
   
 
 
 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  
ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY PRZYWIDZ 

 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 

 
mgr Katarzyna Moskalik 
mgr Bartosz Pępek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listopad 2016 r. 





 3 

Spis treści 

1. PODSTAWY PRAWNE, CEL, ZAKRES PROGNOZY I INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY JEJ 

SPORZĄDZANIU ....................................................................................................................................................................... 5 

1.1. WPROWADZENIE I PODSTAWA PRAWNA ............................................................................................................................... 5 
1.2. INFORMACJA O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY .................................................................... 5 
1.3. PROCEDURA ADMINISTRACYJNA ZWIĄZANA ZE SPORZĄDZENIEM PROGNOZY .......................................................................... 5 
1.4. PRZEDMIOT I CEL PROGNOZY ............................................................................................................................................. 6 

2. CHARAKTERYSTYKA DOKUMENTU STUDIUM ................................................................................................................. 7 

2.1. ZAWARTOŚĆ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU .................................................................................................................... 7 
2.2. GŁÓWNE CELE ZMIANY STUDIUM ........................................................................................................................................ 9 
2.3. POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI ............................................................................................................................... 10 

3. ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA ORAZ JEGO POTENCJALNE ZMIANY W PRZYPADKU BRAKU 

REALIZACJI DOKUMENTU .................................................................................................................................................... 11 

3.1. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE  

NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 O OCHRONIE PRZYRODY ............................................................................... 11 
3.1.1. Położenie .............................................................................................................................................................. 11 
3.1.2. Warunki geomorfologiczne i rzeźba terenu .......................................................................................................... 12 
3.1.3. Użytkowanie terenu .............................................................................................................................................. 13 
3.1.4. Uwarunkowania klimatyczne ................................................................................................................................ 14 
3.1.5. Surowce naturalne ............................................................................................................................................... 15 
3.1.6. Obszary zagrożone ruchami masowymi ziemi ..................................................................................................... 15 
3.1.7. Zasoby wodne ...................................................................................................................................................... 16 
3.1.8. Warunki glebowe .................................................................................................................................................. 18 
3.1.9. Szata roślinna i świat zwierzęcy ........................................................................................................................... 19 
3.1.10. Obszary o szczególnych walorach użytkowych – dobra kultury materialnej ...................................................... 21 
3.1.11. Formy prawnej ochrony przyrody ....................................................................................................................... 22 
3.1.12. Diagnoza i ocena stanu antropizacji środowiska przyrodniczego ...................................................................... 25 
3.1.13. Odporność środowiska na degradacje ............................................................................................................... 33 

3.2. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI STUDIUM ..................................................... 34 

4. SPÓJNOŚĆ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA NA SZCZEBLACH 

MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ................................................................................................. 36 

5.1. NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE ....................................................................................... 39 
5.2. NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE I KLIMAT ........................................................................................................................ 39 
5.3. NA FAUNĘ I FLORĘ ORAZ NA OCHRONĘ RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ............................................................................. 40 
5.4. NA ŻYCIE I ZDROWIE LUDZI ............................................................................................................................................... 41 
5.5. NA KRAJOBRAZ ............................................................................................................................................................... 42 



 4 

5.6. NA ZABYTKI ..................................................................................................................................................................... 42 

6. OCENA ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ASPEKTACH ŚRODOWISKOWYCH ...................... 44 

6.1. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU ZMIANY STUDIUM Z UWARUNKOWANIAMI EKOFIZJOGRAFICZNYMI ........................................... 44 

6.1. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU ZMIANY STUDIUM W ASPEKCIE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PRAWA  

DOTYCZĄCYMI OCHRONY ŚRODOWISKA .................................................................................................................................... 44 

7. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 

NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO ......................................................................................................... 46 

8. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE „ZMIANY STUDIUM…” .............. 50 

9. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO ........ 51 

10. PROPOZYCJE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA. .......................................... 52 

11. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM ................................................................................................. 53 



 5 

1. Podstawy prawne, cel, zakres prognozy i informacje o metodach zastosowanych przy jej 
sporządzaniu 

 

1.1. Wprowadzenie i podstawa prawna 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko Projektu zmiany Studium Uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania Gminy Przywidz.  

Prognoza wykonana została na podstawie 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Ustawa ta, w art. 46.1. wprowadziła wymóg przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
jest też wymagane w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętego dokumentu.  

 

1.2. Informacja o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 

Przy sporządzaniu prognozy zastosowano metody opisowe, analizy jakościowe oparte na danych dostępnych z 

państwowego monitoringu środowiska, a także identyfikację i wartościowanie skutków przewidywanych zmian w 

środowisku.  

Niniejsza prognoza została sporządzona w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

a) Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Przywidz, 2014 rok, 

b) Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przywidz, 

2016 rok, 

c) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego, Gdańsk 2009 r. 

 

1.3. Procedura administracyjna związana ze sporządzeniem prognozy 

Na potrzeby prognozy oddziaływania na środowisko konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny 

oddziaływania na środowisko na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami). 

Na podstawie powyższych przepisów (art. 53) Urząd Gminy Przywidz wystosował pismo do Regionalnej Dyrekcji 
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Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie uzgodnienia 

zakresu prognozy oddziaływania na środowisko. W załączniku prezentujemy uzgodnienia dotyczące zakresu i 

stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu zmiany 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz”, wydane zostały przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (załącznik 1) i Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego (załącznik 2). 

 

1.4. Przedmiot i cel prognozy 

Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Przywidz, zwanego dalej „Studium...”, obejmuje następujące, podstawowe zagadnienia:  

• charakterystykę ustaleń projektu „Studium ...”;  

• analizę i ocenę stanu środowiska i jego potencjalne zmiany;  

• analizę istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji 
projektowanego studium, w szczególności na obszarach form ochrony przyrody na obszarze projektu 

„Studium …” i w jego otoczeniu;  

• analizę i ocenę przewidywanych, znaczących oddziaływań ustaleń projektu „Studium ...” na środowisko;  

• rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 
oddziaływań na środowisko;  

• propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu 
„Studium...” oraz częstotliwości jej przeprowadzania;  

• streszczenie w języku niespecjalistycznym.  

Podstawowym celem niniejszej prognozy jest wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych najbardziej 

korzystnych dla środowiska i zdrowia ludzi przez: 

• kompleksową identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych skutków wpływu na poszczególne 
komponenty środowiska  

• dyskusję i współpracę autora prognozy z autorem projektu celem maksymalnego wyeliminowania 
rozwiązań i ustaleń niemożliwych do przyjęcia ze względu na ewentualne negatywne skutki dla 

środowiska i zagrożenia dla zdrowia ludzi, 

• pełne poinformowanie podmiotów, tj. wnioskodawców, społeczność lokalną i organa samorządu  
o skutkach wpływu ustaleń projektu dla środowiska przyrodniczego i zdrowie ludzi. 
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2. Charakterystyka dokumentu Studium 

2.1. Zawartość projektowanego dokumentu 

Dokumentacja podlegająca prognozie składa się z części tekstowej Projektu zmiany „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przywidz” wraz z załącznikami graficznymi – rysunkami 
uwarunkowań oraz rysunkiem kierunków zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 25 000. W tekście zmiany 

„Studium…” zawarte zostały następujące rozdziały: 

WPROWADZENIE 4 
KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ 13 
1. Kierunki polityki przestrzennej w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 13 
1.1. Cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 13 
1.2. Zasady polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 14 
2. Kierunki polityki przestrzennej w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 16 
2.1. Cele zagospodarowania przestrzennego województwa 16 
2.2. Zasady zagospodarowania przestrzennego województwa 17 
3. Kierunki zmian polityki przestrzennej w gminie Przywidz 21 
3.1. Wpływ naturalnych krajobrazów na zmianę kierunków polityki przestrzennej  21 
3.2. Wpływ uwarunkowań planistycznych na kierunki polityki przestrzennej 24 
3.3. Cele zmiany polityki przestrzennej 26 
3.4. Zasady polityki przestrzennej 26 
4. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów 29 
4.1. Zmiany w strukturze przestrzennej 29 
4.1.1. Obszary funkcjonalne istotne dla polityki przestrzennej gminy 31 
4.1.2. Struktura sieciowa gminy Przywidz 36 
4.1.3. Struktura osadnicza gminy Przywidz 38 
4.2. Zmiany w przeznaczeniu terenów 39 
4.2.1. Tereny mieszkaniowo-usługowe 40 
4.2.2. Tereny produkcyjno-usługowe 41 
5. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów,  
w tym tereny wyłączone spod zabudowy 42 
5.1. Wskaźniki dotyczące zagospodarowania 42 
5.2. Tereny wyłączone spod zabudowy 43 
6. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego 44 
6.1. Cele ochrony 44 
6.2. Kierunki ochrony określone w istniejącym systemie terenów chronionych 44 
6.2.1. Rezerwaty przyrody 44 
6.2.2. Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu 45 
6.2.3. Pomniki przyrody 47 
6.2.4. Obszary Natura 2000 48 
6.2.5. Korytarze ekologiczne 51 
6.3. Ochrona krajobrazu w zakresie wartości kulturowych 53 
6.3.1. Zasób krajobrazu kulturowego 53 
6.3.2. Zasady korzystania, użytkowania i zagospodarowania terenów w celu ochrony krajobrazu kulturowego 54 
7. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 55 
7.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 55 
7.1.1. Zasób dziedzictwa kulturowego i zabytków 55 
7.1.2. Istniejący stan ochrony prawnej 57 
7.1.3. Zasady ochrony środowiska kulturowego 57 
7.1.4. Kierunki dziedzictwa kulturowego i zabytków 59 
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7.2. Ochrona dziedzictwa archeologicznego 61 
7.2.1. Zasób dziedzictwa archeologicznego 61 
7.2.2. Istniejący stan ochrony prawnej 61 
7.2.3. Kierunki ochrony dziedzictwa archeologicznego 63 
8. Kierunki rozwoju systemów komunikacji 67 
8.1. Cele polityki transportowej 67 
8.2. Zasady prowadzenia polityki transportowej 67 
8.3. Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego 68 
8.3.1. Układ drogowy 68 
8.3.2. Szlaki piesze i rowerowe 71 
9. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej 73 
9.1. Cele i zasady rozwoju 73 
9.2. Gospodarka wodno-ściekowa 74 
9.2.1. Zaopatrzenie w wodę 74 
9.2.2 Odprowadzanie ścieków 74 
9.2.3 Odprowadzanie wód opadowych i regulacja stosunków wodnych 75 
9.3. Gospodarka energetyczna 76 
9.3.1. Zaopatrzenie w gaz 76 
9.3.2. Zaopatrzenie w ciepło 77 
9.3.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną 77 
9.4. Telekomunikacja 77 
10. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 78 
10.1. Zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym 78 
11. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych 78 
12. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 78 
12.1. Sukcesywność zagospodarowania 79 
13. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 80 
13.1. Kierunki rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej 80 
13.1.1. Działania na rzecz poprawy rentowności produkcji rolnej 80 
13.2. Kierunki rozwoju leśnej przestrzeni produkcyjnej 81 
13.2.1. Szanse rozwojowe gospodarki leśnej 81 
13.2.2. Polityka zalesień 82 
13.2.3. Inne działania sprzyjające wszechstronnemu i zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów leśnych 83 
14. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych 83 
15. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny 84 
16. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych 85 
17. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji 85 
17.1. Tereny wymagające przekształceń 85 
17.2. Tereny wymagające rehabilitacji 85 
17.3. Tereny wymagające rekultywacji 85 
18. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych 85 
20. Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania 
występujących w gminie 86 
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2.2. Główne cele Zmiany Studium  

 

Zgodnie z oceną aktualnej sytuacji planistycznej gminy Przywidz przedmiotem obecnej trzeciej edycji Studium 
będzie zmiana polityki przestrzennej i zasad zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu Ustawy (art. 9 

ust.1), ze szczególnym uwzględnieniem kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy (art. 10 ust. 2, pkt 1). 

W sytuacji nadmiernej, nieproporcjonalnej do najbardziej optymistycznych prognoz, oferty terenowej zawartej  

w obowiązującym Studium, objętej w większości przypadków planami miejscowymi, definicja tak pojmowanej 
polityki przestrzennej pozwala na wyróżnianie w Studium spójnych etapów realizacji zagospodarowania 
zapewniającego skoordynowany rozwój zabudowy z etapową realizacją infrastruktury technicznej, 
transportowej i społecznej. 

W związku z powyższym, preferowanym celem polityki przestrzennej zmieniającej ustalenia Studium jest: 

Ewolucyjny, zrównoważony rozwój struktury przestrzennej gminy, gwarantujący 
transmisję zasad rozwoju z poziomu centralnego i regionalnego na poziom lokalny. 

 

Głównym problemem ujawnionym w toku wstępnych prac nad Studium była konieczność zmiany polityki rozwoju 
ilościowego na rozwój jakościowy, zrównoważony. 

Polityka rozwoju ilościowego zawarta w dotychczasowych ustaleniach Studium 10-krotnie przekraczająca 

najbardziej optymistyczne prognozy demograficzne, stała się źródłem zagrożeń ekologicznych, ekonomicznych 

i społecznych. W kategoriach przestrzennych oznacza to projektowanie rozwoju ekstensywnego, rozproszonego, 
monofunkcyjnego, o niskim standardzie zagospodarowania w zakresie infrastruktury technicznej, drogowej 

i społecznej. 

W związku z tym rekomendowanym w zmianie „Studium ...”  celem rozwoju gminy Przywidz do 2030 roku jest: 

Osiągnięcie spójnego, trwałego, zrównoważonego rozwoju struktury przestrzennej 
w kolejnych etapach jej ewolucji 

 

Realizacja tego celu powinna sprzyjać: 

• utrzymaniu wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i unikatowych walorów krajobrazu; 

• efektywnemu wykorzystaniu inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej, drogowej i 
społecznej; 

• ograniczeniu zbędnych przemieszczeń w ruchu lokalnym; 

• tworzeniu warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w każdej miejscowości wskazanej do rozwoju; 
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• zwartości wielofunkcyjnej zabudowy dostępnej pieszo do wyznaczonych stref aktywności gospodarczej; 

• poprawie jakości życia mieszkańców gminy. 

 

2.3. Powiązania z innymi dokumentami   

Zmiana „Studium ...”  oraz prognoza oddziaływania na środowisko powiązane są w zasadniczy sposób 

z dokumentami: 

• Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2025, 

• Programem ochrony środowiska dla gminy Przywidz na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 
2019, Przywidz, 2012; 

• Programem ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 
2020 roku, WBPP Słupsk 2012; 

• Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, przyjętym uchwałą Nr 
1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 października 2009 roku; 

• ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

• ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ochronie środowiska, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 

• ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

• ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

• ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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3. Analiza i ocena stanu środowiska oraz jego potencjalne zmiany w przypadku braku realizacji 
dokumentu 

 

3.1. Istniejący stan środowiska z uwzględnieniem obszarów podlegających ochronie na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody 

 
3.1.1. Położenie 
Według podziałów administracyjnych gmina Przywidz leży w centralnej części województwa pomorskiego, na 

południowy zachód od Gdańska (w odległości około 30 km) oraz na północny wschód od Kościerzyny (około 25 

km). Od zachodu gmina graniczy z Gminą Somonino (Powiat Kartuski), a od północnego zachodu z Gminą 

Żukowo (Powiat Kartuski). Od północnego wschodu obszar opracowania graniczy z Gminą Kolbudy (Powiat 

Gdański), natomiast od wschodu graniczy z Gminą Trąbki Wielkie (Powiat Gdański). Południową granicę Gmina 

Przywidz dzieli z Gminą Skarszewy (Powiat Starogardzki), a granicę południowo-zachodnią z Gminą Nowa 

Karczma (Powiat Kościerski).  

Gmina jest jedną z siedmiu gmin Powiatu Gdańskiego i zajmuje powierzchnię 12.962 ha, co stanowi ponad 16% 

całkowitej powierzchni powiatu (79317 ha). W jej skład wchodzi siedemnaście wiejskich obrębów geodezyjnych 

Rys 1. Położenie gminy na tle regionalizacji fizycznogeograficznej 
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(Borowina, Częstocin, Huta Dolna, Jodłowno, Kierzkowo, Kozia Góra, Marszewska Góra, Michalin, Miłowo, Nowa 

Wieś Przywidzka, Olszanka, Piekło Górne, Pomlewo, Przywidz, Stara Huta, Sucha Huta, Trzepowo), które 

swoimi granicami pokrywają się z sołectwami stanowiącymi jednostki podziału administracyjnego.  

Gminna sieć osadnicza składa się 31 miejscowości. Na jedno sołectwo przypadają jedna, dwie, trzy bądź cztery 

miejscowości.  

Według regionalizacji fizycznogeograficznej teren gminy położony jest w obrębie Makroregionu Pojezierza 

Wschodniopomorskiego, Mezoregionu Pojezierze Kaszubskie. 

Makroregion Pojezierze Wschodniopomorskie leży w północno-wschodniej części Pojezierzy 

Południowobałtyckich, wysokości nad poziomem morza sięgają tutaj od 100 m do 329 m (Wieżyca). Teren 

charakteryzuje się młodoglacjalną rzeźbą terenu. 

Mezoregion Pojezierze Kaszubskie jest to najwyżej położone pojezierze pomorskie – większość jezior leży na 

wysokościach od 149 do 216 m n.p.m. Pojezierze Kaszubskie według podziału Kondrackiego ma powierzchnię 

około 3000 km2. Mezoregion graniczy od północy z Pradoliną Łeby i Redy, na północnym zachodzie 

z Wysoczyzną Damnicką. Od wschodu (na terenie Gdańska i Gdyni) graniczy z Podbrzeżem Kaszubskim. Dalej 

Graniczy z Żuławami Wiślanymi. Od południowego wschodu graniczy z Pojezierzem Starogardzkim, od 

południowego zachodu graniczy z Borami Tucholskimi. Granicę od zachodu zamyka Wysoczyzna Polanowska. 

 

3.1.2. Warunki geomorfologiczne i rzeźba terenu 
Według mapy geologicznej Polski (1 : 200 000), Gdańsk, mapa podstawowa 1:50000 arkusz Skarszewy 

i Dzierżążno, plejstocen reprezentowany jest przez piaski i żwiry akumulacji lodowcowej z głazami gliny zwałowej 

oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe. Miąższość osadów czwartorzędowych jest znaczna, gdyż dochodzi do 200 

i więcej metrów. Osady te kształtują gliny zwałowe poprzedzielane piaskami i żwirami wodnolodowcowymi. 

Wzgórza czołowomorenowe budowane są przez piaski, żwiry lodowcowe z głazami, gliny zwałowe. 

W dolinach cieków oraz w rynnach i zagłębieniach wytopiskowych występują utwory holoceńskie reprezentowane 

przez namuły, torfy, piaski i żwiry rzeczne. Miąższość utworów holoceńskich jest stosunkowo niższa od pokrywy 
czwartorzędowej.  

Na terenie Gminy Przywidz występują złoża piasków i żwirów, które są zagospodarowywane na podstawie 

udzielonych koncesji, a ich aktualny wykaz zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego przedstawia 

tabela 1. 

Gmina Przywidz położona jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 111 Subniecka Gdańska. 

Południowo-wschodnia część gminy należy do Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 116 „Zbiornika 

Międzymorenowego Gołębiewo”. 
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Tabela 1. Zasoby kopalin i stan zagospodarowania złóż w 2013 roku 

Nazwa złoża 
Stan 

zagospodarowania 
złoża 

Zasoby złoża 

Wydobycie geologiczne  
bilansowe przemysłowe 

Piaski i żwiry [tys. Mg] 
Marszewo E 69 – 1 
Miłowo T 67,00 – – 
Miłowo I T 215,00 – – 

T – złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo, E – złoże eksploatowane 
Źródło: Państwowa Służba Geologiczna, Bilans złóż kopalina w Polsce wg stanu na 31 XII 2013 

 

Rzeźba powierzchni gminy jest bardzo zróżnicowana. Obszar gminy położony jest przeważnie na wysokości 200-

220 m n.p.m. Różnice wysokości średnio wynoszą od 50-60 m. Występują liczne zagłębienia i wzniesienia. 

Najwyżej wzniesiony teren (powyżej 260 m n.p.m.) znajduje się na północny-zachód od Miłowa. Natomiast 

najniżej położone tereny występują w dolinie rzeki Reknicy (okolice Marszewskiej Góry). W centrum obszaru 

gminy występuje rynna jeziora Przywidzkiego otoczona stromymi wzniesieniami. 

Główny wpływ na ukształtowanie rzeźby terenu gminy miały: zlodowacenie północno polskie fazy pomorskiej, 

działalność wód roztopowych oraz erozyjno-akumulacyjna działalność rzek w holocenie. Teren gminy stanowi 

głównie wysoczyzna morenowa z licznymi pagórkami moren czołowych oraz z zagłębieniami 
międzymorenowymi. Występują wyraźne ciągi rynien subglacjalnych wypełnione nierzadko przez jeziora. Na 

obszarze gminy krzyżują się dwa kierunki rynien z północnego-wschodu na południowy-zachód tzw. Rynna 

Marszewska z rynną Jeziora Przywidzkiego o kierunku wschód-zachód. Różnice wysokości pomiędzy dnami 

dolin, a wierzchowiną wysoczyzny wynoszą zazwyczaj 60-70 m, a największe – w Rynnie Marszewskiej – 

przekraczają 90 m. Spadki zboczy w wielu miejscach osiągają 30° (55%) a sporadyczne przekraczają 40° (80%). 

Do rynny jeziora Przywidzkiego przylegają zgrupowania przywidzkich moren czołowych. Na styku tych form 

różnice wysokości wynoszą 50 m. Na terenie gminy licznie występują liczne zagłębienia wytopiskowe często 

zatorfione lub zabagnione, niekiedy z płytkimi, zanikającymi jeziorkami. Zagłębienia te występują w okolicach 

Nowej Wsi Przywidzkiej, Ząbrska, Piekła Górnego. 

 

 

3.1.3. Użytkowanie terenu 
Całkowita powierzchnia gminy pod względem użytkowania terenu charakteryzuje się dość znacznym udziałem 

terenów rolnych i nieużytków oraz terenów leśnych. Ogólna powierzchnia ewidencyjna gminy wynosi 12 962 ha, 

w tym: 5 925 ha zajmowały użytki rolne, a 5 660 ha grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione. Strukturę 

użytkowania gruntów Gminy Przywidz przedstawiono w tabeli 2, a uproszczoną strukturę użytkowania gruntów 

dla gminy przedstawia wykres 1. 
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Tabela 2. Wykaz powierzchni ewidencyjnej gruntów na terenie Gminy Przywidz [ha] 

Rodzaj Powierzchnia [ha] Procent powierzchni 
Drogi 349,1 2,67% 
Grunty orne, sady 4 078,4 31,48% 
Łąki i pastwiska 1 866,8 14,42% 
Lasy, zadrzewienia, zakrzewienia 5 660,7 43,85% 

Za
bu

do
wa

 Mieszkaniowa 38,3 0,30% 
Przemysłowa 0,7 0,01% 
Rolna 196,2 1,52% 
Rekreacyjna  15,3 0,12% 
Inna 12,1 0,09% 

Tereny niezabudowane 53,8 0,42% 
Kopaliny 3,2 0,03% 
Nieużytki 357,3 2,72% 
Wody powierzchniowe 314,0 2,39% 
Ogólna powierzchnia 12 962,0 100,00% 

 
 
Wykres 1. Uproszczona struktura użytkowania gruntów na terenie Gminy Przywidz 

2%5%

44% 46%

3%

Grunty	  rolne,	  sady,	  łąki

Lasy,	  zadrzewienie,	  zakrzewienia

Tereny	  zabudowane,	  drogi

Wody	  powierzchniowe

Nieużytki

 
Źródło: Mapa Ewidencyjna gruntów 

 

Na terenie gminy Przywidz dominuje gospodarka indywidualna. W jej władaniu jest właściwie całość upraw 

rolnych. Lasy zajmują 43,8% całkowitej powierzchni, co przekracza znacznie średni wskaźnik lesistości w kraju. 

Podłoże gruntowe na terenie gminy zbudowane jest utworów akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej. Wśród 

nich wyróżnia się osady piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste i piaszczyste. U podnóży zalegają osady 

denudacyjne. W obniżeniach wytopiskowych i rynnach występują namuły, grunty organiczne i piaski. 

Dominującym kompleksem przydatności rolniczej na terenie gminy jest kompleks gleb żytnich dobrych i średnich. 

Kompleks żytnio-łubinowy pszenno-żytni i pszenny zajmują niewielki procent powierzchni terenu gminy. 

 
3.1.4. Uwarunkowania klimatyczne 
Obszar gminy pod względem klimatycznym położony jest w zewnętrznej części Krainy Pojezierza Pomorskiego 

(Trapp J. 2000). Napływ różnorodnych mas powietrza nad obszar Pomorza powoduje zmienność ciśnienia 
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atmosferycznego. Średnia roczna temperatura na omawianym obszarze wynosi około 6,5°C. Najcieplejszym 

miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą około 16,5°C. Najchłodniejszym jest miesiąc luty ze średnią 

temperaturą około -3,9°C. Na terenie gminy nie zlokalizowano posterunku meteorologicznego. Charakterystyka 

warunków klimatycznych gminy oparta została o kilkuletnie wyniki pomiarów w najbliżej położonych posterunkach 

pomiarowych – Kartuzy i Kościerzyna. Roczne średnie sumy opadów wynoszą 630 mm. W Kartuzach największa 

ilość opadów występuje w miesiącach letnich w lipcu wynosi 100 mm i sierpniu 76 mm. Najmniejsze sumy 

opadów przypadają na miesiąc luty – 34 mm i marzec – 19 mm dla Kartuz oraz 35 mm w lutym i 20 mm w marcu 
dla Kościerzyny. W skali roku analizowany teren charakteryzuje się przewagą wiatru z kierunków południowo-

zachodniego i zachodniego. Wiosną i latem przeważa wiatr z kierunków północno-wschodniego i północnego. 

Natomiast jesienią i zimą dominuje wiatr z kierunków południowego i południowo-wschodniego (oddziaływanie 

Bałtyku). Obszar gminy ze względu na duże zalesienie cechuje się słabymi prędkościami wiatru. 

 

3.1.5. Surowce naturalne 
Na terenie Gminy Przywidz występują złoża piasków i żwirów, które są zagospodarowywane na podstawie 

udzielonych koncesji, a ich aktualny wykaz zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego przedstawia 

tabela 3. 

 

Tabela 3. Zasoby kopalin i stan zagospodarowania złóż w 2013 roku 

Nazwa złoża 
Stan 

zagospodarowania 
złoża 

Zasoby złoża 

Wydobycie geologiczne  
bilansowe przemysłowe 

Piaski i żwiry [tys. Mg] 
Marszewo E 69 - 1 
Miłowo T 67,00 - - 
Miłowo I T 215,00 - - 

T – złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo, E – złoże eksploatowane 
Źródło: Państwowa Służba Geologiczna, Bilans złóż kopalina w Polsce wg stanu na 31 XII 2013 
 

Cały teren gminy leży w obszarze, na który została wydana dla PGNiG koncesja na poszukiwanie węglowodorów 

Kartuzy-Szemud 72/2009/p, w granicach której możliwe jest prowadzenie poszukiwawczych badań geofizycznych 

i wierceń oraz budowy gazociągów od nowopowstałych odwiertów do ośrodków zbiorczych. Teren 

przewidywanych prac poszukiwawczych znajduje się obrębach geodezyjnych Miłowo i Przywidz. Zrealizowany 

odwiert Miłowo-1 został „uzbrojony i zabezpieczony”. 

W gminie Przywidz nie występują obiekty i obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny. 

 

3.1.6. Obszary zagrożone ruchami masowymi ziemi  
Wyróżniono obszary predysponowane do występowania ruchów masowych na podstawie przeglądowej Mapy 
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osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych w Województwie Pomorskim1. 

Obejmują one głównie strefy krawędzi rynien polodowcowych oraz inne strome stoki jak też tereny położone 

w obrębie linii ciekowych większych zlewni spływu wód powierzchniowych. Wszelkie inwestycje na tych terenach 

powinny być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych z uwzględnieniem stateczności skarp i oceną możliwości 

odprowadzania wód opadowych do gruntu – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

3.1.7. Zasoby wodne 
Wody powierzchniowe  

Warunki hydrograficzne gminy Przywidz kształtuje między innymi sieć rzeczna. Rzeki na analizowanym terenie 

należą do zlewiska Morza Bałtyckiego. Przez teren gminy przebiega dział wodny II rzędu pomiędzy zlewnią 

Raduni a dorzeczem Wierzycy. Z omawianego obszaru spływają m. in. rzeki: Reknica i Wietcisa. Rzeka Kłodawa 

odwadnia niewielki fragment terenu gminy (okolice Szklanej Góry). Rzeka Reknica odwadnia północno-
wschodnią cześć gminy. Rzeka należy do zlewni rzeki Raduni. Źródła rzeki znajdują się na zachód od 

miejscowości Przywidz (Jezioro Klonowskie). Następnie rzeka płynie w rynnie Marszewkiej. Kolejno Reknica 

przepływa przez jezioro: Głębokie (Głęboczko) i Ząbrsko (Ząbrowskie). Południowa cześć terenu gminy należy do 

zlewni rzeki Wierzycy, która przepływa na południe od obszaru gminy. Zachodnia część tego obszaru 

odwadniana jest do dopływu Wietcisy spod Starkowej Huty. Centralną cześć odwadnia rzeka Wietcisa, która 

wykorzystuje w swoim górnym biegu rynnę Przywidzką. Rzeka ta wypływa z Jeziora Przywidzkiego w kierunku 

południowo-zachodnim. W okolicach miejscowości Szumleś Królewski opuszcza teren gminy w kierunku 

południowo-zachodnim. Południowo-wschodni fragment gminy należy do zlewni rzeki Rutkownicy (dopływu 

Wierzycy), która przepływa poza obszarem gminy. W zlewni rzeki Wierzycy na terenie gminy Przywidz znajdują 
się jeziora: Przywidzkie, Połęczyńskie, Łąkie oraz niewielkie oczka wodne. Dane hydrologiczne rzeki Wietcisy 

i Rutkownicy przedstawia tabela 4. 

 

Tabela. 4. Dane hydrologiczne rzeki Wietcisy i Rutkownicy 

Rzeka Nazwa 
profilu 

Powierzchnia 
zlewni [km2] 

Przepływy charakterystyczne Q [m3/s] Przepływ 
nienaruszalny m3/s Roczny Lato Zima 

Wietcisa do ujścia 
Rutkownicy 

SN 0,45 0,46 0,74 
0,57 SS 1,17 0,94 1,40 

SW 2,23 1,47 2,11 

Rutkownica do ujścia 
Wietcisy 

SN 0,12 0,12 0,19 
0,15 SS 0,32 0,26 0,38 

SW 0,79 0,52 0,74 
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przywidz. Tom I  Uwarunkowania 
Zagospodarowania Przestrzennego 
 

                                                
1 Państwowy Instytut Geologiczny, System Osłony Przeciwosuwiskowej. Wykonanie Map osuwisk i terenów zagrożonych 

ruchami masowymi (MOTZ) dla Powiatu Gdańskiego w skali 1:10 000 planowane jest na lata 2021÷2023. 
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Ważnym elementem sieci hydrograficznej są jeziora. Na terenie gminy Przywidz występują w dużej liczbie 

naturalne zbiorniki wodne w postaci licznych jezior i polodowcowych oczek wytopiskowych. Największe Jezioro 

Przywidzkie położone jest we wschodniej części gminy. To duże rynnowe jezioro posiada wąskie przewężenie 

przy zabudowie miejscowości Przywidz, które dzieli je na dwa akweny. W północnym fragmencie gminy 

występuje jezioro Głębokie (Głęboczko) i Ząbrsko (Ząbrowskie). Zachodnia granica gminy przebiega przez 

Jezioro Połęczyńskie oraz przez Jezioro Łąkie w południowo-zachodniej części terenu. Na północny-zachód od 

miejscowości Przywidz znajduje się Jezioro Klonowskie. Wszystkie jeziora na terenie gminy charakteryzują się 
postępującą eutrofizacją. Obok jezior licznie występują tereny zabagnione. 

 

Wody podziemne 

Jednym z ważniejszych bogactw naturalnych, decydujących o rozwoju regionów, są wody podziemne – często 

jedyne źródła wody pitnej. Dzięki zasilaniu przez wody podziemne możliwy jest stały odpływ rzeczny, nawet 

w okresach długotrwałej suszy. 

 
Rys 2. Zasięg terytorialny GZWP Nr 111 oraz Nr 116 

 

Źródło: Studium ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 
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Gmina Przywidz położona jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 111 Subniecka Gdańska. 

Główny poziom wodonośny stanowią utwory kredowe. Powierzchnia zbiornika wynosi 170 km2. Najwyższe 

rzędne zwierciadła wody podziemnej występują w północnej, środkowej i północno-zachodniej części 

omawianego obszaru i wynoszą 180 m n.p.m. Zbiornik posiada dokumentację hydrogeologiczną, według której 

w wyniku przeprowadzonych prac uznano, że podstawowym zadaniem ochronnym zbiornika jest prowadzenie 

właściwej eksploatacji i kontrola jakości wód podziemnych w charakterystycznych punktach zbiornika. Nie 

zachodzi natomiast potrzeba wyznaczenia stref ochronnych zbiornika i przeprowadzenia działań dotyczących 
ograniczeń w zabudowie terenu. 

Południowo-wschodnia część gminy należy do Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 116 „Zbiornika 

Międzymorenowego Gołębiewo”. Zbiornik posiada dokumentację hydrogeologiczną zatwierdzoną przez 

MOŚZNiL decyzją DG kdh/BJK/489-6106a/98 z dnia 04.12.1998 r. Zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszą 30 

tys. m3/d, a średnia głębokość ujęć – 100 m. Zbiornik Gołębiewo obejmuje wody pierwszego międzymorenowego 

poziomu wodonośnego (poziom górnoczwartorzędowy). Poziom wodonośny GZWP 116 prowadzi wody 

pochodzące z zasilania infiltracyjnego. Zbiornik w 95 % zasilany jest przez infiltrację opadów atmosferycznych, 

4% stanowi dopływ z rzek i 1 % dopływ boczny. 

 
3.1.8. Warunki glebowe 
Pod względem typologicznym grunty orne gminy Przywidz stanowią głównie gleby brunatne kwaśne 

i wyługowane. Charakteryzują się niskim stopniem wysycenia zasadami, średnim stopniem kultury oraz dużą 

zmiennością pod względem budowy i uwilgotnienia. W klasyfikacji bonitacyjnej (tabela 5) 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. W gminie 

Przywidz 50% gruntów ornych stanowią gleby okresowo lub stale za suche. Są to przeważnie gleby piaszczyste 

głęboko podścielone gliną, gdzie występuje utrudniony podsięk wody gruntowej. Znaczną część gleb okresowo 
lub stale za suchych stanowią gleby zwięźlejsze, lecz położone na wyniesieniach terenu, gdzie następuje słaba 

kumulacja wód opadowych, które spływają po zboczach w obniżenia terenu. Ogólnie należy stwierdzić, że około 

52% gruntów ornych gminy to gleby dobre rolniczo. Są to gleby żytnie dobre gwarantujące produkcje rolną. Gleby 

te zwartymi kompleksami występują we wsiach: Trzepowo, Pomlewo, Miłowo i Sucha Huta, a mniejszymi 

obszarami we wszystkich wsiach gminy Przywidz. Około 46% stanowią grunty orne o glebach żytnich słabych, 

gdzie w uzasadnionych przypadkach można je przeznaczyć na cele nierolnicze. Stosunek użytków zielonych do 

gruntów ornych jest zgodny z warunkami przyrodniczymi. Największe powierzchnie użytków zielonych występują 

we wsiach: Trzepowo, Stara Huta, Marszewska Góra, Przywidz, Pomlewo. Dominujący udział mają łąki 

i pastwiska zakwalifikowane do klasy IV i V. 
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Tabela 5. Klasyfikacja bonitacyjna gruntów  

Użytki rolne powierzchnia [ha] Użytki zielone powierzchnia [ha] 
klas III 21,0 klas III 50,4 
klasa IV 2 437,9 klasa IV 996,0 
klasa V 1 283,9 klasa V 642,6 
klasa VI 320,6 klasa VI 172,8 
suma 4 063,4 suma 1 861,8 

 
 
Wykres. 2. Klasy bonitacyjne gruntów rolnych i użytków zielonych 

1%

8%

58%33% klas	  III
klasa	  IV
klasa	  V
klasa	  VI

 
 

 

3.1.9. Szata roślinna i świat zwierzęcy 
Na terenie gminy grunty leśne oraz zakrzewione i zadrzewione zajmują powierzchnię 5 660 ha, co stanowi 

ok. 44% powierzchni gminy. Obszary leśne w większości należą do Nadleśnictwa Kolbudy (obręb leśny 

Jodłowno, Skrzeszewo i Sobowidze). Obszary te cechuje swoisty charakter klimatyczny – wyrównany termiczny 

profil dobowy i roczny, zwiększona wilgotność powietrza. Lasy na wysoczyźnie spełniają rolę naturalnych pasów 

wiatrochronnych. Lasy występują w zwartych kompleksach leśnych. Największy znajduje się wzdłuż północnej 

i północno-wschodniej granicy gminy (otacza Jezioro Przywidzkie). Tereny leśne występują też w okolicach 
miejscowości Jodłowno, Marszewo, Olszanka. 

W gminie przeważają siedliska lasu mieszanego, lasu świeżego oraz boru mieszanego świeżego. Las mieszany 

rośnie na wysoko wzniesionych terenach moreny czołowej i dennej falistej, porasta strome stoki rynien. Głównym 

elementem lasów mieszanych jest sosna, świerk z bukiem i domieszką dębu oraz brzozy. Obok lasów 

mieszanych znajduje się las świeży, występujący na glebach mocniejszych o poziomie wód gruntowych poniżej 

profilu glebowego. Drzewostan tego lasu tworzą buk, sosna z domieszką świerku, modrzewia i brzozy. Las 

świeży występuje w okolicach Trzepowa i Borowiny oraz na południe od miejscowości Przywidz. 

Na terenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbudy w obrębie gminy 

Przywidz uznano lasy za ochronne, zgodnie z Zarządzeniem Nr 111 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 lipca 1997 r. “W sprawie uznania za ochronne lasów stanowiących własność 

Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa 

Kolbudy”.  



 20 

W obszarze gminy występują lasy ochronne o łącznej powierzchni 2104 ha, co stanowi 37% wszystkich terenów 

leśnych. Lasy te odgrywają bardzo duże znaczenie w utrzymaniu poprawnego funkcjonowania ekosystemów. 

W tabeli 6 przedstawiono powierzchnie lasów ochronnych. Największą grupę lasów ochronnych w obszarze 

gminy stanowią lasy wodochronne (1399 ha), jest to konsekwencją specyficznego usytuowania gminy w cennych 

przyrodniczo i krajobrazowo obszarach źródliskowych. Należy mieć na uwadze zachowanie w stanie 

nienaruszonym tych kompleksów leśnych w celu zabezpieczenia obszarów źródliskowych przed 

zanieczyszczeniem oraz zachowaniem właściwej retencji wodnej, co ma korzystny wpływ na stosunki wodne 
lokalnego obiegu wody. 

Prowadzenie racjonalnej i zrównoważonej gospodarki leśnej w lasach opiera się na powszechnej ochronie lasów 

oraz powiększaniu zasobów leśnych.  

 

Tabela. 6. Powierzchnia lasów ochronnych w obszarze gminy Przywidz 

Rodzaj Powierzchnia [ha] 
Lasy glebochronne 105,6 
Lasy wokół miast 570,4 
Lasy nasienne 10,7 
Lasy ostoje 18,4 
Lasy wodochronne 1 399,6 
Lasy ochronne ogółem 2 104,6 
Źródło: Nadleśnictwo Gdańsk 

 
Zieleń urządzona 

Mówiąc o zieleni urządzonej mówimy o zagospodarowanym terenie pod względem polepszenia środowiska 

przyrodniczego danego obszaru. Zagospodarowanie takie ma na celu: 

• zapobieganie erozji,  

• kształtowanie stosunków wodnych,  

• poprawę mikroklimatu,  

• poprawę estetyki krajobrazu.  

Do terenów zagospodarowanych w taki sposób zaliczamy parki miejskie, kompleksy pałacowo-dworskie oraz 

zieleń śródpolną. Na terenie Gminy Przywidz najistotniejsze kompleksy zadrzewień śródpolnych zlokalizowane 

są wzdłuż większości dróg, a także w rejonie oczek wodnych, cieków, rowów i miedz. Istniejące już zadrzewienia 

i zakrzaczenia winny podlegać systematycznym pracom pielęgnacyjnym i renowacji oraz w razie konieczności 

rozbudowie. Zieleń cmentarna stanowi uzupełnienie roślinności na terenie gminy. Parki wiejskie, aleje oraz 

starodrzewy przykościelne i cmentarne to wartościowy element krajobrazu gminy, zarówno jako składnik szaty 

roślinnej, jak i część zasobów kulturowych. W miejscowościach Przywidz i Jodłowno występują parki. Powołując 

się na dane Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2013 powierzchnia zieleńców na terenie gminy wynosiła 
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2,5 ha. Całkowita powierzchnia zieleni ulicznej w gminie to 0,9 ha. Natomiast powierzchnia zajmowana przez 

cmentarze to 0,8 ha. 

 

Świat zwierzęcy 

Zróżnicowane zbiorniki wodne i cieki stwarzają wyjątkowo korzystne warunki bytowania dla różnych gatunków 

ryb. Spośród szczególnie cennych przyrodniczo gatunków ryb na omawianym obszarze występują: Miętus Lota 

lota, Różanka Rhodeus sericeus amarus i Strzebla błotna Phoxinus percnurus. 

Szczególnie cenne gatunki płazów, jakie spotkać można na terenie gminy to:  

Traszka grzebieniasta Triturus cristatus – uważana za najbardziej zagrożony gatunek spośród 4 gatunków 

traszek występujących w Polsce. Na niżu polskim występuje w populacjach o niskich liczebnościach zasiedlając 

niewielkie, często śródleśne rzadziej śródpolne zbiorniki wodne, w tym torfowiska z otwartym lustrem wody.  

Kumak nizinny Bombina bombina – w przeciwieństwie do traszki grzebieniastej preferuje niegłębokie i ciepłe 

„oczka wodne” przestrzeni otwartej z obficie rozwiniętą roślinnością zanurzoną, w skrajnych sytuacjach 

zasiedlając nawet względnie trwałe kałuże zlokalizowane np. w koleinach nieuczęszczanych dróg na skrajach 

lasów. 

Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus – stosunkowo najliczniej z gatunków „cennych” reprezentowany płaz 
w województwie, powiązany z terenami o lekkich piaszczystych i piaszczysto-gliniastych glebach, w których łatwo 

może się zakopywać. Prognozy zachowania gatunku w Europie są niepokojące – grzebiuszka wykazuje na wielu 

terenach dramatyczny spadek liczebności (Głowaciński, Rafiński red. 2003).  

Rzekotka drzewna Hyla arborea – chociaż jest to gatunek uznawany za jeszcze dość pospolity w Polsce 

(Głowaciński, Rafiński red. ibidem), to jednak w skali naszego regionu należy uznać go za stosunkowo nielicznie 

występujący. Jest to gatunek ciepłolubny. 

Jednym ze szczególnie cennych przyrodniczo ssaków z rzędu gryzoni (Rodentia) na obszarze gminy jest 

badylarka, gatunek wilgotnych łąk, zarośli i upraw. Buduje charakterystyczne koliste gniazdo zawieszone między 

źdźbłami traw.  

 
 
3.1.10. Obszary o szczególnych walorach użytkowych – dobra kultury materialnej 
Na terenie gminy Przywidz znajduje się jeden zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego 

dnia 18.06.1999 r. pod nr: 1694 – kościół parafialny pw. Matki Boskiej Różańcowej w Przywidzu (dawny rejestr 

zabytków województwa gdańskiego – nr 1205). 

Na terenie gminy Przywidz zachowało się wiele obiektów o wartościach kulturowych ujętych w gminnej ewidencji 

zabytków – łącznie 229 obiektów i obszarów (historycznych układów ruralistycznych, które niejednokrotnie 
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stanowią podstawowy czynnik budujący krajobraz kulturowy) oraz 281 stanowisk archeologicznych ujętych w 

wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wszystkie te obiekty i obszary – wymienione w załączniku do części tekstowej 

„Studium…”, z lokalizacją pokazaną na rysunku pt. „ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków” – są do objęcia 

ochroną konserwatorską w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o warunkach 

zabudowy lub decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 
 
3.1.11. Formy prawnej ochrony przyrody 
 
Ustanowione formy ochrony przyrody  

Rezerwaty przyrody 

W rozumieniu ustawy o ochronie przyrody, rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym 

lub mało zmienionym, czyli ekosystemy, ostoje oraz siedliska przyrodnicze, również siedliska roślin, zwierząt, 

grzybów, a także twory i składniki przyrody nieożywionej, które wyróżniają się szczególnymi wartościami 

przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi oraz walorami krajobrazowymi. Przedmiotem ochrony może być całość 

przyrody na terenie rezerwatu albo poszczególne jej składniki, takie jak fauna, flora bądź twory przyrody 

nieożywionej. 

Na terenie gminy Przywidz zlokalizowany jest jeden rezerwat przyrody pn. „Wyspa na jeziorze Przywidzkim” o 
powierzchni 4,55 ha. Rezerwat został utworzony w dniu 11 marca 1954 roku (Zarz. Ministra Leśnictwa i 

Przemysłu Nr 50 z dnia 11.03. 1954r. M.P. Nr A-30 poz 444). Rezerwat został utworzony w celu zachowania ze 

względów dydaktycznych i społecznych malowniczo położonej wyspy porośniętej lasem bukowo-dębowym, 

posiadającym cechy zespołu naturalnego. Rezerwat obejmuje ochroną suboceaniczny ok. 200 – letni drzewostan 

bukowo-dębowy z domieszką olchy, pojedynczych brzóz i lip. Wyspa morfologicznie stanowi wyniesienie 

morenowe położone w obniżeniu rynny glacjalnej, nawiązujące do poziomu niskiego moren przywidzkich 

położonych przy jeziorze. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym jest kwaśna buczyna niżowa, która 

reprezentowana jest przez buk z domieszką dębu i lipy z krzewami podrostu bukowego i ubogim runem. 

Dodatkowo występuje też nizinny las dębowo-grabowy (we wschodniej części wyspy), reprezentowany jest przez 
buk, lipę z domieszką wiązu górskiego. Siedliskom odpowiadają naturalne zbiorowiska leśne. Drzewostan 

dębowo-bukowy rośnie na siedlisku lasu mieszanego świeżego. Drzewostan mieszany liściasty (lipa, olcha 

czarna, dąb, brzoza) rośnie na siedlisku lasu wilgotnego. Siedlisko lasu mieszanego świeżego zajmuje 

drzewostan bukowo-dębowy. Na obszarze rezerwatu zabronione jest: usuwanie drzew i pozyskiwania drewna, 

zbieranie owoców i nasion drzew i krzewów, zbioru ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części, zbiór ściółki 

leśnej i wykonywanie wszelkich innych czynności gospodarczych, wypasu zwierząt gospodarczych, niszczenia 

lub uszkadzania drzew i innych roślin, niszczenia gleby i dokonywania jakichkolwiek zmian ukształtowania terenu 

wyspy i jej brzegów, polowania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt, zanieczyszczania terenu, 

wzniecanie ognia, umieszczanie tablic i napisów. 
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Pomniki przyrody 

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej 

wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się 

indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków 

rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Zgodnie z 

danymi zamieszczonymi w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody na terenie Gminy Przywidz znajduje się 

11 pomników przyrody. Wykaz pomników przyrody zgodnie z ww. rejestrem przedstawia tabela 7. 

 

Tabela 7. Pomniki przyrody w gminie Przywidz 

Nr rejestru Woj. 
Konserw. 
Przyrody 

Obiekt, Gatunek Obwód pnia (m) 
Wysokość (m) Położenie Akt powołujący, Data 

Powołania Organ tworzący 

7 
Grupa drzew – 2 
dęby szypułkowe  

 Obwód: 545 cm, 440 
cm Wysokość: 28 m  

Nadleśnictwo Kolbudy Obręb Jodłowno, 
Leśnictwo Stenwał, oddział133 a 

 Orzeczenie nr 8 Prezydium 
WRN w Gdańsku z dnia 
24.01.1955r. 

519 
 Lipa 
drobnolistna  

 Obwód: 520 cm 
Wysokość: 20 m  

Przywidz, 300m od zabudowań 
Leśnictwo Przywidz; na północny- 
wschód od miejscowości Przywidz 

 Zarz. Woj. Gdańskiego nr 
42/86, 25.11.1986r.  

700 
 Dąb szypłukowy   Obwód: 385 cm 

Wysokość: 18,5 m  
Nadleśnictwo Kolbudy Obręb Jodłowno, 
Leśnictwo Przywidz, oddział 161 b, m. 
Klonowo Dolne 

 Zarz. Woj. Gd. 11/89; 
29.03.89r. (Dz. Urz. W. Gd. 
13/89 z 29.03.89)  

701 
 Lipa 
drobnolistna  

 Obwód: 320 cm 
Wysokość: 23 m  

Przywidz, m. Gromadzin, były cmentarz 
ewangelicki  

Zarz. Woj. Gd. 11/89; 
29.03.89r. (Dz. Urz. W. Gd. 
13/89 z 29.03.89)  

702 
 Lipa 
drobnolistna  

Obwód: 360 cm 
Wysokość: 16,5 m  

Przywidz, m. Kierzkowo, przy drodze do 
Drzewicy  

 Zarz. Woj. Gd. 11/89; 
29.03.89r. (Dz. Urz. W. Gd. 
13/89 z 29.03.89) 

703 
Grupa drzew - 2 
dęby szypułkowe  

 Obwód: 275, 260 cm 
Wysokość: 18 m  

Nadleśnictwo Kolbudy, Obręb Jodłowno, 
Leśnictwo Górny Zamszcz, oddz.101 s, 
m. Marszewska Góra 

 Zarz. Woj. Gd. 11/89 
28.03.89r. (Dz. Urz. W. Gd. 
13/89 z 29.03.89)  

704 
 Klon jawor   Obwód: 270 cm 

Wysokość: 17 m  
Przywidz, m. Klonowo Dolne (na północ 
od wsi) przy rozwidleniu dróg Przywidz-
Egiertowo i Przywidz - Michalin 

 Zarz. Woj. Gd. 11/89 
28.03.89r. (Dz. Urz. W. Gd. 
13/89 z 29.03.89)  

783 
Buk zwyczajny  Obwód: 420 cm 

Wysokość: 35, 35 m  
Nadleśnictwo Kolbudy, Obręb Jodłowno, 
Leśnictwo Stenwał, ododdział 133 a 

 Rozp. Woj Gd. Nr 3/91 z dn. 
25.02.91.  

1004 
 Dąb 
bezszypłukowy  

 Obwód: 348 cm 
Wysokość: 21 m  

Nadleśnictwo Kolbudy, Obręb Jodłowno, 
Leśnictwo Stenwał ododdział 147 d, koło 
m. Jodłowno 

 Zarz. Woj Gd. Nr 6/96 z dn. 
06.12.96. Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 
50 z dn. 18.12.96  

1042 
 Głaz narzutowy   Obwód: 1300 cm 

Wysokość: 3,4 m  
Nadleśnictwo Kolbudy, Obręb Jodłowno, 
Leśnictwo Górny Zamszcz, oddział 125c, 
koło m. Jodłowno 

 Zarz. Woj Gd. Nr 6/96 z dn. 
06.12.96. Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 
50 z dn. 18.12.96.  

2001 

 Głaz narzutowy   Obwód 1005 cm 
Wysokość 1,20 m  

 Nadleśnictwa Kolbudy, Leśnictwo 
Trzepowo oddział 236  

 Rozporządzenie Wojewody 
Pomorskiego Nr 13/07 z 
dnia 23 kwietnia 2007 r. 
(Dz. Urz. Woj. Pom. 
09.05.2007r. Nr 91 poz. 
1434) 

 

 

 



 24 

Obszary Chronionego Krajobrazu 

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o 

zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z 

turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Zgodnie z danymi Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Gdańsku w granicach gminy znajduje się Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Obszar ten został utworzony na mocy Rozporządzenia Woj. Gdańskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. 

Urz. Woj. Gdańskiego nr 27 z dn. 25.11.1994 r. 

"Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu" - obejmuje większą część powierzchni gminy(północno-

wschodnią, centralną i południowo-zachodnią część gminy). Zlokalizowany jest głównie wzdłuż rzeki Reknicy 

(dopływ Raduni) i Wietcisy (dopływ Wierzycy). Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu charakteryzuje się 

urozmaiconym ukształtowaniem terenu. Występują tu głębokie rynny (rzeki Wietcisy, Reknicy jeziora 

Przywidzkiego i Kłodawy) wzniesienia denno i czołowomorenowe. Poza tym charakteryzuje się dużym udziałem 

lasów (buczyna, miejscami dąbrowa) oraz znaczną jeziornością. Okolice jeziora Przywidzkiego oraz Głębokiego 

należą do najwartościowszych przyrodniczo i najatrakcyjniejszych krajobrazowo terenów w Przywidzkim OChK. 

Całkowita powierzchnia Przywidzkiego OChK wynosi 10 888 ha, z czego ok. 8 900 ha znajduje się w granicach 

Powiatu Gdańskiego. 

 

Obszary NATURA 2000 

Innym rodzajem ochrony przyrody jest sieć Natura 2000, która została powołana na mocy postanowień 

Dyrektywy 92/43/EWG (tzw. siedliskowej), a wcześniej Dyrektywy 17/409/EWG (tzw. Ptasiej). W wyżej 

wymienionych dyrektywach państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się do utworzenia do końca 

2004 roku sieci obszarów chronionych. Pojęcie oraz zasady tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 

2000 wprowadza Dyrektywa Siedliskowa, jednak część unormowań (dotyczących zasad wybierania do ochrony 

siedlisk ważnych dla ptaków) jest także zawarta w Dyrektywie Ptasiej. Zgodnie z tekstem Dyrektywy Siedliskowej 

Unii Europejskiej, NATURA 2000 jest to spójna Europejska Sieć Ekologiczna, która obejmuje: 
Specjalne obszary ochrony (SOO) tworzone dla ochrony: siedlisk naturalnych oraz siedlisk gatunków roślin i 

zwierząt (z wyjątkiem gatunków ptaków) oraz obszary specjalnej ochrony (OSO) tworzone w ramach Dyrektywy 

Ptasiej dla ochrony siedlisk ptaków, połączone w miarę możliwości fragmentami krajobrazu zagospodarowanymi 

w sposób umożliwiający migrację, rozprzestrzenianie i wymianę genetyczna gatunków, 

Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty – projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, zatwierdzony przez 

Komisję Europejską w drodze decyzji, który w regionie biogeograficznym, do którego należy, w znaczący sposób 

przyczynia się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku 

będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco przyczynić się do spójności sieci 

obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego; w 
przypadku gatunków zwierząt występujących na dużych obszarach obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty 
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jest obszar w obrębie naturalnego zasięgu takich gatunków, charakteryzujący się fizycznymi lub biologicznymi 

czynnikami istotnymi dla ich życia lub rozmnażania. 

W Europejską Ekologiczną Sieć Natura 2000 zostały także włączone tereny znajdujące się w granicach Gminy 

Przywidz. Powołując się na dane Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz decyzji wykonawczej Komisji z 

dnia 18 listopada 2011r. (Dz. U. UE L 11/105) w sprawie przyjęcia piątego zaktualizowanego wykazu terenów 

mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny, na terenie gminy 

ustanowiono 6 specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO), tj.: 
§ 1. „Przywidz” (kod obszaru: PLH 20025), 

§ 2. „Zielenina” (kod obszaru: PLH220065), 

§ 3. „Guzy” (kod obszaru: PLH 220068), 

§ 4. „Szumleś” (kod obszaru: PLH220086) - (delikatnie wchodzi w obszar gminy przy jej południowo 

wschodniej granicy), 

§ 5. „Huta Dolna” (kod obszaru: PLH 220089), 

§ 6. „Pomlewo” (kod obszaru: PLH 220092). 

Zgodnie z materiałami Krajowej Sieci Ekologicznej, koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET- POLSKA 

została opracowana w ramach europejskiego programu Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody IUCN. Projekt 
krajowej sieci ekologicznej ECONET jest wielkoprzestrzennym systemem, w którego skład wchodzi na terenie 

Polski 78 obszarów węzłowych połączonych siecią korytarzy ekologicznych. Projekt jest próbą integracji w jeden 

system przestrzenny i organizacyjny krajowych systemów ochrony przyrody i międzynarodowych obiektów np. 

sieci ekologicznych poszczególnych krajów. W konsekwencji ma powstać Europejska Sieć Ekologiczna – 

EECONET. 

Krajowa Sieć Ekologiczna – ECONET-PL ma zgodnie z koncepcją ECONET tworzyć spójny przestrzennie 

system obszarów, których walory przyrodnicze mają najwyższą rangę krajową i międzynarodową. Poszczególne 

obszary włączone do systemu odznaczają się znacznym udziałem dobrze zachowanych systemów naturalnych, 

seminaturalnych i obszarów ekstensywnie użytkowanych. Ponadto są one wzajemnie zintegrowane funkcjonalnie 
i przestrzennej siecią powiązań przyrodniczych. Przeważającą część Gminy (według Opracowania 

ekofizjograficznego do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Pomorskiego, Gdańsk 2001) stanowi 

obszar węzłowy sieci ECONET – Pojezierze Kaszubskie, obejmujący znaczną część Województwa Pomorskiego. 

Posiada on rangę krajową. Obszar węzłowy charakteryzuje się wysokim stopniem różnorodności biologicznej i 

krajobrazowej oraz korzystnymi uwarunkowaniami przestrzennymi dla zachowania siedlisk i ostoi gatunków o 

znaczeniu krajowym i europejski. 

 

3.1.12. Diagnoza i ocena stanu antropizacji środowiska przyrodniczego 
Wyróżnia się kilka czynników wpływających na aktualny stan środowiska omawianego terenu.  
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Zagrożenie powodziowe 

Do czasu wykonania na podstawie wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) map zagrożenia 

powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) dla rzeki Wietcisy, na terenie gminy Przywidz 

obowiązuje opracowanie pn. „Wyznaczenie granic obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w celu 

uzasadnionego odtworzenia terenów zalewowych”, które stanowi element studium ochrony przeciwpowodziowej 

dla rzeki Wietcisy. W powyższym opracowaniu wyznaczono zasięg „obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią” od rzeki Wietcisy, które zostały ujęte na rysunku studium. Występują one wzdłuż górnego biegu 
Wietcisy. Dla tych obszarów obowiązują zakazy określone w art. 88l ust.1 i art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo 

wodne – zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub 

zwiększających zagrożenie powodziowe. 

 

Degradacja wód powierzchniowych i podziemnych 

Do czynników, które wpływają na jakość wód powierzchniowych, należą uwarunkowania naturalne, takie jak 
warunki klimatyczne i hydrologiczne oraz zdolność samooczyszczania wód, a także zanieczyszczenia 
antropogeniczne. Znaczną część zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych stanowią 
zanieczyszczenia obszarowe. Źródło tych zanieczyszczeń stanowi przede wszystkim: 

• rolnictwo, co wynika głównie z faktu stosowania nawozów sztucznych i naturalnych (np. gnojowica), 
a także środków ochrony roślin (obecnie w ilościach malejących), 

• hodowla zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie obornika i gnojowicy oraz ich niewłaściwe, zbyt duże 
lub zbyt częste stosowanie na polach, 

• niedostateczna infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowo-gospodarcze, zwłaszcza 
w miejscowościach korzystających z wodociągów oraz na obszarach rekreacji, zarówno zbiorowej jak 
i indywidualnej, usytuowanych w sąsiedztwie zbiorników wodnych,  

• niewłaściwie prowadzenie turystyki (słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna) w pobliżu terenów 
atrakcyjnych pod względem rekreacyjnym, tj. rzek i jezior.  

Analizując formy korzystania z wód powierzchniowych w gminie, można stwierdzić, iż do najważniejszych 

elementów zmian antropogenicznych zaliczają się: 

• zmiany sieci hydrograficznej spowodowane melioracyjną przebudową koryt niewielkich cieków,  

• osuszenie podmokłych terenów, jako efekt melioracji,  

• zabudowa techniczna rzek (podpiętrzenia progowe, jazy), zastawki progowe na rowach melioracyjnych,  

• zanieczyszczenia płytkich wód podziemnych na terenie niektórych jednostek osadniczych 
(bezodpływowe zbiorniki, oczyszczalnie przydomowe, kolektory opadowe, rolnictwo),  

• zanieczyszczenie płytkich wód podziemnych na obszarach „dzikich” składowisk odpadów,  

• zanieczyszczenia odciekami ze składowiska odpadów komunalnych,  
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• bakteriologiczne zanieczyszczenie cieków (zrzuty ścieków, kąpieliska, tereny rekreacyjne), 

• zanieczyszczenie wody na cele przeciwpożarowe i nawadnianie (zbiorniki wodne, mała retencja), 
zmiana walorów fizycznych i chemicznych poprzez gospodarcze wykorzystanie wód.  

Do zanieczyszczeń punktowych, które stwarzają poważne zagrożenie dla czystości wód powierzchniowych, 

należą przede wszystkim: 

• bezpośrednie zrzuty surowych ścieków bytowych do cieków wodnych (na nieskanalizowanych 
obszarach), 

• zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków (nieodpowiadających warunkom pozwolenia 
wodnoprawnego),  

• zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków deszczowych.  

Źródła obszarowego zanieczyszczenia wód na obszarze gminy stanowią przede wszystkim spływy 

powierzchniowe z terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Spływom zanieczyszczeń obszarowych i ich 
migracji do wód sprzyja intensywne urzeźbienie terenu, a także dość gęsta sieć systemów drenarskich i rowów 

melioracyjnych. 

Jeziora 

Badania przeprowadzone w 2010 roku, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną wykazały, że jezioro Przywidzkie 

Wielkie, znajdujące się na terenie gminy charakteryzowało się III klasą jakości pod względem stanu 

biologicznego oraz stanem fizyko – chemicznym poniżej dobrego. Stan ekologiczny jednolitej części wód 

określono jako umiarkowany, natomiast stan chemiczny był dobry. Stan wód JCW w monitoringu diagnostycznym 

jeziora, który jest wypadkową stanu ekologicznego i stanu chemicznego wykazał, że jego wody osiągnęły zły 

stan, a w konsekwencji nie spełniały wytycznych Dyrektywy. 

Rzeki 

Ocena wód powierzchniowych w ostatnich latach na terenie województwa pomorskiego została wykonana wg 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu kwalifikacji stanu jednolitych 

wód powierzchniowych.  

Ocena jakości wód rzeki Wietcisy w punktach pomiarowo-kontrolnych wykonana w roku 2012 wykazała, iż wody 

charakteryzowały się dobrym stanem fizykochemicznym oraz stanem/potencjałem ekologicznym. Przy braku 

realizacji w 2012 r. badań diagnostycznych, wykonanie ogólnej oceny stanu wód płynących, która wynika 

z konfrontacji stanu/potencjału ekologicznego i chemicznego, było nie możliwe. Stan chemiczny nie był oceniany. 

Wpływ zanieczyszczeń pochodzenia komunalnego, skutkujący eutrofizacją wód płynących, stwierdzony został 
w obu rzekach gminy. Badania wykazały, iż degradację rzek gminy warunkowały przekroczenia wartości 

dopuszczalnych, notowane dla fosforanów. 

Analiza uzyskanych wyników generalnie potwierdziła brak rzek zanieczyszczonych jak i zagrożonych 
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zanieczyszczeniem azotanami, co determinują odpowiednio ilości powyżej 50 mg NO3/l. Monitorowane wody 

charakteryzowała stosunkowo niewielka zawartość rozpatrywanego biogenu, co skutkowało wyraźnie niższym od 

obowiązujących standardów obciążeniem rzek. Na obu stanowiskach pomiarowych maksymalne koncentracje 

azotanów nie przekraczały 10 mg NO3/l. 

Wody podziemne 

Do głównych czynników, które wpływają na pogorszenie stanu wód podziemnych, zaliczyć można degradację 

powierzchniowych warstw litosfery, związaną z nadmiernym nawożeniem i intensyfikacją gospodarki rolnej. 
Spływające związki azotu (amonowego, azotynowego) przenikają zwłaszcza do płycej położonych zasobów wód 

podziemnych obniżając ich jakość. Ponadto na zanieczyszczenia antropogeniczne nakładają się 

zanieczyszczenia typowo naturalne np. podwyższone stężenia chlorków. 

Ocena jakości wód podziemnych wykonanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 2010 roku 

wykazała, iż na terenie gminy w badanym punkcie pomiarowo – kontrolnym wody charakteryzowały się dobrym 

stanem chemicznych, co skutkowało opisaniem ich stanu II klasą jakości. Wody podziemne charakteryzowały się 

podwyższonymi zawartościami żelaza. 

Czyste wody podziemne, nadające się do zaopatrzenia ludności, są surowcem nadzwyczaj cennym. Dlatego 

należy je chronić. Kierunki ochrony wód podziemnych możemy podzielić na: ilościową ochronę wód, jakościową 
ochronę wód, czynną ochronę wód oraz bierną ochronę wód podziemnych. Ilościowa ochrona wód wymaga, 

między innymi, ustalenia zasobów wód w poszczególnych rejonach i formacjach wodonośnych i warunków 

hydrogeologicznych, ustalenia naturalnych obszarów deficytowych, sztuczne wzbogacanie podziemnych 

poziomów wodonośnych przez wtłaczanie do nich wód powierzchniowych, stałej rejestracji poboru wód 

podziemnych i kontroli wykorzystania wód kopalnianych. Jakościowa ochrona wód polega na ich zabezpieczaniu 

przed zanieczyszczeniem lub skażeniem i na niedopuszczeniu do powstawania powierzchniowych źródeł 

zanieczyszczeń m.in. przez: poprawę stanu sanitarnego wokół ujęć na wsi, odprowadzanie do gruntu wyłącznie 

ścieków należycie oczyszczonych, lokalizowanie składowisk odpadów wyłącznie w miejscach, gdzie wody 

podziemne są izolowane warstwami wodoszczelnymi. Czynna ochrona wód wymaga środków technicznych. 
Polega ona m.in. na: o likwidacji lub zabezpieczeniu potencjalnych ognisk zagrożenia, o uzdatnianiu lub 

oczyszczaniu wody w gruncie. Jednym ze sposobów biernej ochrony wód, jest ochrona prawna poprzez 

ustanawianie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych – GZWP, w których obowiązują wskazane 

prawem ograniczenia. Również wyznaczanie takich stref dla poszczególnych ujęć i studni. 

 

Degradacja atmosfery 

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest miejsce wytworzenia substancji zanieczyszczających. Z punktu 

widzenia źródeł emisji wyszczególnia się emisję ze źródeł punktowych (emitory zakładów przemysłowych), 

powierzchniowych (sektor bytowo-gospodarczy) oraz liniowych (transport samochodowy). Do głównych 
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego należą substancje gazowe, tj. dwutlenek siarki (SO2) i dwutlenek 
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azotu (NO2). Dwutlenek siarki dostaje się do atmosfery w wyniku spalania różnego rodzaju paliw zawierających 

siarkę lub jej związki. 

Emisja ze źródeł punktowych: na terenie Gminy Przywidz brak jest większych zakładów przemysłowych, które 

mogłyby powodować emisję zanieczyszczeń do powietrza, natomiast w każdej miejscowości występują skupiska 

źródeł niskiej emisji gazów i pyłów. Głównym źródłem zanieczyszczeń jest emisja z sektora ciepłowniczego 

i emisja niezorganizowana z transportu drogowego i indywidualnych gospodarstw domowych. 

Emisja powierzchniowa: podstawowym problemem jest emisja zanieczyszczeń ze spalania węgla kamiennego 
w lokalnych kotłowniach i indywidualnych paleniskach domowych wyposażonych w nieekonomiczne piece 

z rusztem stałym, spalające opał o niskiej jakości, co jest źródłem pyłów i sadzy będących uciążliwymi dla 

okolicznych mieszkańców. Wynika to w głównej mierze ze słabego rozwoju sieci cieplnej. Szkodliwość emitorów 

wyraźnie wzrasta w okresie jesienno-zimowym, kiedy to obserwuje się wyraźny wzrost stężenia pyłów i gazów 

emisyjnych, jednak ich negatywne oddziaływanie ma charakter w głównej mierze lokalny. 

Dominującą formą zaopatrzenia w ciepło mieszkańców gminy jest indywidualny system grzewczy. Chociaż nie 

jest on źródłem poważniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza, to jednak w okresie zimowym stanowi pewien 

problem. W celu poprawy parametrów termomodernizacyjnych budynków i ograniczenia emisji należałoby 

przewidzieć: 

• docieplenie stropów nad nieogrzewanymi piwnicami,  

• docieplenie stropodachów lub dachów,  

• docieplenie ścian zewnętrznych osłonowych,  

• wymianę okien pojedynczo szklonych na podwójnie lub potrójnie szklone,  

• wymianę drzwi zewnętrznych na ocieplone.  

Emisja liniowa: zanieczyszczenia komunikacyjne należą do czynników najbardziej obciążających powietrze 

atmosferyczne. Szczególnie uciążliwe są zanieczyszczenia gazowe powstające w trakcie spalania paliw przez 

pojazdy mechaniczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły, powstające w wyniku tarcia 

i zużywania się elementów pojazdów. Przy ocenie jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy, należy 
jak najbardziej uwzględnić ilość zanieczyszczeń pochodzących z ruchu samochodowego, odbywającego się na 

jego obszarze. Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych gminy ze względu na częstotliwość 

ruchu pojazdów są drogi wojewódzkie, tj. droga wojewódzka nr 221 relacji Gdańsk – Przywidz – Kościerzyna, 

droga wojewódzka nr 226 relacji Nowa Karczma – Mierzeszyn – Pruszcz - Gdańsk – Przejazdowo oraz droga 

wojewódzka nr 233 relacji Trzepowo – Borowina – Mierzeszyn. 

W 2010 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła Generalny Pomiar Ruchu. Zgodnie 

z wykonanymi pomiarami średnie natężenie ruchu na przykładowych odcinkach dróg wojewódzkich 

przechodzących przez obszar Gminy Przywidz przedstawia tabela 8. 
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Tabela 8. Średni dobowy pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku 

Nr drogi 
Opis odcinka 

Pojazdy 
ogółem 

Pojazdy 
osobowe 

Pojazdy 
dostawcze i 
ciężarowe 

Długość 
[km] Nazwa 

Nr 221 25,7 Kolbudy – Nw. Karczma 6.343 4.757 1.586 
Nr 226 7,8 Mierzeszyn - Jagatowo 1.931 1.645 286 
Nr 233 11,5 Trzepowo - Mierzeszyn 897 765 132 

Źródła: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

  

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska wykonują 

corocznie oceny jakości powietrza dla każdej ze stref województwa. Ocena jakości powietrza dla województwa 

pomorskiego w roku 2010 oraz 2011 została wykonana w oparciu o nowy podział stref. Wyznaczono je w oparciu 
o podział administracyjny kraju. Swymi granicami obejmują aglomeracje, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców 

oraz pozostałe obszary leżące w granicach województwa. W związku z tym zmniejszona została ilość stref 

w województwie do dwóch – aglomeracji trójmiejskiej w skład której wchodzi Gdańsk, Gdynia i Sopot oraz pozos-

tałej części województwa zwanej strefą pomorską. Dodatkowo po raz pierwszy w ocenie został uwzględniony pył 

PM2,5 wg wymagań i kryteriów określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 

21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (dyrektywa CAFE). 

Wynikiem rocznej oceny jakości powietrza województwa pomorskiego, przeprowadzonej w oparciu 

o obowiązujące w latach 2010-2011 kryteria, jest wskazanie następujących stref do opracowania programów 

ochrony powietrza POP (strefy w klasie C – Klasa C – gdy stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy 
przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku, gdy margines tolerancji nie 

jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe oraz poziomy celów długoterminowych). Dla 

większości zanieczyszczeń, zgodnie z oceną jakości powietrza za lata 2010-2013, strefa pomorska została 

zaklasyfikowana do klasy A, tj. stężenia związków nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i docelowych. 

Wyjątek stanowi stężenie BaP oraz pyłu zawieszonego PM10. Klasę C strefa pomorska otrzymała ze względu na 

stwierdzone na obszarze strefy przekroczenia standardu jakości powietrza przez stężenia pyłu zawieszonego 

PM10. Zgodnie z prowadzonymi pomiarami jakości powietrza, strefa pomorska do której należy Gmina Przywidz 

w latach 2010-2013 została zaliczona do klasy C, ze względu na stwierdzone przekroczenia poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu.  

 

Degradacja gleb 

Degradacja naturalna gleb spowodowana jest działaniem sił przyrody: wiatru, wody, siły grawitacyjnej, które 

wywołują erozję naturalną (geologiczną). Przebieg i charakter procesów erozyjnych zależy głównie od rzeźby 

i nachylenia terenu, wielkości, rozkładu i rodzaju odpadów atmosferycznych, temperatury, sposobu użytkowania 

terenu oraz składu mechanicznego gleb. Natężenie erozji jest wprost proporcjonalne do spadku i długości 
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zbocza, przy czym wpływ spadku jest większy od wpływu długości zbocza. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na degradację gleb jest działalność antropogeniczna człowieka, która jest 

inicjowana poprzez intensywne i nieprawidłowe użytkowanie rolnicze, nadmierny wyrąb lasów, niszczenie szaty 

roślinne, czy różnego rodzaju zabiegi melioracyjne powodujące erozję przyspieszoną. Na terenie gminy 

w strukturze użytkowania dominują przede wszystkim użytki rolne oraz leśne, które zajmują prawie 90 % 

całkowitej powierzchni. Jakość gleb jest więc bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój rolnictwa, 

warunkującym wysokość oraz jakość uzyskiwanych plonów. Wybór rodzaju upraw związany jest 
z występowaniem gleb najbardziej wartościowych pod względem przydatności rolniczej. Przy uprawach należy 

zwrócić uwagę na dobór zabiegów agrotechnicznych. Powinny one zabezpieczać cenne obszary rolnicze przed 

nadmierną erozją. Sposób uprawy powinno się również dostosować do spadku terenu. Biorąc pod uwagę główne 

kryteria przyrodnicze tj. wielkość opadu rocznego, nachylenie terenu oraz podatność gleb na zmywy 

powierzchniowe stopień zagrożenia erozją wodną powierzchniową na terenie gminy jest średni. 

Występowanie dużych różnic wysokości oraz stoków o znacznym nachyleniu zwiększa podatność na erozję 

wodną. Spadki w wielu miejscach osiągające 50%, a nawet sporadyczne przekraczające 80%, oraz charakter 

litologiczny gleb warunkują tereny użytkowane rolniczo i narażone na degradację jako zagrożone silną lub bardzo 

silną erozja wodną, która prowadzić może to trwałej degradacji gruntów. 

Degradacja chemiczna gleb. Gleby na terenie gminy pod względem odczynu mają charakter bardzo kwaśny 

i kwaśny. Wyniki prowadzonych badań gleb wskazują na ich podwyższoną kwasowość. Kwasowość to ważny 

wskaźnik degradacji gleb uprawnych. Nadmierna kwasowość najczęściej jest powodowana przez naturalne 

czynniki klimatyczno – glebowe, w mniejszym stopniu przez zanieczyszczenia kwasotwórcze powstające przez 

zanieczyszczenia przemysłowe i komunikacyjne lub przez niektóre nawozy. Na zakwaszenie gleb wpływają 

również związki siarki i azotu z atmosfery oraz fizjologiczne kwaśne nawozy sztuczne. Okręgowa Stacja 

Chemiczno – Rolnicza w Gdańsku w latach 2010-2011 prowadziła badania odczynu gleb użytków rolnych na 

terenie Gminy Przywidz.  

Użytki rolne analizowanego obszaru charakteryzują się odczynem bardzo kwaśnym i kwaśnym. Zgodnie z 
analizą aż 78% użytków rolnych gminy charakteryzuje się podwyższoną kwasowością. Przeprowadzone procesu 

wapnowania jest konieczne i potrzebne w przypadku 68% powierzchni wszystkich użytków rolnych gminy. 

Na podstawie przeprowadzonych badań w latach 2010-2011 można wywnioskować, iż użytki rolne Gminy 

Przywidz charakteryzują się niską i średnią zawartością fosforu. Podobnie kształtuje się zasobność gleb w potas. 

Użytki rolne gminy charakteryzują się niską zawartością tego makroelementu. Ponadto użytki rolne 

analizowanego terenu cechuje niska i średnia zasobność w magnez. Zgodnie z danymi Okręgowej Stacji 

Chemiczno-Rolniczej w Gdańsku około 51% użytków rolnych gminy charakteryzuje się niską oraz średnią 

zawartością magnezu. Natomiast bardzo wysoką oraz bardzo wysoką zawartością charakteryzuje się 24% 

powierzchni użytków rolnych gminy. 
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Linie elektroenergetyczne 

Pola elektromagnetyczne występują w otaczającym nas środowisku, w postaci pola wytwarzanego w sposób 

naturalny lub sztuczny o różnych częstotliwościach. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) zostały wdrożone nowe regulacje dotyczące 

ochrony przed polami elektromagnetycznymi (PEM). Ustawa definiuje pola jako pola elektryczne, magnetyczne, 

elektromagnetyczne, o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz (zakres promieniowania niejonizującego). 

Głównym celem ochrony przed PEM jest zapewnienie jak najlepszego stanu środowiska, poprzez utrzymywanie 
poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczanych, lub co najmniej na tych poziomach. 

Źródłami pół elektromagnetycznych wytwarzanych w sposób sztuczny, są: 

• stacje i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia (110 kV i więcej),  

• stacje nadawcze radiowe i telewizyjne,  

• stacje bazowe telefonii komórkowej.  

Najbardziej rozpowszechnione źródła promieniowania to m. in. - nadajniki baz telefonii komórkowej, które pracują 

w paśmie 900 MHz, 1800 MHz i w wyższych częstotliwościach; nadajniki stacji radiowych, emitujący w sposób 

ciągły w paśmie częstotliwości od 88 MHz do 107 MHz, nadajniki radiostacji telewizyjnych emitujących w paśmie 

częstotliwości od 181 MHz do 694 MHz. 

Głównym źródłem niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy są stacje 

przekaźnikowe telefonii komórkowej. Promieniowanie ze stacji telefonii komórkowych emitowane jest na dużych 

wysokościach i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Wpływ promieniowania elektromagnetycznego  zależy  

od wysokości jego natężenia oraz częstotliwości, dlatego dopuszczalne wartości poziomów pól 

elektromagnetycznych (mierzone składową elektryczną, składową magnetyczną i gęstością mocy) dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę oraz dla miejsc dostępnych dla ludności określane są w kolejnych pasmach 

częstotliwości. Charakterystykę stacji bazowych telefonii komórkowej, które funkcjonują na terenie Gminy 

Przywidz prezentuje tabela 9. 

 

Tabela 9. Stacje bazowe telefonii komórkowej w Gminie Przywidz 
Lp. Lokalizacja Operator Pasmo 
1. m. Borowina, dz. nr 108 Plus GSM 900 
2. m. Borowina, dz. nr 108 T - Mobile GSM 900 
3. m. Hopowo, dz. nr 76 Plus GSM 900 
4. m. Pomlewo, dz. nr 249/12 Play GSM 900 
5. m. Katarynki, dz. nr 140/17 T - Mobile GSM 900 
6. m. Katarynki, dz. nr 140/17 Orange GSM 900 
7. Przywidz, Katarynki Plus GSM 900 

Źródło: www.mapabtsearch.pl 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadzi pomiary poziomów pól elektromagnetycznych 
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w środowisku. Pomiary prowadzone są w cyklu trzyletnim, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem 

monitoring pól elektromagnetycznych polega na wykonywaniu w cyklu trzyletnim pomiarów natężenia składowej 

elektrycznej pola w punktach pomiarowych rozmieszczonych równomiernie na obszarze województwa. Punkty 

wybiera się w miejscach dostępnych dla ludności usytuowanych w: 

• centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tysięcy,  

• pozostałych miastach,  

• terenach wiejskich.  

Pomiary wykonuje się w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od źródeł emitujących pola elektromagnetyczne. 

W roku 2010 pomiary monitoringowe poziomów pól elektromagnetycznych prowadzone były także na terenie 

gminy Przywidz. Monitoring pól elektromagnetycznych był realizowany poprzez pomiary składowej elektrycznej 
pola elektromagnetycznego w środowisku, w przedziale częstotliwości, co najmniej, od 3 MHz do 3000 MHz. 

Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania 

elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz uzyskanych dla punktu 

pomiarowego na terenie Gminy Przywidz wyniosła 0,26 [V/m]. Powołując się na powyższe dane można 

wywnioskować, iż w trakcie prowadzonych przez WIOŚ w 2010 roku pomiarów na terenie gminy w punkcie na 

terenie gminy nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów wartości pól elektromagnetycznych. 

 

Strefa bezpieczeństwa od gazociągu wysokiego ciśnienia 

Na terenie gminy Przywidz nie występuje sieć gazociągowa. Przebiega ona w pobliżu południowej granicy, już 
poza obszarem gminy. 

 

Składowanie odpadów 

Województwo pomorskie podzielone jest na siedem regionów gospodarki odpadami, Przywidz należy do Regionu 

Południowego. W regionie funkcjonuje RIPOK Stary Las (regionalna instalacja do przetwarzania odpadów 

komunalnych), posiadający wystarczające zdolności przerobowe do przyjęcia i przetworzenia odpadów 

komunalnych z całego regionu.  

 

3.1.13. Odporność środowiska na degradacje 
Najwyższą odpornością na degradację i zdolnością do regeneracji cechują się tereny leśne, a także łąki 

w dolinach cieków. Są to miejsca najbardziej zróżnicowane gatunkowo. Tereny te posiadają połączenia 
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ekologiczne z innymi przyrodniczo cennymi terenami znajdującymi się poza granicami gminy. 

Mniejszą odpornością cechują się tereny antropogenicznie przekształcone, a więc obszary zabudowane oraz 

zbiorowiska upraw polowych.. Cechą ekosystemu rolnego jest ujednolicenie struktury gatunkowej roślin oraz 

występowanie roślin segetalnynch (chwastów) konkurujących z roślinami uprawnymi. Za sprawą tego środowisko 

takie posiada obniżoną odporność na degradację. Agrocenozę cechuje niewielkie zróżnicowanie biologiczne. 

Najbardziej wrażliwym na degradację elementem środowiska są wody powierzchniowe i podziemne, które 

znajdują się pod presją rolnictwa oraz rozwoju osadnictwa. Nadmierne użycie nawozów mineralnych powoduje 
zanieczyszczenie i eutrofizację wód. Istotnym zagrożeniem dla jakości wód jest nieuregulowana gospodarka 

ściekowa na terenie gminy. Brak wystarczająco rozwiniętej sieci kanalizacyjnej powoduje, że ścieki 

z gospodarstw domowych gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. Nieszczelne i przepełnione zbiorniki 

na zanieczyszczenia są poważnym potencjalnym zagrożeniem skażenia wód. 

 

 

3.2. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Studium 

Zmiana obowiązującego studium związana jest z próbą uporządkowania sposobu zagospodarowania obszaru 

gminy Przywidz i dostosowaniem go do aktualnego stanu prawnego w zakresie niezbędnym do realizacji 
zakładanych funkcji oraz stanowi odpowiedź na wnioski mieszkańców.  

W przypadku braku realizacji ustaleń studium zmiany w środowisku będą praktycznie takie same jak przy jego 

uchwaleniu. Projekt studium nie zakłada istotnych zmian funkcji i nie poszerza w dużym stopniu form 

zagospodarowania, które znalazły się w poprzednim studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Przywidz.  

Projekt „Studium…” nie wprowadza funkcji ani zmian, które byłyby szczególnie uciążliwe dla środowiska lub w 

sposób znaczący zmieniałyby sposób jego funkcjonowania. Potencjalne zmiany środowiska przy braku realizacji 

postanowień studium będą skutkowały niekorzystnymi zmianami w zagospodarowaniu terenu. Należy 

przypuszczać, że ze względu na uaktualnienie kierunków zagospodarowania przestrzennego w projekcie 
studium, jego zapisy będą minimalizowały negatywne oddziaływania nowych obszarów rozwojowych na 

środowisko gminy Przywidz. 

W przypadku stanu czystości powietrza atmosferycznego brak likwidacji źródeł niskiej emisji, czyli 

zanieczyszczeń pochodzących z palenisk domowych, poprzez zmianę czynnika grzewczego z tradycyjnego - 

spalanie węgla, drewna, wszelkich dających się spalić odpadów, na paliwa ekologiczne, niskoemisyjne i/lub 

bezemisyjne skutkować będzie pogorszeniem się stanu aerosanitarnego gminy Przywidz oraz pogorszeniem 

warunków życia ludności.  

Kolejnym problemem jest zaprzestanie realizacji planowanych działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 

co może prowadzić do wystąpienia niekorzystnych zmian stanu zasobów wodnych. W przypadku rezygnacji 
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z dalszych działań lub spowolnienia tempa prac nad systemami oczyszczania ścieków wraz z rozwiązywaniem 

problemu zanieczyszczeń obszarowych nastąpi pogorszenie się stanu jakości wód zarówno cieków 

przepływających przez teren gminy jak  i występujących na terenie gminy zbiorników wodnych.  

Brak realizacji zapisów projektu „Studium ...” może pogorszyć poziom życia mieszkańców oraz stan środowiska 

gminy Przywidz na terenach już zainwestowanych, w tym pozbawionych infrastruktury ochrony środowiska. 
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4. Spójność projektu zmiany studium z polityką ochrony środowiska na szczeblach 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz 

uwzględnia cele ochrony środowiska, jakie zostały zawarte w dokumentach strategicznych opracowanych na 

szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. 

Dla projektu zmiany Studium głównymi dokumentami o randze międzynarodowej są dyrektywy unijne, stanowiące 

podstawę funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Są to: 

• tzw. Dyrektywa Ptasia - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 

2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - wcześniej Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 

1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa – określa ona kryteria, jakie obowiązują przy wyznaczaniu 

ostoi dla zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków; 

• tzw. Dyrektywa Siedliskowa - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – ustala zasady ochrony pozostałych gatunków 

zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych, a także określa procedury ochrony dla obszarów szczególnie 

ważnych przyrodniczo. 

Zadania i cele polityki ekologicznej Unii Europejskiej zawarte są w dokumencie Program działań na rzecz 

środowiska. Kolejne plany działania UE na rzecz środowiska kształtują politykę środowiskową Unii od lat 70-tych 

XX w. Są to dokumenty strategiczne, które zawierają najistotniejsze, nadrzędne postanowienia ramowe dla 
inicjatyw Unii w tym obszarze, wyrażające jednocześnie wolę wszystkich państw członkowskich odnośnie celów 

do osiągnięcia. Obszary priorytetowe, na których koncentruje się Program, to: 

• zmiany klimatyczne – dążenie do zmniejszenia efektu cieplarnianego, istotne są tu zapisy wymagań 
Protokołu z Kioto, 

• ochrona przyrody i bioróżnorodności – prowadzenie działań, których celem jest ochrona i powstrzymanie 
utraty bioróżnorodności, w całej Unii Europejskiej, 

• środowisko naturalne i zdrowie – osiągnięcie takiego stanu środowiska, który nie powoduje zagrożenia 
dla zdrowia ludzi, 

• zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i gospodarka odpadami – uzyskanie pewności, że 
korzystanie z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów środowiska nie stanie się rabunkowe. 

Cele i wytyczne przedstawione w powyższych dokumentach zostały uwzględnione w projekcie zmiany 

„Studium…”. 
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Na szczeblu krajowym istotne znaczenie posiada Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 

z perspektywą do roku 2016. Wyznaczono w niej cele średniookresowe, które obejmują: 

• zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody wraz z umożliwieniem 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju,  

• racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i 
wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego,  

• racjonalizację gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych,  

• przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki 
antropogeniczne,  

• ochronę powierzchni ziemi,  

• wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego,  

• poprawę jakości powietrza,  

• poprawę gospodarowania odpadami,  

• ochronę przed hałasem. 
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5. Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań ustaleń zmiany „Studium…” na środowisko  
W zależności od rodzaju przeznaczenia terenu jego zagospodarowanie może generować zarówno korzystne 

(pozytywne), jak i niekorzystne (negatywne) oddziaływanie na środowisko. Szczególnie istotne jest 

przewidywanie zmian niekorzystnych, ponieważ to one częściej powstają w wyniku zmian w zagospodarowaniu 

terenu. Przez negatywne oddziaływanie na środowisko rozumie się działania prowadzące do pogorszenia stanu 

środowiska naturalnego lub zmiany charakterystyki jego podstawowych cech. Oddziaływania skumulowane to 

takie, które wynikają z łącznego działania skutków realizacji omawianego dokumentu, a także skutków 

spowodowanych przez inne działania, występujące teraz lub prognozowane w przyszłości (dotyczące 
dokumentów bardziej szczegółowych niż Studium). 

Przeprowadzona zmiana „Studium…” ma za zadanie uporządkować politykę gospodarowania przestrzenią 

w gminie poprzez racjonalne jej wykorzystanie. Jednak zapisy zawarte w dokumencie studium, który podlega 

zmianie generują negatywne oddziaływania na komponenty środowiska, z wyjątkiem hydrosfery i klimatu 

lokalnego. Wiąże się to z wskazaniem nowych funkcji i lokalizacji, dotyczy to głównie „obszarów wskazanych do 

badań środowiskowych poprzedzających lokalizację farm wiatrowych i innych źródeł energii odnawialnej”.  

Większość oddziaływań na środowisko przyrodnicze będzie miała charakter bezpośredni, jednak 

o zróżnicowanym natężeniu. Oddziaływanie negatywne o niewielkiej sile dotyczyć będzie powierzchni ziemi czy 

świata roślin, oddziaływanie umiarkowane natomiast świata zwierząt oraz zabytków. 

Tabela nr 9. Przewidywane oddziaływania na środowisko planowanego zagospodarowania 
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5.1. Na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne 

Zmiany w obrębie powierzchni ziemi będą polegać przede wszystkim na ubytku powierzchni biologicznie czynnej. 

Przekształcenia będą polegały przede wszystkim na wykopie fundamentów pod nowo powstające budynki, 

zarówno o charakterze mieszkaniowo-usługowym, jak i produkcyjno-usługowym.  Zmiany dotyczyć będą także 
wykonania nasypów pod nowo powstające drogi dojazdowe do tych budynków. Ponieważ cały teren gminy leży 

w obszarze, na który została wydana dla PGNiG koncesja na poszukiwanie węglowodorów, możliwe jest na nim 

prowadzenie prac poszukiwawczych (m.in. wierceń oraz budowy gazociągów). Z końcem 2016 roku, po 

wygaśnięciu koncesji na wydobycie kruszywa naturalnego, teren górniczy złoża „Miłowo” zostanie objęty 

rekultywacją.  

Zagospodarowanie terenu przedstawione w zmianie „Studium…”  nie wpłynie w znaczący sposób na warunki 

krążenia wód podziemnych i spływu wód powierzchniowych. Prognozuje się, że w skutek niewielkiego 

zwiększenia udziału terenów zabudowanych wystąpi zmniejszenie infiltracyjnego zasilania warstwy wodonośnej, 

nie będzie to jednak wpływać na położenie zwierciadła wód podziemnych. 

Realizacja ustaleń zmiany „Studium…” dotycząca powstania nowej zabudowy mieszkaniowej, usługowej 

i produkcyjnej, przyczyni się do wzrostu zużycia wody, a także produkcji ścieków. To potencjalne zagrożenie 

wyeliminowane zostanie poprzez konsekwentną realizację przyjętych z zmianie „Studium…” kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. I tak z zakresie zaopatrzenia w wodę projekt ten zaleca modernizację 

systemu zgodnie z propozycjami przedstawionymi w Koncepcji modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę 

gminy Przywidz. Natomiast w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków, projekt zmiany „Studium…” 

przewiduje dołączenie do aglomeracji ściekowej kolejnych miejscowości gminy. Wówczas konieczna będzie 

budowa nowej oczyszczalni ścieków (w miejscowości Piekło Dolne). Ponadto na terenach o zabudowie 

rozproszonej dopuszcza się budowę oczyszczalni przydomowych. Dodatkowo zaleca się przechwytywanie, 
gromadzenie i zagospodarowanie wód opadowych na terenach poszczególnych posesji. 

 

5.2. Na powietrze atmosferyczne i klimat 

Wzrost udziału urządzeń zasilanych gazem oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii sprzyja poprawie 

lokalnych warunków klimatycznych.  

Negatywny wpływ skupia się wokół istniejących zabudowań, wokół których przewiduje się rozwój nowej 

zabudowy. Uciążliwość zapachowa związana jest z przetwarzaniem ścieków (oddziaływanie oczyszczalni 

ścieków, przepompowni i obiektów kanalizacyjnych) i miejsc magazynowania odpadów, w szczególności 
pochodzących z produkcji rolnej. Rozwój sieci kanalizacyjnej i wzrost liczby oczyszczalni przydomowych może 

skutkować negatywnym oddziaływaniem tego typu obiektów. Z drugiej strony ogranicza się korzystanie ze 

zbiorników na ścieki oraz nielegalne wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi, co w efekcie powinno ograniczyć 
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negatywne oddziaływanie gospodarki ściekowej na terenie gminy. 

Realizacja działań zmiany „Studium…” wpłynie bez istotnego znaczenia na zmiany warunków klimatu lokalnego.  

 

5.3. Na faunę i florę oraz na ochronę różnorodności biologicznej 

Negatywny wpływ ustaleń zmiany „Studium…” na faunę, florę i różnorodność biologiczną wystąpi na etapie 

realizacji wszelkich nowych inwestycji, jakie dopuszcza ten dokument, a także na etapie ich funkcjonowania. 

Dotyczy to zarówno niszczenia zbiorowisk roślinnych na etapie inwestycyjnym, jak i zmniejszenia powierzchni 
biologicznie czynnych poprzez ich trwałą zabudowę.  

Realizacja ustaleń projektowanego dokumentu nie spowoduje znacznych zmian mających wpływ na zwierzęta 

poruszające się po ziemi. Zmiany liczebności lub składu gatunkowego fauny naziemnej będą konsekwencją 

zmian roślinności, pokrywającej omawiany teren. Będzie to przede wszystkim konsekwencja zmiany użytkowania 

gruntów i zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnych. W wyniku realizacji ustaleń zmiany „Studium…” 

najbardziej istotne zmiany mogą zajść w świecie ptaków i nietoperzy. Jest to związane z lokalizacją farm 

wiatrowych i innych źródeł energii odnawialnej. 

Zapisy przyjęte w projekcie „Studium…” wskazują obszary cenne przyrodniczo i krajobrazowo, oraz wyznaczają 

strefy korytarzy ekologicznych w celu zachowania ciągłości i różnorodności biologicznej. Zaproponowana 
w omawianym dokumencie polityka rozwoju gminy oraz obszary rozwojowe powiązane są z już istniejącymi 

terenami zabudowanymi, co w znacznym stopniu ogranicza ekspansję nowej zabudowy w obszarach cennych 

przyrodniczo. Przewidywana realizacja ustaleń zmiany „Studium…” nie stanowi znaczącego zagrożenia dla 

obszarów szczególnie cennych przyrodniczo. 

Nadrzędnym celem ochrony zasobów i walorów środowiska przyrodniczego gminy jest  

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

ekologiczne) oraz utrzymanie lub poprawę stanu jego elementów, 

• zachowanie wysokich walorów ekologicznych obszarów rolniczych poprzez kształtowanie i utrzymanie 
struktury ekologicznej (wprowadzenie pasów zadrzewień i zakrzewień, zachowanie kęp roślinności i nie-

użytków oraz terenów podmokłych), a także racjonalną i bezpieczną dla środowiska gospodarkę rolną, 

• ochrona czystości wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem i poprawienie jakości wód. 
Powstrzymanie nasilającej się eutrofizacji wód, 

• zachowanie i poprawę stanu różnorodności biologicznej, zarówno obszarów chronionych jak 
i pozostałych.  

Nadrzędnym celem dalszej ochrony powinno być zabezpieczenie spontanicznego, niezakłócanego 
funkcjonowania i rozwoju wszystkich składników ekosystemów i ukształtowania się właściwej dla nich naturalnej 
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organizacji strukturalnej i funkcjonalnej.”2 

Dla Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują rygory ochronne, zawarte w obecnie obowiązującym 

Rozporządzeniu Nr 23/07 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lipca 2007 roku zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim wynikają z nieobowiązującej już wersji 

art. 23 ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku, istotnie zmienionej ustawą z dnia 3 października 2008 roku 

ustawą o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z2008r.Nr201,poz.1237).  

Dla poprawy stanu zachowania korytarzy ekologicznych wskazane są następujące działania: 

• zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia, w tym na terenach po eksploatacji złóż, jako wskazany kierunek 

rekultywacji 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 korytarze, w tym 

nowoprojektowanych i modernizowanych; 

• wprowadzenie na odcinkach dróg wojewódzkich, cechujących się szczególnym nasileniem kolizji 

drogowych ze zwierzętami, fragmentarycznie grodzenia siatkami, uniemożliwiającymi wtargnięcie 
zwierząt na drogę; 

• budowa przepławek przy obiektach piętrzących na rzekach; 

• bezwzględna ochrona „drożności” korytarzy w pasie 100 m od brzegów rzek stanowiących główne osie 
w korytarzach, przez odpowiednio wykluczanie zabudowy we fragmentach dotychczas 

niezabudowanych i ograniczenie jej rozwoju na obszarach już zabudowanych i zurbanizowanych; 

• ograniczenia w przeznaczaniu pod zabudowę nowych terenów i terenów stanowiących powiększenie 
terenów już zabudowanych i planowanych do zabudowy, których urbanizacja mogłaby istotnie zakłócić 

lub uniemożliwić funkcjonalność korytarzy. 

 

5.4. Na życie i zdrowie ludzi 

Zmiany w obrębie poszczególnych komponentów środowiska mogą wpływać na zdrowie i życie ludzi. Istotne 

znaczenie w tym względzie ma wielkość emisji zanieczyszczeń do środowiska. Równie ważnym aspektem są 

przestrzenne relacje terenów o różnych funkcjach, zwłaszcza zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

usługowej czy przemysłowej. Prognozuje się, iż skala spodziewanych emisji zanieczyszczeń nie będzie stanowić 

                                                
2 R. Markowski, J. Bloch-Orłowska, K. Żółkoś – Szata roślinna rezerwatu ścisłego „Wyspa na Jeziorze Przywidz” i jej 

ochrona, Gdańsk 2010. 
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zagrożenia dla zdrowia ludzi, z uwagi na coraz powszechniejsze stosowanie odnawialnych źródeł energii, 

rozwoju kanalizacji sanitarnej oraz poprawy sposobu usuwania i neutralizacji odpadów. Ustalenia zmiany 

„Studium…” wpłyną pozytywnie na jakość istniejących przestrzeni życia lokalnej społeczności i zaspokojenie jej 

potrzeb. 

Zaleca się taki dobór obszarów dla lokalizacji farm wiatrowych i innych źródeł energii odnawialnej, by 

zminimalizować ich oddziaływania na zdrowie ludzi i nie wpływać na pogorszenie komfortu życia mieszkańców 

gminy.  

 

5.5. Na krajobraz 

Planowany w „Studium…” rozwój funkcji – głównie związanych z mieszkalnictwem, terenami produkcyjnymi, 

rolnymi i usługowymi, wywoła trwałe zmiany w krajobrazie. Zakres przekształceń dotyczy obszarów o krajobrazie 

ukształtowanym przez działalność rolną i przemysłową. Nie przewiduje istotnych zmian w stosunku do 

aktualnego modelu zagospodarowania terenu. Wprowadzenie nowej zabudowy na terenach 

niezainwestowanych, w tym obiektów energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej, wiąże się z oddziaływaniem 

o charakterze skumulowanym, długoterminowym i stałym.  

Teren gminy jest zaliczany do obszarów o wysokich walorach krajobrazowych. Negatywny wpływ na krajobraz 
mogą mieć farmy wiatrowe – stanowią one znaczący akcent architektoniczny, widoczny z odległości kilku 

kilometrów.  

Krajobraz będzie także poddany oddziaływaniu o charakterze pozytywnym. Nowe projektowane funkcje 

przeznaczenia terenów przyczynią się do zminimalizowania efektu suburbanizacji i rozpraszania zabudowy. 

 

5.6. Na zabytki 

Zmiana „Studium…” zapewnia ochronę zasobów dziedzictwa kulturowego i zabytków. Zapisy dokumentu są 

zgodne z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, obejmują one ścisłą ochroną 

konserwatorską obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego (1 obiekt) oraz uwzględniają te 
obszary i obiekty, które zostały ujęte w gminnej ewidencji zabytków – łącznie 229 ewidencyjnych zabytków 

nieruchomych, w tym dzieła architektury i budownictwa, obiekty techniki, cmentarze, parki i historyczne układy 

ruralistyczne.  

Stanowiska archeologiczne jako istotny element dziedzictwa oraz krajobrazu kulturowego podlegają ochronie na 

mocy przepisów prawa międzynarodowego (Europejska Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Archeologicznego, 

Europejska Konwencja Krajobrazowa) i tworzonego w ich duchu prawa krajowego (m.in. Ustawa o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi). Na obszarze gminy Przywidz znajduje się 281 

stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków archeologicznych województwa 

pomorskiego. 12 stanowisk archeologicznych posiada własną formę terenową, z czego 4 zostały wpisane do 
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rejestru zabytków. Ponadto, na obszarze gminy odkryto i zewidencjonowano 7 stanowisk płaskich (bez własnej 

formy terenowej), które również zostały wpisane do rejestru. Łącznie do rejestru zabytków wpisano 11 zabytków 

archeologicznych. Dla wszystkich stanowisk archeologicznych wyznaczono strefy ochrony konserwatorskiej 

i określono zasady ochrony w zależności od rodzaju stanowiska 

Wszystkie strefy ochrony konserwatorskiej (w tym strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) 

i zabytki zostały ujęte w załączniku do części tekstowej „Studium…”, a ich lokalizacja i zasięg przestrzenny 

zostały przedstawione na rysunku zawierającym problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 
W tekście zostały sformułowane zasady oraz kierunki ich ochrony. 

Przyjmuje się następujące ogólne formalno-prawne kierunki ochrony stref ochrony konserwatorskiej i zabytków: 

• ujęcie w gminnej ewidencji zabytków i wykonywanie przepisów określających zasady ochrony obiektów 
figurujących w GEZ, określone Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami3; 

• uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego zgodnie ze szczegółowymi kierunkami wytyczonymi 
w „Studium…”, a następnie objęcie i sprawowanie ochrony na podstawie zapisów aktów prawa 

miejscowego, w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Dla wszystkich obiektów i stref ochrony konserwatorskiej ustala się wymóg uzgodnienia wszystkich projektów, 

planów i działań inwestycyjnych z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku. 

                                                
3 Art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mówi: „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi 

gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.” 
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6. Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych w aspektach środowiskowych 

6.1. Ocena zgodności projektu zmiany studium z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi  

Ustalenia projektu zmiany „Studium…” uwzględniają uwarunkowania ekofizjograficzne, w tym przydatność 

terenów dla zagospodarowania przestrzennego. Projekt zmiany „Studium…” zachowuje w aktualnym 
użytkowaniu przeważającą część terenów wyznaczonych w opracowaniu ekofizjograficznym do pełnienia funkcji 

przyrodniczych. Nowe zainwestowanie będzie miało miejsce głównie na terenach w zasięgu wyznaczonej już 

aglomeracji ściekowej, której wykorzystanie pod zabudowę w najmniejszym stopniu oddziałuje na ekologiczne 

funkcjonowanie gminy. Wyjątek stanowi ustalenie „obszarów wskazanych do badań środowiskowych 

poprzedzających lokalizację farm wiatrowych i innych źródeł energii odnawialnej” wprowadzone w zmianie 

studium w 2010 roku, w których dopuszcza się lokalizację OZE. W przypadku zrealizowania inwestycji 

związanych z OZE np. farm wiatrowych lub fotowoltaicznych, istnieje duże prawdopodobieństwo destabilizacji 

równowagi ekologicznej i znaczący wpływ na krajobraz gminy.  

Reasumując, wskazane pod zabudowę tereny znajdują się w zdecydowanej większości poza systemem 
przyrodniczym gminy. Charakteryzują się one korzystnymi, dla wprowadzanych funkcji, warunkami 

ekofizjograficznymi tj.: gruntowo-wodnymi podłoża, morfometrycznymi rzeźby oraz klimatu lokalnego. Ponadto 

zgodność projektu zmiany „Studium…” przejawia się w uwzględnieniu terenów zagrożonych ruchami masowymi 

polegające na odsunięciu nowej zabudowy od tych obszarów.  

 
6.2. Ocena zgodności projektu zmiany „Studium…” w aspekcie zgodności z przepisami prawa 
dotyczącymi ochrony środowiska  

Ustalenia projektu zmiany „Studium…” uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Przywidz nie są sprzeczne z przepisami ogólnymi i uwzględniają podstawowe zasady ochrony środowiska 

polegające m. in. na racjonalnym kształtowaniu środowiska i zasobami środowiska zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom. Projekt zmiany „Studium…” jest zgodny 

z ustawą Prawo ochrony środowiska, ustawą Prawo wodne oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984),  

Projektowany dokument zawiera postulaty oraz nakazy dotyczące ochrony wód powierzchniowych  

i podziemnych. Wprowadza zasady gospodarki wodno-ściekowej polegające na odprowadzeniu ścieków 

z terenów zwartej zabudowy do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej oraz dopuszcza w części miejscowości 

budowę lokalnych niskotechnologicznych oczyszczalni ścieków. W rezultacie realizacji tych zamierzeń 90% 

mieszkańców gminy zostanie objęte zorganizowanym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, dzięki czemu 
możliwe będzie utrzymanie jakości wód co najmniej na minimalnym poziomie wymaganym przepisami. 

Ponadto projekt dokumentu wprowadza szereg zasad w celu zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych, 
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odsuwa nową zabudowę od brzegów cieków wodnych wzdłuż korytarzy ekologicznych, które są niezbędne dla 

ochrony, utrzymania i poprawy stanu ekosystemów wodnych i od wody zależnych. Zapewnienie przestrzeni dla 

swobodnego spływu wód powodziowych a także umożliwienie dostępu do wody w ramach powszechnego 

korzystania z wód i możliwość administrowania cieków i przez prowadzenie niezbędnych robót remontowych 

i konserwacyjnych w ich korytach. Projekt zmiany „Studium…” zachowuje i chroni kompleksy leśne oraz 

dopuszcza prowadzenie zalesień przez co wypełnia wymogi ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz 

ustawy o lasach.  

Możliwość gazyfikacji gminy, a także preferencje dla wykorzystania odnawialnych źródeł energii, są szansą na 

utrzymanie jakości powietrza na jak najlepszym poziomie, co jest zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska.  

Projekt zmiany „Studium…” spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 

2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) wykluczając lokalizację zabudowy w obrębie 

stref technicznych linii energetycznych.  

W zakresie ochrony środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji, projekt 

dokumentu jest zgodny z ustawą Prawo ochrony środowiska, dopuszczając lokalizację nowych funkcji pod 

warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla sąsiednich terenów. 

Spełniając powyższe warunki, uznaje się, iż projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz jest zgodny z przepisami prawa dotyczącymi ochrony 

środowiska. 



 46 

7. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko 

Na podstawie zidentyfikowanych problemów wstępujących w gminie Przywidz projekt zmiany „Studium…” 

wprowadza zmiany w zasadach polityki przestrzennej. Dotychczasowe błędnie przyjęte założenia podczas 

formułowania tych zasad, którymi kierowała się gmina Przywidz w dłuższej perspektywie czasu mogły 
doprowadzić do nieodwracalnych zmian w środowisku oraz w strukturze zagospodarowania. 

Zapisy zawarte w zmianie „Studium…” określają szereg zasad polityki przestrzennej w gminie, których zadaniem 

jest harmonizacja rozwoju z zachowaniem walorów przyrodniczych.  

Istotne są zapisy projektu „Studium…” wykluczające ewentualne uciążliwość nowych funkcji poza granicami 

terenów wyznaczonych. Ze względu na wyznaczone optymistyczną prognozą ludnościową obszary 

mieszkaniowe, które zostały objęte planami miejscowymi przyjęto zasadę ewolucyjnego rozwoju poszczególnych 

miejscowości, zgodnego z etapową realizacją infrastruktury technicznej, drogowej i społecznej. 

Rozwój ewolucyjny przedstawiony został w „Studium…” w formie operacyjnej, obejmującej wyróżnienie: 

• istniejących terenów zagospodarowanych i zabudowanych 

• obszarów urbanizacji 

• obszarów urbanizacji II etapu 

• obszarów o ograniczonej zabudowie 

 

Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla gminy Przywidz zawiera ustalenia, których 

pośrednim celem jest podnoszenie jakości oraz ochrona istniejących zasobów środowiska. Założenia zawarte 

w „Studium…” realizują te zagadnienia pośrednio, a efekty prośrodowiskowe nie są głównym celem planowanych 
zmian zapisów omawianego dokumentu  i są jednym z wielu innych efektów realizacji założonych celów. 

Do przedsięwzięć realizowanych w ramach „Studium…”, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko, 

należą przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej, zbyt optymistycznie wyznaczone 

obszary wskazane pod rozwój zabudowy mieszkaniowej oraz inwestycje związane z rozwojem odnawialnych 

źródeł energii w tym farm wiatrowych. Negatywne oddziaływanie tych inwestycji na środowisko można ograniczyć 

do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji oraz stosowania najnowszych 

i sprawdzonych technologii, ponieważ skala wywoływanych przez nie przekształceń środowiska zależeć będzie w 

znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań.  

W trakcie prowadzenia inwestycji dopuszczonych w „Studium…” należy stosować rozwiązania, które będą 
zapobiegać i ograniczające negatywne oddziaływania na środowisko. 
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Rozwiązania zapobiegające i ograniczające negatywne oddziaływania w odniesieniu do flory i fauny  

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne: 

1) użytkowanie rekreacyjne obejmować powinno wyłącznie obszary wyznaczone w „Studium…” 

i uwzględniać potrzeby ochrony flory i fauny, zwłaszcza gatunków chronionych i zagrożonych,  

2) należy zachować maksymalną powierzchnię zieloną na obszarach użytkowanych turystycznie,  

3) rozwój terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, powinien wiązać się z kontrolowanym wspomaganiem 

rozwoju fitocenoz nieleśnych, stwarzając dogodne warunki występowania chronionych elementów flory,  

4) odpowiednie przygotowanie terenów przez wyposażenie ich w urządzenia do odprowadzania ścieków 

bytowych, opadowych i usuwania odpadów,  

5) należy prowadzić bieżącą rekultywację terenów rekreacyjnych, mających na celu zabezpieczenie 

roślinności,  

6) prowadzenie akcji edukacyjnych promujących zachowania proekologiczne wśród mieszkańców oraz 

turystów, uwzględniające objęte ochroną wartości przyrodnicze gminy.  

7) zakaz stosowania ogrodzeń w celu zachowania ciągłości szlaków migracyjnych w korytarzach 

ekologicznych jak i po za nimi.  

Tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej:  

1) przestrzeganie zakazu odprowadzania do gruntu nieoczyszczonych ścieków bytowych w przypadku 

zabudowy mieszkaniowej oraz wód opadowych w przypadku zabudowy usługowej i przemysłowej,  

2) należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy 

w trakcie prowadzenia prac realizacyjnych, zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami wrażliwymi 

na zmiany warunków siedliskowych , 

3) należy eliminować naturalny odpływ lub zrzut wód deszczowych z terenu prowadzonych prac 

budowlanych do wód powierzchniowych, oraz zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć wycieków 

substancji ropopochodnych do gleb lub bezpośrednio do cieków powierzchniowych, 

4) w związku z powstawaniem dużej ilości odpadów podczas prowadzenia prac budowlanych należy 
zadbać o miejsca do ich gromadzenia oraz o ich stały wywóz, 

5) wprowadzanie nasadzeń na zdegradowanych powierzchniach roślinności autochtonicznej w sposób 

sprzyjający późniejszym procesom wtórnej sukcesji ekologicznej, 

6) stosowanie ogrodzeń ażurowych umożliwiających przedostawanie się płazów, gadów i małych ssaków.  

Tereny rolne i leśne:  

1) nie dopuszczanie do degradacji chemicznej gleb oraz zmniejszenie ilości stosowanych sztucznych 
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nawozów i środków ochrony roślin,  

2) zakaz wypalania gruntów rolnych,  

3) obowiązkowe zachowania zieleni śródpolnej, ze względu na zachowanie różnorodności biologicznej 

oraz walorów krajobrazowych,  

4) ochrona istniejących stref ekotonowych oraz ich wprowadzanie w miejscach narażonych na degradację. 

Tereny komunikacji i infrastruktury:  

1) prowadzenie działań w celu ograniczenia śmiertelności zwierząt (ogrodzenia ochronne, przepusty dla 
zwierząt),  

2) w wybranych odcinkach dróg o podwyższonym ryzyku kolizji z płazami, gadami i małymi ssakami oraz  

w bezpośrednim sąsiedztwie przejść dla zwierząt powinny zostać zaprojektowane dodatkowe 

zabezpieczenia, spełniające funkcje ogrodzeń ochronno-naprowadzających dla małych zwierząt, 

3) ograniczanie prędkości jazdy na odcinkach dróg o podwyższonym ryzyku kolizji z większymi 

zwierzętami. 

4) wprowadzanie osłonowych i izolacyjnych nasadzeń roślinności wzdłuż dróg, w pobliżu których jest 

niebezpieczeństwo wystąpienia przekroczeń norm hałasu, 

5) elektrownie wiatrowe należy lokalizować poza obszarami Natura 2000, głównymi trasami przelotu 
ptaków oraz miejscami gdzie zlokalizowane są żerowiska ptaków i nietoperzy, 

6) zaleca się lokalizowanie elektrowni wiatrowych w ramach wyznaczonych terenów, przy maksymalnym 

zachowaniu uwarunkowań w zakresie cennych wartości krajobrazowych i przyrodniczych.  

Zagospodarowanie terenów wód  

1) zwiększenie zdolności samooczyszczających rzek i strumieni poprzez renaturyzację ich wybranych 

fragmentów,  

2) ograniczenie ilości ścieków dostających się do wód poprzez ustabilizowanie gospodarki wodno-

ściekowej,  

3) zakaz lokalizowania ogrodzeń w odległości do 1,5 m od granic cieków oraz przegradzania ich;  

4) wprowadzanie oraz ochrona stref ekotonowych wód przez nasadzenia pasów drzew i krzewów 

w bezpośrednim sąsiedztwie granicy wody,  

5) ochrona terenów źródliskowych, dolin potoków i wododziałów,  

6) zakaz wszelkich form użytkowania terenów i działalności zagrażającej jakości wód pitnych zbiornika 

 i bezpieczeństwu publicznemu oraz zachowaniu walorów przyrodniczych terenów otaczających  

na obszarze Natura 2000  
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Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku kompensacja przyrodnicza 

jest głównym działaniem, którego celem jest wyrównanie szkód wyrządzonych w środowisku. Podejmuje się ją 

gdy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa. Projektowana zmiana „Studium…” nie wprowadza 

nowych zapisów, które spowodują szkody w środowisku jako negatywną, mierzalną zmianę stanu lub funkcji 

elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana 

bezpośrednio lub pośrednio  

• w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, mającą znaczący negatywny 

wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony tych gatunków lub siedlisk 
przyrodniczych, 

• w wodach, mającą znaczący negatywny wpływ na stan ekologiczny, chemiczny lub ilościowy wód, 

• w powierzchni ziemi, przez co rozumie się zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym w szczególności 
zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.  

 

W związku z realizacją projektowanej zmiany dokumentu „Studium…” (mając na uwadze powyższe) nie zajdą 

okoliczności wymagające stosowania działań kompensacyjnych. 
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8. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie zmiany „Studium…” 

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

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko mówi, że zakres prognozy oddziaływania na środowisko powinien 

przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany „Studium…” (w 

szczególności w odniesieniu do obszarów Natura 2000). 

W przypadku przedmiotowej zmiany „Studium…” lokalizacja projektowanych funkcji wynika z konkretnych 

sugestii samorządu lokalnego, inwestorów i właścicieli poszczególnych nieruchomości. 

W trakcie prac nad projektem zmiany „Studium…”, zespół autorski wraz z przedstawicielami gminy analizował 

wnioski złożone do studium oraz wyniki innych opracowań planistycznych dla gminy Przywidz. Na podstawie tych 

analiz określono teoretyczną pojemność terenów przeznaczonych na funkcję zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem działalności usługowej, która przekracza najbardziej optymistyczne prognozy 

demograficzne. W rezultacie przyjęto wariant optymalny, oparty o ewolucyjny rozwoju poszczególnych 

miejscowości, zgodny z etapową realizacją infrastruktury technicznej, drogowej i społecznej. Planowany rozwój 

zagospodarowanie będące w głównej mierze uzupełnieniem zabudowy istniejącej, ograniczając w ten sposób 

ingerencję w środowisko.  

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz” jest bardzo konkretnym 
opracowaniem, określającym szczegółowo planowane działania zmierzające do uporządkowania 

zagospodarowania przestrzennego. Zapisy „Studium…” bezpośrednio nie wskazują zadań inwestycyjnych, dla 

których byłyby możliwe jednoznaczne określenie skutków na środowisko, dlatego trudno jest wyznaczać 

rozwiązania kompensujące straty środowiskowe. W trakcie realizacji jakichkolwiek inwestycji (np.  

w infrastrukturze technicznej) istnieje możliwość osłabienia poszczególnych komponentów środowiska, ale po jej 

przeprowadzeniu szkody zostaną automatycznie zrekompensowane, przyczyniając się do poprawy stanu 

środowiska. Oceniając wpływ na różne elementy środowiska należy zauważyć, że zmiany pozytywne będą 

istotne i zauważalne, podczas gdy prognozowane zmiany negatywne będą raczej o niewielkiej skali 

oddziaływania. Dlatego też w tym kontekście, trudno wskazywać rozwiązania alternatywne. „Studium…” jest 
koncepcją zagospodarowania przestrzennego całości gminy. Jest koncepcją spójną, pozwalającą osiągnąć efekt 

synergii. Wprowadzenie rozwiązań alternatywnych kwestionowałoby całość wizji przebudowy/rozwoju 

wyznaczonego terenu.  
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9. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu ustaleń planu na środowisko 

Realizacja projektu „Studium…” nie spowoduje transgranicznych oddziaływań na środowisko, ze względu na to, 

że projekt nie zawiera funkcji, które mogą wiązać się z wspomnianym oddziaływaniem. 
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10. Propozycje przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego 
dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania. 

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz w celu uniknięcia powielania 

monitorowania wpływu „Studium…” na środowisko w zakresie: 

• jakości poszczególnych elementów przyrodniczych, 

• dotrzymywaniu standardów jakości środowiska, 

• obszarach występowania przekroczeń, 

• występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian,  

prowadzony może być w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.  

Wyniki monitoringu prezentowane będą w Raporcie o stanie środowiska, wydawanym w formie ogólnodostępnej 

publikacji. Źródłami danych w tym zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza Danych prowadzona przez 

Marszałka Województwa, źródła administracyjne także gminne wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub 

zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu.  

 

W przypadku energetyki wiatrowej, niezbędne jest prowadzenie monitoringu porealizacyjnego, którego warunki  

i zakres uzależnione będą od wyników procedury związanej z uzyskiwaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia System monitorowania zmian zachodzących w gminie 

Przywidz opierać się powinien na okresowej ocenie przeglądu i rejestracji zmian w zagospodarowani 

przestrzennym gminy, którego obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym 

 

Skutki realizacji ustaleń zmiany studium i analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenę 

pozytywnych i negatywnych skutków realizacji zmiany studium, proponuje się dokonywać zgodnie z przepisem 

art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. co najmniej raz 

w czasie trwania kadencji rady. 
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11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

 
Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz. Zawiera ona ocenę wpływu na środowisko 

projektowanych zmian użytkowania terenu, określa potencjalne zagrożenia i opisuje skutki, jakie może nieść za 
sobą realizacja ustaleń zawartych z „Studium…”, a także wyznacza działania, których celem jest zapobieganie, 

ograniczenie lub kompensacja przyrodnicza ewentualnych negatywnych skutków oddziaływania na środowisko 

projektowanego zainwestowania terenu. 

Potrzeba opracowania zmiany Studium wynika z postępującego procesu rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Podstawą przystąpienia do jego zmiany było wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych najbardziej 

korzystnych dla środowiska i zdrowia ludzi. Projekt zmiany „Studium…” obejmuje obszar gminy w jej granicach 

administracyjnych.  

Głównym celem projektu zmiany „Studium…” było określenie zasad polityki przestrzennej gminy w oparciu  

o kompleksowe rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych oraz istniejącego 
zagospodarowania gminy. Projekt dokumentu zawiera ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu, zasad 

kształtowania ładu przestrzennego i zagospodarowania terenu, zasad obsługi i zaopatrzenia w infrastrukturę 

techniczną i komunalną, zasad ochrony środowiska oraz zasad w zakresie komunikacji. 

Analizy i prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji powyższych zmian „Studium…” odniesiono do 

istniejących uwarunkowań środowiskowych, prawnych oraz obecnego stanu zagospodarowania przestrzennego 

obszarów objętych zmianą. Ponadto dokonano teoretycznego porównania skutków środowiskowych, jakie mogą 

zaistnieć w przypadku realizacji dokonanych zmian i tych, które byłyby wynikiem realizacji ustaleń obecnie 

obowiązującego dokumentu „Studium…”. Celem sporządzenia Prognozy była w szczególności:  

• diagnoza stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym oddziaływaniem wraz z oceną 
potencjalnych skutków środowiskowych wdrożenia zapisów projektu zmiany „Studium…”;  

• przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie i ograniczanie zidentyfikowanych 
negatywnych oddziaływań wraz z propozycją przewidywanych metod analizy skutków realizacji 
przewidzianych w „Studium…” zmian oraz częstotliwości jej przeprowadzania. 

 

Gmina Przywidz położona jest w centralnej części województwa pomorskiego. Według regionalizacji 

fizycznogeograficznej teren gminy położony jest w obrębie Makroregionu Pojezierza Wschodniopomorskiego, 

Mezoregionu Pojezierze Kaszubskie. 

Obszar gminy pod względem klimatycznym położony jest w zewnętrznej części Krainy Pojezierza Pomorskiego 

(Trapp J. 2000). Napływ różnorodnych mas powietrza nad obszar Pomorza powoduje zmienność ciśnienia 

atmosferycznego. Średnia roczna temperatura na omawianym obszarze wynosi około 6,5°C. Najcieplejszym 
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miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą około 16,5°C. Najchłodniejszym jest miesiąc luty ze średnią 

temperaturą około -3,9°C. 

Rzeźba powierzchni gminy jest bardzo zróżnicowana. Różnice wysokości wynoszą średnio 50-60 m, występują 

liczne zagłębienia i wzniesienia. Na północny-zachód od Miłowa występuje teren wzniesiony najwyżej (powyżej 

260 m n.p.m), natomiast tereny najniższe to te położone w dolinie rzeki Reknicy (okolice Marszewskiej Góry).  

W centrum obszaru gminy występuje rynna jeziora Przywidzkiego otoczona stromymi wzniesieniami. Spadki  

w wielu miejscach osiągają 30° (55%) a sporadyczne przekraczają 40° (80%). Obszary te wyróżniono jako 
predysponowane do wystąpienia ruchów masowych. Wszelkie inwestycje na tych terenach powinny być 

poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych z uwzględnieniem stateczności skarp i oceną możliwości odprowadzania 

wód opadowych do gruntu – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Całkowita powierzchnia gminy pod względem użytkowania terenu charakteryzuje się dość znacznym udziałem 

terenów rolnych i nieużytków oraz terenów leśnych. Dominującym kompleksem przydatności rolniczej na terenie 

gminy jest kompleks gleb żytnich dobrych i średnich. Kompleks żytnio-łubinowy pszenno-żytni i pszenny zajmują 

niewielki procent powierzchni terenu gminy. Pod względem typologicznym grunty orne gminy Przywidz stanowią 

głównie gleby brunatne kwaśne i wyługowane. 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. 

Na terenie gminy Przywidz występują złoża piasków i żwirów, które są zagospodarowywane na podstawie 

udzielonych koncesji. Cały teren gminy leży w obszarze, na który została wydana dla PGNiG koncesja na 

poszukiwanie węglowodorów Kartuzy-Szemud 72/2009/p, w granicach której możliwe jest prowadzenie 

poszukiwawczych badań geofizycznych i wierceń oraz budowy gazociągów od nowopowstałych odwiertów do 

ośrodków zbiorczych. 

Zgodnie z podziałem hydrograficznym kraju teren gminy Przywidz należy do zlewiska Morza Bałtyckiego. Przez 

teren gminy przebiega dział wodny II rzędu pomiędzy zlewnią Raduni a dorzeczem Wierzycy. Północno-
wschodnia cześć gminy odwadniana jest poprzez Reknicę do zlewni Raduni. Reknica wypływa z jeziora 

Klonowskiego, przepływa też przez jezioro: Głębokie (Głęboczko) i Ząbrsko (Ząbrowskie). Południowa cześć 

terenu gminy należy do zlewni rzeki Wierzycy, która przepływa na południe od obszaru gminy. Zachodnia część 

tego obszaru odwadniana jest do dopływu Wietcisy spod Starkowej Huty. Centralną cześć odwadnia rzeka 

Wietcisa, która wykorzystuje w swoim górnym biegu rynnę Przywidzką. W zlewni rzeki Wierzycy na terenie gminy 

Przywidz znajdują się jeziora: Przywidzkie, Połęczyńskie, Łąkie oraz niewielkie oczka wodne. 

Główny poziom wodonośny sięga utworów kredowych – Subnieckiej Gdańskiej (GZWP 111), zalegających na 

dużej głębokości. Południowo-wschodnia część gminy należy do GZWP Nr 116 „Zbiornika Międzymorenowego 

Gołębiewo”, który obejmuje wody pierwszego międzymorenowego poziomu wodonośnego (poziom 
górnoczwartorzędowy). 
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Na terenie gminy grunty leśne oraz zakrzewione i zadrzewione zajmują ok. 44 % powierzchni gminy. Z uwagi na 

dość spory udział gruntów ornych, sadów i łąk (46% powierzchni gminy) oraz bardzo małe zróżnicowanie 

klimatyczne, fauna przeważającej części omawianego obszaru jest generalnie jednorodna i obfitująca głównie 

w gatunki synantropijne. Najciekawsze spośród występujących tu gatunków zwierząt to ryby Miętus Lota lota, 

Różanka Rhodeus sericeus amarus i Strzebla błotna Phoxinus percnurus; a także szczególnie cenne gatunki 

płazów, takie, jak: Traszka grzebieniasta Triturus cristatus, Kumak nizinny Bombina bombina, Grzebiuszka 
ziemna Pelobates fuscus, Rzekotka drzewna Hyla arborea; jednym ze szczególnie cennych przyrodniczo 
ssaków z rzędu gryzoni (Rodentia) na obszarze gminy jest badylarka.  

Na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. w obrębie gminy terenami 

objętymi ochroną są: 

• rezerwat przyrody pn. „Wyspa na jeziorze Przywidzkim”; 

• 11 pomników przyrody; 

• Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu; 

• obszary NATURA2000, ustanowiono 6 specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO), tj.: 

1. „Przywidz” (kod obszaru: PLH 20025), 

2. „Zielenina” (kod obszaru: PLH220065), 

3. „Guzy” (kod obszaru: PLH 220068), 

4. „Szumleś” (kod obszaru: PLH220086) – (delikatnie wchodzi w obszar gminy przy południowo 

wschodniej granicy), 

5. „Huta Dolna” (kod obszaru: PLH 220089), 

6. „Pomlewo” (kod obszaru: PLH 220092); 

• przeważającą część gminy stanowi obszar węzłowy sieci ECONET (Pojezierze Kaszubskie) o randze 
krajowej. 

 

Na terenie gminy Przywidz znajduje się jeden zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego 

dnia 18.06.1999 r. pod nr: 1694 – kościół parafialny pw. Matki Boskiej Różańcowej w Przywidzu (dawny rejestr 

zabytków województwa gdańskiego – nr 1205). Ponadto w gminnej ewidencji zabytków ujęto 229 ewidencyjnych 

zabytków nieruchomych, w tym dzieła architektury i budownictwa, obiekty techniki, cmentarze, parki i historyczne 

układy ruralistyczne oraz 281 stanowisk archeologicznych z ich strefami ochrony konserwatorskiej. 

 

Uznaje się, iż stan sanitarny środowiska analizowanego obszaru nie odbiega znacząco od przeciętnej jakości 
środowiska w regionie i ocenia się, iż jest on stosunkowo dobry. Teren objęty analizą to obszar typowo rolniczy,  
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z dużym udziałem terenów zalesionych, w związku z czym największe zagrożenie dla jakości środowiska 

stwarzają: emisja liniowa z transportu samochodowego, emisja powierzchniowa z indywidualnego ogrzewania 

budynków, ścieki bytowe nieczyszczone oraz spływy powierzchniowe z terenów rolniczych. Do głównych 

zagrożeń na terenie gminy należą ruchy masowe ziemi – tereny o dużym nachyleniu (spadki w wielu miejscach 

osiągają 30° (55%) a sporadyczne przekraczają 40° (80%) oraz charakter litologiczny gleb warunkują tereny 

użytkowane rolniczo i narażone na degradację jako zagrożone silną lub bardzo silną erozja wodną, która 

prowadzić może to trwałej degradacji gruntów. 

Analiza obecnego stanu zagospodarowania obszaru gminy Przywidz wskazuje na zgodność obecnego 

użytkowania i zagospodarowania terenów z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi: 

• gleby o najwyższej III klasie bonitacyjnej pozostają głównie w użytkowaniu rolniczym; 

• rozmieszczenie przestrzenne sieci osadniczej na terenie gminy można uznać za harmonijny z zasobami 
przyrodniczymi; nie stwierdzono zjawiska presji zabudowy na tereny szczególnie cenne przyrodniczo 

i krajobrazowo; 

• położenie głównych jednostek osadniczych w odniesieniu do warunków lokalnych (rzeźba terenu, 
głębokość zalegania wód gruntowych, rodzaju podłoża, struktury hydrograficznej gminy oraz 

topoklimatu) i sanitarno-klimatycznych jest korzystne; 

• lokalizacja jednostek osadniczych uwzględnia uwarunkowania geologiczno-inżynierskie; 

• przestrzenny układ zabudowy w Przywidzu pozwala ograniczyć inwazyjne zagospodarowanie terenów 
i ogranicza rozczłonkowania funkcji rolniczych i przyrodniczych.  

Zainwestowanie terenów w projektowanym dokumencie zmiany „Studium…” będzie oddziaływać na 

poszczególne elementy środowiska. Główne oddziaływania będą dotyczyć:  

• wprowadzania do atmosfery zanieczyszczeń pochodzących ze wzmożonego ruchu komunikacyjnego; 

• emitowania hałasu, którego prawdopodobnym źródłem będą nowe zakłady produkcyjne oraz wzmożony 
ruch komunikacyjny na nowo powstałych drogach; 

• zwiększonej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych; 

• przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu, w tym przez eksploatację kopalin (m.in. koncesja  
na poszukiwanie węglowodorów); 

• zmian w krajobrazie, dotyczy głównie lokalizacji farm wiatrowych i innych źródeł energii odnawialnej;  

• zmian w szacie roślinnej. 

 

Największe skutki oddziaływania przewiduje się w stosunku do lokalizacji farm wiatrowych i innych źródeł energii 

odnawialnej oraz lokalizacji kopalni złóż surowców mineralnych (poszukiwanie węglowodorów). Będą to głównie 
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oddziaływania na powierzchnię terenu (oddziaływania nieodwracalne) i na krajobraz. Powierzchniowa 

eksploatacja złóż kopalin może być zagrożeniem dla środowiska gruntowo-wodnego. Niemniej jednak na 

obecnym etapie prac planistycznych nie określa się szczegółów technicznych wydobycia złoża, dlatego też 

niemożliwa jest ocena stopnia zakłócenia stosunków wodnych. 

Wpływ zabudowy produkcyjno-usługowej na stan środowiska zależeć będzie od rodzaju prowadzonej 

działalności. Nie można wykluczyć jednak pogorszenia warunków aerosanitarnych i akustycznych w najbliższym 

sąsiedztwie przedmiotowych inwestycji. Budowa i funkcjonowanie zakładów produkcyjno-usługowych będzie 
oddziaływać na powietrze (emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z ogrzewnictwa i komunikacji), 

pokrywę glebową – w wyniku realizacji inwestycji oraz uzbrojenia terenów nastąpi częściowa, lokalna niwelacja 

terenów oraz zniszczenie struktury wierzchniej warstwy. Skutkiem środowiskowym będzie także zwiększona 

emisja hałasu. Ponadto przekształceniu ulegnie krajobraz, w części przeznaczonej pod nową zabudowę. 

Stosunkowo niewielkie zmiany środowiskowe wystąpią na skutek nowej zabudowy mieszkaniowej. Głównym 

negatywnym skutkiem dla środowiska wynikającym z nowego zainwestowania jest zubożenie powierzchni 

biologicznie czynnej. Wprowadzenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej będzie także skutkowało 

zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, ścieków oraz odpadów, co jest nieuniknionym efektem 

rozwoju osadnictwa. Projekt planu ustala zasady gospodarki odpadami oraz zasady ochrony wód, gleb  
i powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami, których zachowanie będzie gwarancją dbałości o czystość 

środowiska i niekolizyjności nowej zabudowy z uwarunkowaniami środowiskowymi. 

W dokumencie projektu „Studium…” określono kierunki ochrony i kształtowania środowiska:  

• Nadrzędnym celem ochrony zasobów i walorów środowiska przyrodniczego gminy jest zachowanie  
i wzmocnienie naturalnych obszarów przyrodniczych i powiązań ekologicznych (układy dolin, mokradeł  

i wszelkich podmokłych obniżeń, oczek wodnych i jezior stanowiące naturalne korytarze ekologiczne) oraz 

utrzymanie lub poprawę stanu jego elementów. 

• Zachowanie wysokich walorów ekologicznych obszarów rolniczych poprzez kształtowanie i utrzymanie 
struktury ekologicznej (wprowadzenie pasów zadrzewień i zakrzewień, zachowanie kęp roślinności  

i nieużytków oraz terenów podmokłych), a także racjonalną i bezpieczną dla środowiska gospodarkę rolną. 

• Ochrona czystości wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem i poprawienie jakości wód. 
Powstrzymanie nasilającej się eutrofizacji wód. 

• Zachowanie i poprawę stanu różnorodności biologicznej, zarówno obszarów chronionych jak  
i pozostałych.  

Ponadto analiza ustaleń projektu zmiany „Studium…” wskazuje na zgodność jego zapisów z przepisami prawa,  

w tym: ustawy Prawo wodne, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy o lasach, z ustawą  
o odpadach, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, prawo ochrony środowiska, a także z ustawą 

o ochronie przyrody.  
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W celu zapobiegania i minimalizowania uciążliwości proponowanych w projekcie zmiany „Studium…” funkcji, 

należy stosować przy jego realizacji najnowsze dostępne technologie i wysokiej jakości urządzenia oraz 

materiały. Przede wszystkim należy respektować wszystkie proekologiczne ustalenia zawarte w szeregu zasad, 

nakazów i zakazów dotyczących obszaru gminy, regulujące ważne aspekty ochrony środowiska. 

Oddziaływanie na środowisko związane z realizacją zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz nie będzie posiadać charakteru transgranicznego. Dlatego 

też nie ma potrzeby przeprowadzania postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko. 

Realizacja ustaleń „Studium…” nie wpłynie znacząco na obiekty chronione (w myśl zapisów o ochronie przyrody), 

a także nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania na funkcjonowanie powiązań przyrodniczych z obszarami 

znajdującymi się w szerszym sąsiedztwie. 

 

 


