
płazy). Za jedno z największych zagrożeń należy uznać nieodpowiednie prowadzenie prac przy 
terenach zlokalizowanych najbliżej rzeki Reknicy oraz zbiornika wodnego i rowu w Hucie Górnej. 
Podczas realizacji ważne jest ich właściwe zabezpieczenie na czas robót, a w razie potrzeby 
dostosowanie harmonogramu prac do cyklu życiowego stwierdzonych przedstawicieli gatunków 
zajmujących te ekosystemy. Niedopuszczalne jest przekształcanie brzegów, wprowadzanie do nich 
zanieczyszczonych wód, odpadów i urobku z robót  czy  odwodnienie zbiornika. Racjonalnie należy 
podchodzić do porządkowania roślinności w pobliżu tych miejsc z uwagi na ich funkcję jako korytarzy 
ekologicznych.  
Nie przewiduje się aby przy prowadzeniu prac z zachowaniem zasad obowiązujących w stosunku do 
gatunków chronionych, miały one negatywny wpływ na gniazdo bociana przy skrzyżowaniu głównych 
ulic w Hucie Górnej. Bocian biały preferuje na żerowiska przede wszystkim tereny otwarte - trawiaste 
łąki, pola uprawne i płytkie mokradła, jednak unika siedlisk porośniętych wysokimi trawami  
i krzewami. Postępująca sukcesja naturalna przyległego zbiornika i obecność zakrzewień sprzyja 
jednak poszukiwaniu żeru przez bociany na bardziej oddalonych od terenu opracowania MPZP 
gruntach rolnych.  
 

 Krajobraz  

W związku z trwałym przekształceniem terenu oraz ulokowaniem w jego granicach nowych obiektów 
budowlanych, zmieni się również postrzeganie krajobrazu. Etap realizacji nie pokazuje stanu 
docelowego zainwestowania a zatem trudno jest dyskutować i przesądzać o pozytywnym czy 
negatywnym kierunku zmian w krajobrazie. Jego odbiór należy ocenić jako czasowy. Krajobraz na tym 
etapie jest zmienny, zależy przede wszystkim od organizacji placu budowy i zakresu prac 
prowadzonego w danym momencie na terenie.  
 

 Zabytki i dziedzictwo kulturowe 
 
Przy prawidłowym prowadzeniu procesu inwestycyjnego nie przewiduje się znaczącego 
oddziaływania na zabytki i dziedzictwo kulturowe obszaru. Ewentualne oddziaływanie etapu realizacji 
na zabytki może wynikać z drgań z prowadzonych robót i ruchu ciężkich pojazdów powodując np.  
pękanie przegród tych obiektów.  Oddziaływania te choć występujące okresowo mogą mieć jednak 
charakter trwały i wymagający później prac naprawczych. 
 W trakcie prac istnieje również ryzyko natknięcia się na ślady osadnictwa. W przypadku ich odkrycia 
konieczne będzie właściwie zabezpieczone i przebadanie ich przez służby archeologiczne.   
 

 Infrastruktura techniczna 

Na etapie realizacji zwykle wykorzystuje się czasowe, dostosowane od lokalnych warunków 
rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w media. Korzystanie w taki sposób z mediów daje większą 
możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko niż w etapie docelowym. Energia elektryczna 
pobierana jest zwykle z tymczasowego przyłącza bądź produkowana przy użyciu agregatu  
prądotwórczego, pobór wody odbywa się z przyłącza bądź dostaw w beczkowozach, odprowadzanie 
ścieków do przenośnych toalet typu TOI – TOI, zaopatrzenie w energię gazową i cieplną  
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z grzejników / butli gazowych. Zagrożenie ze strony czasowej infrastruktury może wystąpić  
w przypadku niewłaściwego użytkowania ww. urządzeń bądź korzystania z mediów w sposób 
nieracjonalny i skutkować czasowym oddziaływaniem na gleby,  powietrze atmosferyczne czy klimat 
akustyczny.  

 

4.2. Etap użytkowania 
 

Etap użytkowania polega na korzystaniu z zagospodarowanej przestrzeni. Rodzaje oddziaływań, ich 
skala oraz częstotliwość występowania będą zależne od funkcji  wprowadzonej na teren.  

 Powierzchnia ziemi 

Potencjalnie niekorzystne oddziaływania mogą się pojawić w przypadku ruchu pojazdów po 
niewystarczająco utwardzonych powierzchniach, ruchu pojazdów o wyższym niż dopuszczalne 
obciążeniu czy mycia pojazdów w nieprzeznaczonych do tego miejscach. Innym potencjalnym 
źródłem zanieczyszczeń może być nieprawidłowe magazynowanie odpadów komunalnych, odpadów 
związanych z działalnością gospodarczą a na obszarach zabudowy zagrodowej niewłaściwie 
przechowywane obornik i gnojowica. Stosowanie się do zasad utrzymania czystości i porządku na 
posesjach, pozwoli na skuteczne uniknięcie tego rodzaju oddziaływania na powierzchnię ziemi.  

 Zasoby wodne 

Etap użytkowania wiązać się będzie z poborem wód podziemnych na cele socjalne, usługowe oraz  
w związku z produkcją rolną. Ilość zużywanej wody będzie wynikać z liczby osób przebywających stale 
i czasowo w obiektach mieszkalnych, letniskowych i usługowych oraz z rodzaju prowadzonych usług. 
Pobór wód powinien być prowadzony w sposób racjonalny. Zbytni pobór wód może powodować 
niedobory u innych użytkowników a w przypadku długich okresów suchych gdzie zasilanie zbiornika 
napływami wód gruntowych jest mniejsze, mniejsze ilości już w miejscu poboru i obniżenie poziomu 
wód w studniach indywidualnych. Zasadne jest propagowanie odzysku wody, szczególnie opadowej  
i ponowne jej zagospodarowanie.  
Przy zgodnym z ustaleniami MPZP korzystaniu z terenu, nie prognozuje się ryzyka znaczącego 
negatywnego oddziaływania na zasoby wodne. Niezmiernie ważne na etapie użytkowania jest 
zapewnienie szczelności, bezawaryjności oraz stałej kontroli zbiorników bezodpływowych  
i przydomowych oczyszczalni ścieków, płyt  do gromadzenia obornika i zbiorników na gnojowicę. 
Brak dbałości o te urządzenia a także niewłaściwa gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi 
(szczególnie jeśli są zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi) mogą w dłuższej perspektywie 
czasu wpłynąć na pogorszenie jakości wód, nawet przy przyjęciu stosunkowo wysokich zdolności 
samooczyszczania się wód płynących takich jak rz. Reknica. 
Dla właściwego zachowania poziomu wód gruntowych znaczenie będzie miało utrzymanie stosunków 
wodnych na gruncie poprzez zachowanie lokalnych niewielkich zbiorników wodnych oraz rowów 
melioracyjnych. 
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 Jakość powietrza i klimat 

Na jakość powietrza na etapie docelowego zagospodarowania terenu wpływ będzie miała przede 
wszystkim emisja pyłów i gazów ze spalania paliw kopalnych na cele ogrzewania obiektów i cele 
usługowe w porze zimowej. Położenie msc. Huta Dolna w dolinie rynny rzeki Reknicy może 
dodatkowo wpływać na dłuższe okresy zawieszenia cząsteczek pyłów i gazów z niskiej emisji  
w powietrza. Przewidywane emisje z ruchu pojazdów silnikowych i pracy urządzeń i maszyn 
zasilanych paliwami kopalnymi wykorzystywanymi w rolnictwie i przy świadczeniu usług będą 
czasowe i występujące w skali lokalnej, między innymi z uwagi na stosunkowo niewielkie natężenie 
ruchu po drogach lokalnych oraz wykluczenie tzw. usług uciążliwych o największym 
prawdopodobieństwie znacznych emisji. Przy uwzględnieniu dopuszczonej skali projektowanego 
zagospodarowania, wysokiego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej oraz obowiązków 
prawnych w zakresie zapobiegania i minimalizowania emisji do powietrza, nie przewiduje się 
wystąpienia skumulowanego oddziaływania na stan aerosanitarny.  
Z emisją zanieczyszczeń do powietrza wiąże się możliwość występowania substancji złowonnych 
pochodzących z czynności technologicznych na terenach zabudowy usługowej, hodowli zwierząt na 
terenach zabudowy zagrodowej czy zbyt długiego przetrzymywania odpadów „mokrych” w porze 
letniej. Ocena szkodliwości substancji zapachowych jest problematyczna z uwagi na brak unormowań 
prawnych w tym temacie oraz subiektywność w odbiorze ich uciążliwości. Emisje takie można 
likwidować bądź maksymalnie ograniczać m.in. poprzez odpowiednią lokalizację emitorów, filtrów  
i miejsc przetrzymywania odpadów czy zastosowanie zieleni ochronnej.  
 
Zmiany klimatyczne można w danym przypadku rozpatrywać jedynie w skali lokalnej. Emisje gazów 
cieplarnianych z wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej, ruchu pojazdów oraz prowadzonej 
działalności usługowej będą występować jednak biorąc pod uwagę skalę dopuszczonego 
zagospodarowania terenu, nie będą miały istotnego znaczenia dla zachodzących zmian klimatycznych 
w skali światowej czy nawet regionalnej. Nowe zagospodarowanie spowoduje zmniejszenie 
powierzchni biologicznie czynnej a zwiększenie powierzchni wystawionej na działanie promieni 
słonecznych i siły wiatru. Oddziaływania tych czynników będą miały charakter długoterminowy choć 
natężenie oddziaływania zależne będzie od konkretnej sytuacji pogodowej w danym momencie. Na 
przestrzeni czasu można się jednak spodziewać nasilenia ekstremalnych sytuacji pogodowych. Istotne 
będzie zatem dostosowanie nowego zagospodarowania do zmian klimatu poprzez wykonanie 
obiektów z trwałych materiałów, uwzględnienie potrzeby ogrzewania / schładzania pomieszczeń, 
zapewnienie awaryjnego zasilania w media, utrzymanie odpowiedniego poziomu powierzchni 
przepuszczalnych oraz zastosowanie odpowiedniej zieleni dla ograniczenia unosu pyłów podczas 
silnych wiatrów oraz dla schładzania terenu w dni upalne.  
 

 Klimat akustyczny  

Dla obszaru objętego projektem MPZP, z uwagi na dopuszczone rodzaje zabudowy, obowiązywać 
będą dopuszczalne poziomy emisji dźwięku ustalone dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowy mieszkaniowo – usługowej i zabudowy zagrodowej. Źródłami hałasu i drgań na etapie 
użytkowania będą pojazdy kierujące się na teren i poruszające się po terenie objętym MPZP, praca 
urządzeń w obrębie obiektów usługowych (np. elementy linii technologicznych, wentylatory) oraz 
praca maszyn i urządzeń rolniczych. Uciążliwość hałasu i drgań zależeć będzie od rodzaju 
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wykorzystywanego sprzętu, jego mocy, czasu pracy, umiejscowienia (na otwartej przestrzeni,  
w obiekcie), sposobu izolacji akustycznej oraz materiału do pracy nad którym jest wykorzystywany. 
Biorąc pod uwagę obecne wymogi prawne, na użytkowniku maszyn i urządzeń będących źródłem 
hałasu, ciąży obowiązek ich redukcji do parametrów określonych przepisami.  
Nie przewiduje się aby hałas komunikacyjny od lokalnych dróg w obrębie każdej z miejscowości 
stanowił istotne źródło uciążliwości akustycznych.  
 

 Przyroda ożywiona i korytarze ekologiczne 

Prognozuje się, że etap użytkowania terenu po jego zagospodarowaniu zgodnie z wymogami prawa 
do proponowanych funkcji nie będzie miał znaczącego negatywnego wpływu na zasoby przyrody 
ożywionej oraz szlaki migracji organizmów. Pozostawienie wysokiego wskaźnika powierzchni 
biologicznie czynnej (40 - 60%) nawet przy podziale obszaru na mniejsze powierzchnie działek  
jest poziomem, który umożliwi właściwe funkcjonowanie pokrywy roślinnej i warstwy glebowej pod 
nią, przebywania w ich obrębie różnych gatunków zwierząt (bezkręgowców, drobnych kręgowców).  
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej obszaru oraz właściwa ochrona lokalnych zbiorników 
wodnych i brzegów rzeki Reknicy pozwoli na utrzymanie ich właściwego stanu, utrzymanie 
właściwych stosunków wodnych oraz opóźnienie procesów sukcesji. W przypadku racjonalnego 
prowadzenia działań utrzymaniowych zachowanie różnorodności biologicznej tego obszaru oraz 
drożności korytarzy ekologicznych nie będzie zagrożone. Dla zachowania ciągłości struktur korytarzy 
ekologicznych korzystne będzie również zastosowanie właściwego, najlepiej ażurowego grodzenia 
posesji.  
Obecność dodatkowej zieleni stosowanej przy urządzaniu przydomowych ogrodów, pod warunkiem 
wykorzystania gatunków rodzimych, należy rozpatrywać pozytywnie jako dodatkowy element 
poprawiający lokalne warunki aerosanitarne i akustyczne oraz stanowiący miejsce potencjalnego 
żerowania, pobytu i rozrodu zwierząt. Zagrożenie może natomiast stanowić wprowadzenie gatunków 
obcych, w tym inwazyjnych i potencjalnie inwazyjnych (np. sumak octowiec, orzech włoski, irga 
błyszcząca, powojnik pnący, winobluszcz zaroślowy). 
W dłuższej perspektywie czasu osobniki ptaków oraz nietoperzy mogą lokować się również w obrębie 
wybudowanych obiektów i w związku z tym podczas prowadzenia ewentualnych prac remontowych  
i modernizacyjnych konieczny jest przegląd takich miejsc.  
 

 Krajobraz 

Krajobraz ulegnie zmianie poprzez obecność nowych obiektów oraz wprowadzenie nowego układu 
zieleni. Wpływ na krajobraz będzie zatem trwały. Poszczególne posesje / siedliska zostaną oddzielone 
wizualnie i przestrzennie za pomocą wygrodzeń terenu od terenów nieprzekształconych. Dla 
uzyskania neutralnego efektu krajobrazowego, ogrodzenia nie mogą być pełne i o znacznej 
wysokości. Użycie materiałów trwałych, zsynchronizowanych fakturowo i kolorystycznie z sąsiednią 
zabudową, będzie miało korzystny wpływ na utrzymanie w późniejszym czasie walorów 
krajobrazowych oraz czas, po którym będzie zajdzie potrzeba przeprowadzenia prac remontowych. 
Nowe obiekty zaplanowano w wysokości nawiązującej do istniejących obiektów (np. mieszkalne – do 
9 m, gospodarcze na cele rolnicze – do 12 m, pozostałe gospodarcze i garaże – do 6 m). Projekt MPZP 
ustala, że forma architektoniczna obiektów ma nawiązywać do cech tradycyjnej architektury regionu 
pojezierza kaszubskiego a obiekty w obrębie jednej posesji powinny stanowić spójny układ 
zabudowy. Zachowanie niezbędnej linii zakazu zabudowy od brzegów rzeki Reknicy, zakaz 
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makroniwelacji terenu oraz odpowiednia dbałość o wygląd i jakość zagospodarowania, w tym zieleń 
na terenie należy uznać za działania pozytywne, które pozwolą zachować krajobraz każdej  
z miejscowości a nawet poprawić jego postrzeganie jako atrakcyjnego.  
 

 Zabytki i dziedzictwo kulturowe 

Głównym zagrożeniem dla zabytkowych obiektów jest przede wszystkim niepodejmowanie przez ich 
właścicieli w odpowiednim czasie prac zabezpieczających i remontowo – renowacyjnych, w związku  
z czym ulegają one stopniowo niszczeniu. Przebudowa lub rozbudowa tych obiektów w sposób 
nawiązujący do zabytkowej formy i podstawowych cech zabudowy regionalnej, z użyciem właściwych 
materiałów poprawi stan obiektów zabytkowych.  
W  przypadku podejmowania rozbudowy / przebudowy infrastruktury technicznej bądź lokalizacji 
nowych obiektów na działkach może się zdarzyć odkrycie nowych stanowisk osadnictwa, które 
zgodnie z zaleceniami projektu MPZP będą musiały zostać właściwie przebadane i opisane.  
 

 Zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną 

Prawidłowo użytkowane studnie indywidualne, zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe 
oczyszczalnie ścieków pozwolą zapewnić właściwy stan okolicznych gleb i wód, jednak najbardziej 
pożądanym rozwiązaniem będzie pełne zwodociągowanie i skanalizowanie obszaru zabudowy. 
Zbiorcze układy sieci wod.-kan. cechują się większą niezawodnością oraz szybkim wykrywaniem 
ewentualnych awarii. Są również bardziej korzystne ekonomicznie dla użytkowników w perspektywie 
długoterminowej. 
Wywiązywanie się przez użytkowników posesji z obowiązków dotyczących eksploatacji zbiorników 
bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinna być systematycznie 
weryfikowana przez władze lokalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Spalanie paliw na cele grzewcze i technologiczne zawsze powoduje pewną emisję pyłów i gazów do 
powietrza jednak preferencja paliw niskoemisyjnych np. gazu, oleju, biomasy jest pod tym względem 
korzystniejsza niż w przypadku paliw stałych.  
Dłuższe przerwy w zasilaniu obiektów w energię elektryczną mogą powodować problemy z poborem 
wód oraz prowadzeniem działalności. Oddziaływania te określić należy jako możliwe do wystąpienia 
jednak incydentalne i krótkotrwałe. Za wysoko korzystne należy ocenić preferowanie wykorzystania 
źródeł energii odnawialnej zarówno do produkcji energii elektrycznej jak i cieplnej jako dywersyfikacji 
źródeł pozyskiwania energii.  
Na etapie użytkowania powstawać będą odpady komunalne, odpady z rolnictwa oraz z dopuszczonej 
działalności usługowej. Dla większości tych odpadów sposoby ich zagospodarowania są znane  
i sprawdzone. Niektóre odpady z działalności mogą wymagać specyficznego zagospodarowania. 
Prognozuje się, że postępowanie z odpadami zgodne z wyznaczoną hierarchią pozwoli na 
ograniczenie ich ilości w miejscu powstawania i właściwe zabezpieczenie do czasu odbioru przez 
wyspecjalizowany podmiot. Ewentualne sytuacje niewłaściwego przechowywania odpadów, 
gromadzenia ich w nadmiernej ilości, mogą skutkować zanieczyszczeniem gruntu i wód gruntowych  
a w przypadku odpadów tzw. „mokrych” i odpadów z rolnictwa również uciążliwościami 
zapachowymi. Dla właściwej obsługi mieszkańców w celu odbioru odpadów i ścieków, niezmiernie 
ważne jest również urządzenie i poprawa parametrów głównych ciągów komunikacyjnych. 
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 Pole elektromagnetyczne  

Warunki ustalone w projekcie MPZP dla lokalizacji urządzeń telekomunikacyjnych emitujących PEM, 
aktualnie niski poziom emisji PEM na obszarach wiejskich, odległość terenu od najbliższych tego typu 
instalacji oraz obecne wymogi prawne dla takich instalacji nie dają podstaw do stwierdzenia aby 
zachodziło ryzyko negatywnego oddziaływania na ludność ze strony pola elektromagnetycznego. 

 

4.3. Wpływ na przedmiot i cele ochrony Przywidzkiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu 

 

Analizy oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na Przywidzki Obszar Chronionego 
Krajobrazu (POCHK) dokonano opierając się na treści uchwały obowiązującej dla tej formy ochrony 
przyrody26.  
Na terenie objętym projektem MPZP nie przewiduje się wydobywania do celów gospodarczych skał, 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt minerałów i bursztynu, złóż piasku, żwiru i gliny.  
Na rozpatrywanych powierzchniach  i  w ich bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się lokalne zbiorniki 
wodne, w tym największy z nich to zbiornik w Hucie Górnej. Uchwała nie wyznacza dla tego zbiornika 
strefy, w której obowiązuje zakaz lokalizowania nowych obiektów. W treści projektu MPZP 
odniesiono się do lokalizacji obszaru w granicach POCHK i najważniejszych jej ustaleń, w tym m.in. 
dotyczących zakazu zmian w ukształtowaniu terenu, zmiany stosunków wodnych, niszczenia 
zadrzewień śródpolnych, nadwodnych, przydrożnych bez uzasadnionej przyczyny. Nie zwalnia to 
przyszłych inwestorów i użytkowników terenów objętych projektem MPZP ze stosowania się do 
wszystkich przepisów POCHK, mających zastosowanie do danego typu ekosystemu. Zakaz zabijania 
dziko występujących zwierząt, niszczenia ich schronień i miejsc rozrodu a także likwidacji naturalnych 
zbiorników wodnych i obszarów wodno – błotnych wynika wprost z przepisów uchwały, w związku  
z tym nie było konieczności powielania tego warunku w treści projektu MPZP.  
Przepisy te umożliwią w wymaganym stopniu ochronę zbiornika wodnego w Hucie Górnej, mimo że 
nie stanowi on obszaru opracowania projektu MPZP a na terenach do niego przyległych (objętych 
granicami projektu  MPZP) nie ustalono dodatkowych, szczegółowych zapisów ograniczających 
zabudowy.   
Projekt MPZP definiuje pojęcie „usług” oraz „usług uciążliwych”. Dla całego obszaru w granicach 
projektu MPZP, poprzez definicję „usług” wykluczono najbardziej szkodliwe zamierzenia - rzemiosła 
produkcyjnego, stacji paliw, warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych, stacji obsługi 
samochodów ciężarowych i autobusów, hurtowni, salonów samochodowych, parkingów i garaży dla 
samochodów osobowych. Ponadto, w projekcie MPZP Huta Dolna I wskazano, że dla fragmentów 
obszaru gdzie dopuszcza się zabudowę usługową obowiązuje zakaz lokalizacji usług uciążliwych.  
Rozwiązanie takie umożliwi realizację zamierzeń inwestycyjnych o mniejszej uciążliwości dla ludzi  
i środowiska. W przypadkach tego wymagających przeprowadzona zostanie analiza oddziaływania na 
środowisko, w tym / lub na obszar Natura 2000. Dopuszczone do realizacji będą tylko te 
przedsięwzięcia, w stosunku do których wykazany zostanie brak znaczącego negatywnego 

                                                             
26 Uchwała nr 539/XLIX/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2018 roku w sprawie 
Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 16.10.2018 r. poz. 3909) 
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oddziaływania na środowisko, w tym / lub obszar Natura 2000.  
Dodatkowe zapisy w projekcie MPZP (§9 ust. 5 i 6) nakazują spełnienie na granicy terenów 
prowadzonej działalności gospodarczej i usługowej standardów jakości środowiska określonych 
przepisami odrębnymi oraz uzyskanymi orzeczeniami administracyjnymi względem obszarów 
przyległych. Dla przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji należy 
zastosować odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne. 
Projekt MPZP odnosi się do kwestii gospodarki zielenią w §9 ust. 2 pkt 3, ust. 7 i ust. 8.  
Wprowadzenie zieleni zgodnie z uwarunkowaniami klimatycznymi i siedliskowymi i jej właściwa 
pielęgnacja ograniczy emisje pyłów pochodzących z projektowanego zainwestowania, przyczyni się 
do czynnej ochrony walorów krajobrazowych ekosystemów nieleśnych oraz wzrostu różnorodności 
biologicznej.  
Wskazany w projekcie MPZP wskaźnik utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 
minimum 40-60% jest wystarczające dla zachowania odpowiednich warunków przepuszczalności 
gruntu. W projekcie MPZP wskazano rozwiązania dot. odwadniania terenu i właściwego sposobu 
odprowadzania ścieków sanitarnych i wód opadowo – roztopowych. W ustaleniach ogólnych  
wskazano ponadto, że:  

 zaopatrzenie w wodę zaplanowano z sieci wodociągowej oraz z indywidualnych studni  
a odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych, przydomowych 
oczyszczalni ścieków i docelowo do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej; 

 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych realizowane będzie przez zagospodarowanie 
na terenie lub do układu odwadniającego (wody opadowe i roztopowe pochodzące  
z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia – zgodnie z przepisami 
odrębnymi); 

 w przypadku natrafienia w trakcie robót budowlanych na istniejący drenaż, należy go 
bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego 
obszaru; 

 dopuszcza się na całym terenie budowy, przebudowy, remontu i wymiany budowli, urządzeń 
i instalacji infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi oraz na warunkach 
gestorów sieci. 

Warunki te są odpowiednie do zachowania bezpieczeństwa środowiska gruntowo – wodnego  
w granicach POCHK. 

 

4.4. Wpływ na przedmiot i cele ochrony obszarów  Natura 2000  

  
Jak wskazano w opisie stanu środowiska, fragment terenu 10.MN w Hucie Dolnej znajduje się  
w granicach obszaru Natura 2000 „Huta Dolna” (PLH220089) zaś tereny w Hucie Górnej znajdują się  
w bliskim sąsiedztwie granic ww. obszaru. Przeznaczenie terenu 10.MN jest tożsame  
z przeznaczeniem w obowiązującym MPZP Huta Dolna. Zarówno na terenie 10.MN jak i blisko 
terenów położonych w Hucie Górnej zgodnie z dostępnymi wynikami inwentaryzacji przyrodniczej27 
nie znajdują się siedliska przyrodnicze oraz siedliska gatunku strzebli błotnej chronione w ramach 
tego obszaru. W związku z tym nie przewiduje się bezpośredniego oddziaływania ze strony nowego 
zainwestowania na stan siedlisk chronionych.   

                                                             
27 www.portalgis.gdansk.rdos.gov.pl 
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Teren 10.MN w Hucie Dolnej stanowią grunty rolne, obecnie niezabudowane. W granicach obszaru 
Huta Dolna znajduje się ok. 1,1845 ha terenu co wobec powierzchni całego obszaru Natura 2000 
(66,03 ha) stanowi zaledwie ok. 1,8%.  Najbliżej zlokalizowane siedliska znajdują się w odległości ok. 
270 m od granic terenu (siedlisko 3150 stanowiące jednocześnie siedlisko 4009). Przeznaczenie 
terenu umożliwi na nim realizację zabudowy mieszkaniowej całorocznej oraz usług na zasadach 
przepisów odrębnych (np. w obrębie części obiektu mieszkalnego) z wykluczeniem usług uciążliwych. 
Definicja „usług uciążliwych” zastosowana w części tekstowej projektu MPZP oparta jest na 
przepisach krajowych i umożliwi dokonanie indywidualnej oceny oddziaływania na przedmiot i cele 
ochrony obszaru Natura 2000. Skala zaproponowanego zagospodarowania terenu nie doprowadzi do 
zbyt intensywnego wykorzystania tego fragmentu obszaru Natura 2000.  
Zidentyfikowanymi zagrożeniami dla obszaru są znaczna presja rybacko – wędkarska w obrębie 
zbiornika ze strzeblą błotną, postępujące zarastanie zbiornika związane z sukcesją roślinności oraz 
wykorzystanie rekreacyjne terenu, związane z rozwijającą się w okolicy zabudową. Wprowadzenie 
nowej zabudowy, zarówno na terenie 10.MN jak i innych powierzchniach w Hucie Dolnej i Hucie 
Górnej może prowadzić do intensyfikacji rekreacyjnego wykorzystania przyległych terenów leśnych  
i rolnych, w tym odwiedzania zbiornika ze strzeblą błotną oraz wędkarstwa w tym miejscu. Biorąc 
jednak pod uwagę, że brzegi zbiornika podlegają zarastaniu co utrudnia bezpośredni dostęp do niego, 
można uznać że penetracja tego terenu będzie ograniczona. Należy przy tym zauważyć, że siedliska 
3150 i 4009 są mniej konkurencyjnym miejscem odpoczynku niż pobliskie J. Głęboczko, do którego 
dostęp na potrzeby rekreacji jest łatwiejszy. Na tej podstawie stwierdzono, że potencjalny wpływ 
nowego zagospodarowania na przedmiot i cele ochrony oraz integralność obszaru „Huta Dolna” 
będzie ograniczony, a spójność całej sieci nie jest zagrożona. 

 

IV. ROZWIĄZANIA ZAPOBIEGAJĄCE, OGRANICZAJĄCE I KOMPENSUJĄCE 
NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ DOKUMENTU NA 
ŚRODOWISKO I MONITORING ODDZIAŁYWAŃ 

 

1. Rozwiązania chroniące środowisko zastosowane w projekcie MPZP 
 

W części tekstowej projektu MPZP wskazano rozwiązania chroniące środowisko przed niekorzystnymi 
oddziaływaniami ze strony projektowanego zainwestowania terenu. Sposób  ich  uwzględnienia  
pokazuje  tabela. 

Tab.3. Wpływ zapisów w projekcie MPZP Huta Dolna I na ochronę elementów środowiska 

Zapis w projekcie MPZP Element środowiska, na który zapis ma wpływ  
i jego znaczenie dla ochrony środowiska 

§1 ust. 1 pkt 22 i 23 – definicje „usługi” i 
„usługi uciążliwe”  
§18 ust. 2 i §20 ust.2 – zakaz lokalizacji 
usług uciążliwych dla usług 
towarzyszących zabudowie mieszka-
niowej jednorodzinnej oraz w ramach 

Wykluczenie usług najbardziej uciążliwych. Dla zamierzeń mogących  
w mniejszym stopniu ale jednak negatywnie oddziaływać na elementy 
środowiska (w tym ludność) z mocy prawa istnieje obowiązek dokonania 
oceny indywidualnej (w ograniczonym bądź szerokim zakresie) w drodze 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydana decyzja określi 
specyficzne dla inwestycji rozwiązania zapobiegające i ograniczające  wpływ 
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zabudowy usługowej przedsięwzięcia na środowisko. W definicji „usług uciążliwych” odniesiono 
się również do przedsięwzięć niewymagających uzyskania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach a mogących znacząco negatywnie 
oddziaływać na obszary Natura 2000.  

§8  - Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, 
§12 i poszczególne karty terenu – zasady 
kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 
zagospodarowania terenu  
 

Krajobraz – poprzez zapisy dot. spójności architektonicznej zabudowy, 
stosowanie materiałów naturalnych, stonowanej kolorystyki, zalecenie do 
nawiązywania do podstawowych cech zabudowy pojezierza kaszubskiego, 
ustalenie wskaźników max. wysokości obiektów, powierzchni zabudowy, 
formy zabudowy, rodzaju i układu połaci dachowych, usytuowania obiektów 
względem ciągu komunikacyjnego, wyznaczenie nieprzekraczalnych linii 
zabudowy,  maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnej powierzchni 
nowo wydzielanej działki i wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej. 
Jakość powietrza, adaptacja do zmian klimatu, – poprzez odpowiedni 
poziom powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni 
zabudowanej  
i tym samym utrzymanie odpowiedniej szorstkości terenu, ograniczenie 
emisji substancji gazowo – pyłowych, zachowanie części roślinności 
gruntowej.  
Możliwość utrzymania dotychczasowego zagospodarowania działki (tereny 
nieprzekształcone, tereny istniejącej zabudowy) oraz jej odbudowy po 
katastrofie budowlanej. 

§7 ust. 2 pkt 1 i 2, §9 ust. 1, 1a, 2 – 
położenie względem POCHK, warunki 
obowiązujące dla POCHK  

Powierzchnia ziemi, gleby, zieleń, zasoby wodne, zasoby przyrodnicze  
i krajobrazowe, różnorodność biologiczna, korytarze ekologiczne, krajobraz - 
poprzez zapewnienie zgodności zainwestowania z przepisami dot. 
ekosystemów wodnych oraz lądowych ekosystemów nieleśnych określonych 
w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego, w tym ochrony zieleni 
przydrożnej i śródpolnej, ochrony terenów podmokłych, oczek wodnych, 
zakazu zasadniczych zmian w ukształtowaniu terenu (np. makroniwelacji). 
Do projektu przeniesiono zapisy o zakazie lokowania nowych obiektów 
budowlanych w pasie 25m od brzegów rz. Reknicy.  
W projekcie MPZP nie wskazano szczegółowych ustaleń dot. ochrony 
zbiornika wodnego w Hucie Górnej dla przyległych do niego terenów 
15.MN, 16.MN/U, 18.RM i 19.MN.  Ochrona zbiornika będzie odbywała się 
zatem na podstawie przepisów ogólnych i przepisów uchwały dot. POCHK. 
W projekcie MPZP nie wprowadzono zapisów odnoszących się do gruntów 
leśnych (Lsv). Grunty te uzyskały jednak zgodę na ich wykorzystanie na cele 
nieleśne. Warunki zagospodarowania tego terenu będą się mogły odbywać 
na podstawie przepisów ogólnych i przepisów dot. POCHK.  

§5 ust. 1 pkt 23c, §7 ust. 2 pkt 3, § 9 ust. 
3 i poszczególne karty terenu - położenie 
względem obszaru Natura 2000 „Huta 
Dolna” PLH220089, warunki 
zagospodarowania w stosunku do 
chronionych siedlisk przyrodniczych i 
siedlisk gatunków chronionych 

Powierzchnia ziemi i gleby, zasoby wodne, zasoby przyrodnicze, 
różnorodność biologiczna, krajobraz – poprzez wskazanie na lokalizację 
fragmentu terenu w granicach obszaru Natura 2000 i odwołanie do 
przepisów szczegółowych (ustawa o ochronie przyrody), wykluczenie 
zamierzeń, dla których stwierdzona ocena oddziaływania na obszar Natura 
2000 wykaże znaczący negatywny wpływ na siedliska  i gatunki chronione. 

§9 ust. 4– położenie względem GZWP Zasoby wodne – ochrona zasobów ilościowych i jakościowych wód 
podziemnych 

§9 ust. 5 i 6 – użytkowanie i zagospo-
darowanie terenu jako źródło 
zanieczyszczeń środowiska 

Wszystkie elementy środowiska w szczególności jakość powietrza 
atmosferycznego, zasobów wodnych, gleby, komfortu akustycznego - 
poprzez wskazanie, że oddziaływanie działalności nie może przekroczyć 
granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, obowiązek 
zapewnienia właściwych warunków w pomieszczeniach, obowiązek 
spełnienia standardów jakości środowiska  względem terenów przyległych, 
obowiązek stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych  
i organizacyjnych przeciwdziałających  zagrożeniom środowiskowym. 

§9 ust. 7 i 8 – gospodarka zielenią, Przyroda ożywiona, różnorodność biologiczna, przewietrzanie terenu  
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ochrona siedlisk i stanowisk gatunków 
chronionych 

i zmniejszenie ekspozycji solarnej, ograniczanie emisji pyłowo – gazowych 
oraz częściowo emisji akustycznej, krajobraz – poprzez wskazanie 
odniesienia się do właściwego gospodarowania istniejącą zielenią (w tym 
każdorazowo powinno się uwzględniać poboczne kwestie związane pracami 
w obrębie zieleni- np. ochronę gatunkową roślin, zwierząt, grzybów, 
wycinkę poza okresem lęgowym ptactwa) oraz jej kształtowania (stosowanie 
roślinności dostosowanej do lokalnych warunków klimatycznych i 
dobranych z gatunków rodzimych. 

§10 i poszczególne karty terenu – 
dziedzictwo kulturowe i zabytki 

Zabytki, krajobraz – poprzez wskazanie zasad ochrony obiektów 
zabytkowych, ochrony stanowisk archeologicznych, nawiązanie przy 
budowie, przebudowie, modernizacji do obiektów w sąsiedztwie oraz 
podstawowy cech architektury regionu pojezierza kaszubskiego. 

§13 i poszczególne karty terenu – tereny 
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych 

Powierzchnia gruntu, gleby, krajobraz – poprzez wskazanie fragmentów 
terenów o nachyleniach równych i większych niż 20%, obowiązku wykonania 
na etapie przygotowawczym badań geologiczno – inżynierskich i w razie 
potrzeby zastosowanie odpowiednich rozwiązań zabezpieczających.  

§ 16 ust. 1 - 4 i poszczególne karty terenu 
–obsługa komunikacyjna, miejsca 
postojowe 
 

Emisja zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, emisja hałasu i drgań - poprzez 
wskazanie ruchu komunikacyjnego ciągami komunikacyjnymi już 
wyznaczonymi oraz odpowiednie urządzenie dróg; 
Powierzchnia biologicznie czynna – wyznaczenie wymaganej liczby miejsc  
w zależności od skali zajmowanej pod funkcję terenu. 

§16 ust. 4-10 i poszczególne karty terenu 
– lokalizacja sieci infrastruktury 
technicznej 

Gleby, zasoby wodne, krajobraz,  pole elektromagnetyczne, bezpieczeństwo 
– poprzez wskazanie na konieczność uwzględniania odległości sieci  
i urządzeń technicznych od zabudowy i zadrzewień oraz innych sieci 
podziemnych i naziemnych, obowiązek stosowania kolorystyki maskującej 
dla urządzeń telekomunikacyjnej i obowiązek wykluczenia uciążliwości  
w przestrzeni dostępnej dla ludzi, dopuszczenie budowy/ przebudowy/ 
remontu/ wymiany budowli, urządzeń i instalacji infrastruktury technicznej. 

§16 ust. 11 i 13 – zaopatrzenie w media 
(zaopatrzenie w wodę, zagospo-
darowanie ścieków, wód opadowych  
i roztopowych) 
W poszczególnych kartach terenu w ust. 
11 (zaopatrzenie w gaz, energię cieplną  
i elektryczną, telekomunikacja, gospo-
darka odpadami) 

Gleby – wskazanie zbiorników bezodpływowych, przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz zorganizowanej sieci kanalizacyjnej (rozwiązanie 
docelowe) jako możliwych metod zagospodarowania ścieków, wskazanie 
warunków dla podczyszczania wód opadowych i roztopowych pochodzących  
z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych, wskazanie zasad dla 
odpowiedniej gospodarki odpadami. 
Zasoby wodne – poprzez wskazanie na pobór wód na warunków gestora 
sieci z lokalnego układu wodociągowego lub pobór z indywidualnych studni, 
korzystanie z indywidualnych lub zbiorczych (rozwiązanie docelowe) 
systemów kanalizacyjnych, zasad gospodarki wodami opadowymi  
i roztopowymi, odpowiedniej gospodarki odpadami. 
Umożliwienie na całym obszarze opracowywanego projektu MPZP realizacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków jest dopuszczalne prawem choć niesie 
za sobą wiele ryzyk. Przyjęcie takiego rozwiązania zawsze wymaga 
dokładnego rozeznania warunków hydrogeologicznych terenu przed 
budową, doboru rodzaju  oczyszczalni stosownie do tych warunków oraz 
ścisłej kontroli urządzeń na etapie użytkowania. Projekt MPZP zawiera zapis 
uzależniający możliwość zastosowania przydomowej oczyszczalni od 
wykonania wyprzedzająco badań gruntowo – wodnych, co pozwoli na 
zastosowanie odpowiednich rozwiązań bądź wykluczenie takich instalacji na  
gruntach mocno nawodnionych (torfy, namuły), wrażliwych na 
zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego. 
Jakość powietrza atmosferycznego – poprzez wykorzystywanie przy 
zaopatrzeniu w ciepło i produkcji energii elektrycznej lokalnych źródeł ciepła 
wykorzystujących paliwa o niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
wykorzystanie mikroinstalacji OZE. 

§ 16 ust. 12– układ drenażowy terenu Zasoby wodne, różnorodność biologiczna, powierzchnia gruntu  - poprzez 
obowiązek zachowania spójności systemu drenażowego na całym obszarze. 
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Ww. rozwiązania oparte są na rozwiązaniach sprawdzonych i dopuszczonych przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. Projekt MPZP Huta Dolna I w wystarczającym stopniu proponuje 
rozwiązania zapobiegające, minimalizujące oddziaływania na środowisko oraz kompensujące straty 
środowiskowe. Precyzyjne środki będą dobierane po analizie konkretnego zamierzenia 
inwestycyjnego na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń 
środowiskowych i budowlanych na wykonanie i użytkowanie obiektów.  
 

2. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie 
biorąc pod uwagę cele i zasięg geograficzny dokumentu oraz cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność obszaru 

 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w powyższych rozdziałach, teren objęty opracowaniem 
projektu MPZP znajduje się na niewielkim fragmencie w granicach obszaru Natura 2000 „Huta 
Dolna”. Wykluczono oddziaływanie bezpośrednie projektowanego zagospodarowania oraz uznano za 
ograniczone oddziaływanie pośrednie. Przewidziany rodzaj zabudowy na danym terenie, przy 
zachowaniu zasad ochrony środowiska określonych w projekcie MPZP, nie daje podstaw do uznania, 
że wystąpi znaczące negatywne oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000. 
Nie zachodzi zatem potrzeba wskazywania rozwiązań alternatywnych. 

 

3. Propozycje metod do analizy skutków realizacji postanowień projektowanego 
dokumentu i częstotliwość jej przeprowadzania 

 

Do weryfikacji skutków realizacji postanowień projektu MPZP stosuje się przede wszystkim analizę 
aktualności MPZP oraz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, której obowiązek wykonania 
wynika wprost z zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (min. 1 raz w trakcie kadencji wójta gminy). W razie potrzeby do analizowania 
sposobu i skali oddziaływań pochodzących ze strony nowego zainwestowania można wykorzystać 
dane środowiskowe gromadzone na potrzeby sprawozdawczości przez GUS i organy środowiskowe 
oraz decyzje administracyjne wydawane indywidualnie dla terenu działek objętych projektem MPZP  
W przypadku konieczności bardziej szczegółowego rozpoznania wpływu zainwestowania na 
poszczególne elementy środowiska, mogą zostać zastosowane rozwiązania dodatkowe np. 
ekspertyzy, badania monitoringowe. 

V. ZAŁĄCZNIKI 
 

Załączniki do niniejszej prognozy ooś stanowią: 

1. Projekt MPZP Huta Dolna I (uchwała i rysunek) 
2. Lokalizacja  terenu objętego projektem MPZP Huta Dolna I na tle form ochrony przyrody. 


