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1. Podstawa opracowania 

 

Opracowano: w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.; dalej: ustawa ooś) 

Informacje: według dostępnych materiałów na dzień 18 listopada 2019 r. 

Powód odstąpienia od przeprowadzenia SOOŚ: wprowadzenie niewielkiej modyfikacji do przyjętego 

już dokumentu – art. 48 ust. 4 pkt 1 ustawy ooś; 

Wykorzystane materiały: 

1. uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Przywidz z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kozia Góra I, dla 

fragmentu obrębu geodezyjnego Kozia Góra, Gmina Przywidz - dalej: (projekt) MPZP Kozia 

Góra I; 

2. Uchwała Nr XXXII/231/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych  

w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 8 kwietnia 2014 r. poz. 1415) 

– dalej: MPZP Kozia Góra;  

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz- SUIKZ 

2018 (uchwała nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 3 grudnia 2004 r. z późn. zm.);  

4. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2016 – 2019  

z perspektywą na lata 2020-2023 (APOŚ); 

5. Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim raport wojewódzki za rok 2018 

rok, GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku Departamentu Monitoringu 

Środowiska, Gdańsk, kwiecień 2019 r.; 

6. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przywidz (PGN Przywidz); 

7. Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami dla Obszaru Dorzecza Wisły, Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej, Warszawa  2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 oraz Dz. U. z 2016r. poz. 

1958); 

8. portal KLIMADA; 

9. Standardowe Formularze Danych dla obszarów Natura 2000 PLH220025 „Przywidz”, 

PLH220092 „Pomlewo”; 

10. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 maja 2014 r.  

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przywidz 

PLH220025 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 12 czerwca 2014 r. poz. 2139) ze zmianami 

wprowadzonymi Zarządzeniem RDOŚ w Gdańsku z 17 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. 

Pomorskiego z 13 czerwca 2016 r. poz. 2167)  i Zarządzeniem RDOŚ w Gdańsku z  23 grudnia 

2016 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 3 stycznia 2017 r. poz. 19); 

11. Uchwała nr 539/XLIX/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r.  

w sprawie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego  

z 16.10.2018 r. poz. 3909); 

12. Koncepcja sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb planowania 

przestrzennego,  Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku, Gdańsk 2014 r.;  
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13. Uchwała Nr 318/XXXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.  

w sprawie uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

pomorskiego oraz stanowiącego jego część planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

metropolitalnego Trójmiasta (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 14.02.2017 poz. 603). 

 

2. Opis zmian wprowadzanych do MPZP Kozia Góra 

 

Projekt MPZP Kozia Góra I dotyczy zmiany przeznaczenia terenu oznaczonego w obowiązującym MPZP 

Kozia Góra jako 17.KDW – droga wewnętrzna (niepubliczna) na funkcję zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zabudowy usługowej. Takie przeznaczenie spowoduje nawiązanie do funkcji terenów 

sąsiednich (37.MN/U) i pozwoli na stworzenie spójnej przestrzeni mieszkaniowej, usługowej lub 

mieszkaniowo - usługowej.  

Strefa funkcyjna 17.KDW jest elementem urządzonej posesji z zabudowaniami na dz. nr 82/16  i 82/17 

obr. Kozia Góra. Wykorzystanie analizowanej powierzchni na cele drogi dojazdowej jest mało realne  

z uwagi na znajdujący się w jej przebiegu słup elektroenergetyczny, lokalny zbiornik wodny oraz 

skupisko zieleni. Urządzenie ciągu komunikacyjnego w wyznaczony w MPZP Kozia Góra sposób 

wymagałoby znacznych nakładów finansowych i organizacyjnych, przeniesienia lub likwidacji słupa 

energetycznego, likwidacji zbiornika wodnego i części drzewostanu.  

Obecnie dojazd do sąsiednich działek stanowiących zabudowaną część terenu 37.MN/U odbywa się 

nieutwardzonym ciągiem biegnącym wzdłuż analizowanego terenu, po dz. nr 82/3.  

 

Rys.1. Lokalizacja obszaru na tle obowiązującego MPZP Kozia Góra (www.przywidz.e-mapa.net, 1:1 500). 

 

http://www.przywidz.e-mapa.net/
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Organ opracowujący projekt MPZP postanowił dodatkowo zaktualizować inne zapisy planu jednak  

w sposób niewpływający istotnie na ustalenia poczynione w obowiązującym MPZP i skalę 

oddziaływania na środowisko. Aktualizacja dotyczy wskazania na potrzebę zastosowania  

w nasadzeniach gatunków rodzimych i dostosowanych do warunków siedliskowych, rekomendacji dla 

stosowania instalacji OZE do produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz zmodyfikowania zasad 

lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Zmiany w MPZP Kozia Góra wymagały korekty w części opisowej (tekstowej) jak i rysunkowej 

dotychczasowego planu. 

 

3. Cechy obszaru objętego zmianą 

 

Projekt MPZP dotyczy powierzchni ok. 0,1049 ha obejmującej dz. nr 82/5 i fragment dz. nr 82/3 obrębu 

Kozia Góra, ewidencyjnie opisanych jako grunty rolne (PsIV, RIVa) i droga (dr; na dz. nr 82/3). Teren 

działek przyjęty do  opracowania projektu MPZP jest niezabudowany, zajęty przez skupisko drzew oraz 

szpaler zadrzewień i zakrzewień z nasadzeń, znaczny fragment lokalnego zbiornika wodnego oraz 

dobrze utrzymane nawierzchnie trawiaste (murawa) zlokalizowane między ww. elementami. Dostęp 

komunikacyjny do działek ustalony został z lokalnej drogi gminnej – ul. Słonecznikowej.  

 

 
      Rys.2. Lokalizacja obszaru na tle miejscowości Kozia Góra (www.przywidz.e-mapa.net, 1:5 000). 

 

Otoczenie analizowanego obszaru stanowią: 

• od strony północnej –  grunty rolne, przy granicy opracowania projektu MPZP zlokalizowany 

jest rów odwadniający -  w obowiązującym MPZP jednostka 37.MN/U; 

• od strony wschodniej – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i towarzyszące jej 

zabudowania gospodarcze, dojazd do zabudowań (dz. nr 82/3) z liniowymi nasadzeniami 

drzew iglastych i towarzyszących im pojedynczych okazów klonu, dębu, jarzębiny (ok. 5-6m 

http://www.przywidz.e-mapa.net/
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wysokości), tereny zieleni przydomowej wraz ze zbiornikiem wodnym, zieleń w postaci 

kępowej i pasmowej wzdłuż granic działek. Wszystkie tereny w obowiązującym MPZP mają 

symbol 37.MN/U ; 

• od strony południowej –  droga lokalna (ul. Słonecznikowa), w obowiązującym MPZP  

o symbolu 1.KDL; 

• od strony zachodniej – tereny rolne niezabudowane zajęte przez roślinność zielną  

z dominacją pospolitych gatunków łąkowych, drzewostanem kępowym i pasmowym wzdłuż 

granic działek oraz fragmentem lokalnego zbiornika wodnego. Wszystkie tereny  

w obowiązującym MPZP o symbolu 37.MN/U; 

Dokładny opis uwarunkowań terenowych, przyrodniczych i kulturowych pokazano w poniższej tabeli. 

Tab.1 Opis elementów środowiska i specyficznych uwarunkowań analizowanego obszaru 

Element / uwarunkowanie Opis 

Rzeźba terenu  Fizjograficznie teren przynależy do megaregionu Pozaalpejskiej Europy 
Środkowej, prowincji Niżu Środkowopolskiego, podprowincji Pojezierza 
Południowobałtyckiego, makroregionu Pojezierze Wschodniopomorskie, 
mezoregionu Pojezierze Kaszubskie. 
Teren zasadniczo wypłaszczony, rzędne terenu 222-223 m n.p.m, obniżenie 
terenu występuje w północnej części granic opracowania gdzie 
zlokalizowany jest niewielki zbiornik wodny oraz w kierunku zbiornika 
wodnego na dz. nr 82/19 (poza obszarem opracowania). 

Geologia, gleby Gliny zwałowe (miejscami w facji ilastej) o genezie osadów lodowcowych. 
Na terenie i w sąsiedztwie występują niewielkie zbiorniki wodne 
potencjalnie ulokowane na mułach, namułkach i piaskach. 
Gleby głównie brunatne kwaśne i wyługowane. Gleby na terenie gminy 
charakteryzują się niskim stopniem wysycenia zasadami, średnim stopniem 
kultury oraz dużą zmiennością pod względem budowy i uwilgotnienia.  
W klasyfikacji bonitacyjnej zaliczono je głównie do klas IVa i IVb oraz V  
i VI. W gruntach dominującym kompleksem przydatności rolniczej jest 
kompleks gleb żytnich dobrych (48%) i słabych (42%) powierzchni gruntów 
ornych. 

Tereny osuwiskowe  
i zagrożone ruchami mas 
ziemnych, tereny górnicze, 
tereny perspektywiczne dla 
wydobywania kopalin 

Wg SOPO1 – brak, wg SUIKZ 2018 – brak, wg obowiązującego MPZP - brak 

Wody powierzchniowe Zlewnia JCWP rzecznej o kodzie RW200017486649 - Kłodawa do Styny ze 
Styną z jez. Godziszewskim – silnie zmieniona część wód, obecnie o złym 
potencjale, celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu 
chemicznego i dobrego potencjału ekologicznego, brak ryzyka 
nieosiągnięcia ww. celu i w związku z tym nie ustalono derogacji. 
Na fragmencie terenu (część dz. nr 82/5) zlokalizowany lokalny zbiornik 
wodny. W granicach opracowania zbiornik zajmuje ok. 0,0128 ha z całej 
swojej powierzchni (ok. 0,0186 ha). Inne lokalne zbiorniki w bliższym  
i dalszym sąsiedztwie terenu. 
Wzdłuż północnej granicy terenu przebiega rów odwadniający, 
odprowadzający wody w kierunku rz. Kłodawy. 

Wody podziemne Lokalizacja w obrębie JCWPd nr  13 (kod PLGW200013) – stan jakościowy  
i chemiczny – dobry, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu. 
Nie stwierdzono ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego i w związku  
z tym nie ustalono derogacji. 

 
1 System Ochrony Przeciwosuwiskowej 
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Lokalizacja w zasięgu GZWP nr 111 „Subniecka Gdańska” i 116 „Zbiornik 
Międzymorenowy Gołębiewo”. Podstawowym zadaniem ochronnym 
zbiorników jest prowadzenie właściwej, racjonalnej eksploatacji oraz 
kontrola jakości wód w ich charakterystycznych punktach. Nie zachodzi 
potrzeba wyznaczania stref ochronnych i prowadzenia działań dotyczących 
ograniczeń w zabudowie terenu2.  
Obszar nie znalazł się w zasięgu strefy ochrony bezpośredniej ani 
pośredniej żadnego z pobliskich ujęć wód.  

Zagrożenie powodzią, 
podtopieniami 

Brak 

Klimat Lokalizacja w zewnętrznej części Krainy Pojezierza Pomorskiego, cechującej 
się przejściowością klimatu. Lato jest chłodne, najcieplejszym miesiącem 
jest lipiec (średnia temperatura osiąga 16,5 st. C) a najchłodniejszym – luty 
(średnia temperatura ok. -3,9 st. C). W skali roku teren charakteryzuje się 
przewagą wiatrów południowo-zachodnich i zachodnich. Napływ 
różnorodnych mas powietrza powoduje zmienność ciśnienia 
atmosferycznego. 
Na topoklimat obszaru wpływ mają obecność gruntów leśnych 
otaczających miejscowość, obecność  niewielkich zbiorników wodnych oraz 
gruntów w użytkowaniu rolniczym. Uwarunkowania te oddziałują na 
przewietrzanie terenu, transport pyłów i gazów z i spoza obszaru, 
wilgotność powietrza i miejscowe tworzenie się zamgleń nad zbiornikami 
wodnymi.  
Spośród zjawisk towarzyszących zmianom klimatu, największe znaczenie 
dla przedmiotu projektu MPZP mogą mieć: fale upału i zimna, huragany, 
wyładowania atmosferyczne, gradobicia, szadź i opady śniegu, oblodzenia. 

Powietrze Lokalizacja w obrębie strefy pomorskiej wg klasyfikacji monitoringowej 
GIOŚ. Zgodnie z raportem o stanie jakości powietrza za 2018 r.3 w strefie 
zanotowano przekroczenia stężeń zanieczyszczeń powietrza: 

✓  poziomu dopuszczalnego średniodobowego dla pyłu PM10 

(ochrona zdrowia), 

✓ poziomu dopuszczalnego dla II fazy (do osiągnięcia do 01.01.2020 

r.) dla pyłu PM2,5 (ochrona zdrowia), 

✓ poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 (ochrona 

zdrowia), 

✓ poziomu dla celu długoterminowego w zakresie ozonu - O3 

(ochrona roślin). 

Przekroczenia stężeń benzo(a)pirenu i ozonu zostały odnotowane na 
większości stacji, w tym na zlokalizowanym najbliżej punkcie 
monitoringowym dla terenów pozamiejskich w Liniewku Kościerskim. Na 
przekroczenia stężeń tej substancji w 2018 r. znaczący wpływ miały 
warunki pogodowe. Rok 2018 został uznany za wybitnie ciepły i suchy, 
sprzyjający zawieszeniu zanieczyszczeń w powietrzu oraz ich 
przemieszczaniu. 
Przekroczenia norm jakości powietrza dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz 
benzo(a)pirenu na obszarach wiejskich wynika przede wszystkim ze 
zjawiska „niskiej emisji” czyli emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych ze 
spalania złej jakości paliw w domostwach. 

 
2 SUIKZ 2018 
3  Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim raport wojewódzki za rok 2018 rok, GIOŚ 
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku Departamentu Monitoringu Środowiska, Gdańsk, 
kwiecień 2019 r.   
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Na terenie opracowania ani w jego sąsiedztwie nie znajdują się instalacje 
powodujące znaczące emisje zanieczyszczeń pyłowo – gazowych ani ciągi 
komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu. 

Hałas Teren opracowania i sąsiedztwo nie są obecnie narażone na znaczące 
emisje pochodzące z komunikacyjnych czy instalacyjnych źródeł hałasu. 
Brak zakładów przemysłowych i tranzytowych szlaków komunikacyjnych. 

PEM Przez teren opracowania przebiega napowietrzna linia energetyczna  
i zlokalizowany jest słup tej linii. Emisja PEM od tej linii jest nieznaczna  
i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. Poza tym brak instalacji 
emitujących ponadnormatywny PEM na terenie opracowania  
i w sąsiedztwie.  Obecny poziom PEM na terenach wiejskich nie przekracza 
dopuszczalnych poziomów. 

Poważne awarie Brak zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii. 

Przyroda ożywiona W obrębie terenu wyróżnić można 3 podstawowe elementy krajobrazowo 
- przyrodnicze: 
 – skupisko drzew złożone ze szpaleru nasadzonych świerków wzdłuż 
południowej granicy terenu, w południowo – środkowej części terenu  
z brzozy brodawkowatej, dębu bezszypułkowego oraz dzikich form drzew 
owocowych. Dodatkowo pas zadrzewienia występuje wzdłuż północnej 
granicy terenu opracowania. Zwarcie drzew jest średnie, ich wysokość to 
ok. 10-12m;   
- teren zieleni niskiej z zadbanymi nawierzchniami trawiastymi; 
- fragment lokalnego zbiornika wodnego z punktowym drzewostanem 
(północna część terenu) oraz roślinnością okalającą brzegi. 
Zarówno roślinność niską jak i drzewostan należy traktować jako miejsca 
potencjalnego występowania przedstawicieli różnych grup roślin i zwierząt, 
w tym bezkręgowców, płazów, gadów, ptaków, ssaków. Zbiornik  
w sąsiedztwie terenu opracowania (na dz. nr 82/19), na podstawie 
inwentaryzacji przyrodniczej do obowiązującego MPZP Kozia Góra, został 
uznany za miejsce istotne dla zachowania warunków siedliskowych płazów, 
gdzie licznie występują osobniki żaby zielonej i żaby trawnej. 
Nie można wykluczyć migracji większych zwierząt (jeleniowate, lisy, dziki) 
przez teren opracowania.  

Krajobraz, w tym krajobrazy 
priorytetowe 

Krajobraz zabudowy wiejskiej o niewielkiej intensywności na terenie 
typowego wiejskiego krajobrazu pojezierza. Teren całej posesji, w obrębie 
której znajduje się analizowany obszar, estetycznie zagospodarowany, 
ogrodzony, obecne są zarówno elementy seminaturalne (niewielkie 
niezarośnięte zbiorniki wodne, drzewostan w formie skupisk, kęp, 
pojedynczych okazów) jak i nasadzona roślinność ozdobna towarzysząca 
zabudowie (krzewy ozdobne, szpalery drzew iglastych).  
Brak informacji o krajobrazach priorytetowych4 - uchwała w opracowaniu. 

Formy ochrony przyrody 
(obszarowe i punktowe) 

Obszar opracowania w całości położony w granicach Przywidzkiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu (POCHK), reprezentuje nieleśne 
ekosystemy lądowe Dla zbiornika wodnego zlokalizowanego 
fragmentarycznie w granicach opracowania nie ustalono w przepisach dot. 
POCHK strefy / pasa z zakazem zabudowy. 
Pozostałe formy ochrony przyrody – brak, odległość od najbliższych 
obszarów Natura 2000: PLH 220025 „Przywidz”– ok. 0,5 km na południowy 
zachód, PLH220092 „Pomlewo” – ok. 0,65 km na zachód. 

Korytarze ekologiczne Korytarz Ekologiczny Północny w części oznaczonej jako KPn-16A Lasy 
Powiśla5. 

 
4 Uchwała nr 940/360/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia projektu Audytu  Krajobrazowego dla Województwa Pomorskiego 
5 Serwis Mapa korytarzy ekologicznych w Polsce (www.mapa.korytarze.pl)  

http://www.mapa.korytarze.pl/
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Subregionalny korytarz ekologiczny rzeki Wietcisy, w części określonej jako 
„niecka Jeziora Przywidzkiego”6. 

Zabytki i ochrona wartości 
kulturowych 

Brak obiektów zabytkowych, historycznych zespołów budowlanych, 

zabytków budownictwa obronnego i techniki, zabytkowych cmentarzy, 

parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni, zabytkowych 

miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne bądź działalność 

wybitnych osobowości i instytucji na terenie i w sąsiedztwie. 

Brak zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych i ich stref ochrony, 

historycznych układów ruralistycznych i urbanistycznych oraz stref ochrony 

ekspozycji krajobrazu. 

Dostępność infrastruktury i dozwolone obecnie rozwiązania 

• Zaopatrzenie w wodę Z gminnej sieci wodociągowej (ujęcie w  Koziej Górze - 1 otwór studzienny 
o gł. 126m i wydajności 40m3/h, pobór z poziomu czwartorzędowego. 
Zatwierdzone wartości eksploatacji:  Qmaxh = 15,0 m3/h,  Qśr.d = 140,0 
m3/d, Qmax r = 70 000,0 m3/r.) lub własnego ujęcia.  

• Zagospodarowanie 
ścieków 

Obecnie brak kanalizacji sanitarnej; wg obowiązującego MPZP, do czasu 
skanalizowania obszaru, dopuszcza się: 
-  zbiorniki bezodpływowe na własnym terenie; 
- przydomowe oczyszczalnie ścieków na własnym terenie (po wykonaniu 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z uwzględnieniem warunków 
wodno-gruntowych i przepisów odrębnych) i posiadania min. 0,5 ha 
powierzchni działki; 
Ścieki przemysłowe – bez szczegółowych warunków, zagospodarowanie na 
zasadach ogólnych. 

• Zagospodarowanie 
wód opadowych  
i roztopowych 

Zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego. Wody 
opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni 
szczelnych wymagają oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi. 

• Zaopatrzenie w ciepło Indywidualne źródła lokalne wykorzystujące paliwa o niskiej emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, ze źródeł odnawialnych energii (wiatr, słońce 
i inne). 

• Zaopatrzenie  w gaz Obecnie brak zbiorczej sieci gazowej. Wg obowiązującego MPZP – gaz 
butlowy lub sieciowy (po wybudowaniu sieci gazowej); 

• Zaopatrzenie  
w energię elektryczną 

Wg obowiązującego MPZP – z sieci elektroenergetycznej niskiego (nn) lub 
średniego (sn) napięcia, ze źródeł odnawialnych energii (wiatr, słońce  
i inne). W środkowej części terenu objętego granicami opracowania MPZP 
biegnie napowietrzna linia ee i zlokalizowany jest słup tej linii. 

• Zagospodarowanie 
odpadów  

Wywóz do przypisanej gminie regionalnej instalacji zagospodarowania 
odpadów (obecnie RIPOK Stary Las k. Starogardu Gdańskiego), przed 
wywozem zaleca się segregację odpadów; gromadzenie i usuwanie 
odpadów stałych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów 
prawnych. 

Inne uwarunkowania 
(inwestycje mogące wpływać 
na środowisko, inwestycje celu 
publicznego, tereny 
wymagające remediacji, 
rekultywacji, rehabilitacji, 
tereny zamknięte, strefa 
ograniczonego użytkowania, 
strefy ochronne, wyłączenia z 
użytkowania rolnego / 
leśnego) 

Nie stwierdzono. 
Dla terenu opracowania i jego sąsiedztwa nie wydano pozwoleń / zgód na 
realizację inwestycji celu publicznego ani inwestycji indywidualnych. 

 

 
6 Nazwa przyjęta za SUIKZ 2018 
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4. Wytyczne opracowania ekofizjograficznego 

 

W wykonanym przed opracowaniem projektu MPZP Kozia Góra I opracowaniu ekofizjograficznym 

podstawowym określono następujące wytyczne mające na celu zachowanie właściwego stanu ochrony 

środowiska: 

• przy ustalaniu warunków dla zagospodarowania terenu należy zachować pełną zgodność  

z przepisami ustalonymi dla Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, szczególnie  

w kwestii: 

-  utrzymania lokalnych zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz przydrożnych, 

- zakazu naruszania stosunków wodnych, w tym niszczenia i przekształcania zbiornika 

wodnego; 

- zachowania szlaków migracyjnych zwierząt; 

- zakazu niszczenia miejsc występowania osobników chronionych roślin i zwierząt; 

• należy dążyć do ustalenia zasad zagospodarowania terenu z uwzględnieniem terenów 

sąsiednich, m.in.: 

- dopasowanie obiektów formą, materiałami i kolorystyką do istniejącego układu 

przestrzennego z uwzględnieniem sąsiedniej zabudowy; 

- oddziaływania związane z zagospodarowaniem terenu nie mogą powodować 

ponadnormatywnych emisji i uciążliwości dla terenów sąsiednich o ustalonym obowiązującym 

MPZP przeznaczeniu; 

- wykluczenie usług uciążliwych, związanych z gromadzeniem, przeładunkiem  

i magazynowaniem substancji niebezpiecznych czy odpadów, stacji paliw; 

- zachowania ciągłości przestrzennej i spójności ekologicznej elementów cennych przyrodniczo 

znajdujących się poza granicami opracowania MPZP (szczególnie zbiornika wodnego na dz. nr 

82/19).  

• należy unikać lokalizowania dominant krajobrazowych za wyjątkiem urządzeń technicznych, 

które w takim przypadku, w miarę możliwości, powinny podlegać maskowaniu; 

• utrzymać możliwie wysoki wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej,  

• stosować przy nasadzeniach gatunki rodzime i odpowiadające lokalnym warunkom 

siedliskowym; 

• rekomendować korzystanie z źródeł energii odnawialnej (OZE) oraz odzysk i ponowne 

wykorzystanie wód opadowych; 

• zapewnić właściwy zaopatrzenie  nieruchomości w media; 

• uwzględnić obecność napowietrznej linii energetycznej i słupa energetycznego przy ustalaniu 

sposobu zagospodarowania terenu. 

 

5. Powiązania  z problemami dotyczącymi ochrony środowiska 
 

Projekt MPZP Kozia Góra I zakłada przeznaczenie analizowanego terenu pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną i zabudowę usługową. Nie ustalono proporcji między funkcją mieszkaniową a usługową. 

Dopuszczoną zabudową uzupełniającą są obiekty garażowe, gospodarcze i wiaty oraz obiekty 

tymczasowe. 

Możliwość lokalizacji, na dotychczas niezabudowanych gruntach rolnych, obiektów związanych ze 

stałym pobytem ludzi i obiektów usługowych skutkować będzie: 
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• wyłączeniem części terenu z powierzchni biologicznie czynnej; 

• przekształceniami terenu, realizacją wykopów i okresową zmianą stosunków wodnych na 

etapie prac budowlanych;  

• potrzebą utrzymania walorów przyrodniczo - krajobrazowych terenu, w tym zachowania we 

właściwym stanie lokalnych zbiorników wodnych i układów zieleni, ciągów przewietrzania oraz 

drożności tras migracji organizmów;  

• zapewnieniem spójności architektonicznej poszczególnych obiektów i ich wysokiej jakości 

materiałowej co przekłada się na ich trwałość i zachowanie walorów estetycznych; 

• obowiązkiem zaopatrzenia terenów w urządzenia techniczne do dostaw i dystrybucji mediów; 

• obowiązkiem zachowania standardów jakości środowiska na granicy terenu będącego  

w dyspozycji inwestora w celu zachowania dobrego stanu środowiska i komfortu życia ludzi na 

terenach sąsiednich. 

 

6. Stopień w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć,  

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć 

 
Nowe zagospodarowanie terenu, zwłaszcza poprzez zabudowę, wpisuje się w definicję przedsięwzięcia 

określoną w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy ooś, zgodnie z którą z przedsięwzięciem mamy do czynienia  

w przypadku zamierzenia budowlanego lub innej ingerencji w środowisko polegającej na 

przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu. W związku z tym, że projekt MPZP Kozia 

Góra I wyznacza jedynie ramy działań możliwych do realizacji na danej przestrzeni, na obecnym etapie 

nie można jednoznacznie stwierdzić czy będzie skutkował on realizacją przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko.  

Jednym z kluczowych ustaleń projektu MPZP Kozia Góra I jest zdefiniowanie usług uciążliwych jako 

takich, których lokalizacja nie będzie możliwa. Zgodnie z brzmieniem tej definicji dopuszczone będą: 

• przedsięwzięcia mogące znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których przeprowadzona ocena oddziaływania wykaże brak znaczącego negatywnego 

oddziaływania na środowisko; 

• przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których organ 

ochrony środowiska stwierdzi brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko; 

• przedsięwzięcia niezaliczające się mogących znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko ( tzn. niewymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). 

 

Katalog inwestycji dopuszczonych w projekcie MPZP Kozia Góra I jest szeroki, organ opracowujący 

projekt planu nie dokonał bardziej szczegółowych wyłączeń co do niektórych typów inwestycji (np. 

składowania i dystrybucji paliw i odpadów) jak to ma miejsce w obowiązującym MPZP Kozia Góra  

w jednostce 37.MN/U. Możliwa będzie zatem realizacja usług, które z mocy prawa krajowego zostały 

uznane za niestwarzające ryzyka znaczącego wpływu na środowisko jak i takie, które mogą taki wpływ 

wykazywać. W przypadku tych drugich, podlegać one będą szczegółowej analizie w drodze 

indywidualnej oceny przypadku, określany będzie stopień ich oddziaływania na środowisko, w tym na 

ludzi oraz nakładane obowiązki stosowania odpowiednich rozwiązań zapobiegających  



strona  12 / 22 
 

i minimalizujących występowanie emisji i uciążliwości w środowisku co daje gwarancję realizacji takich 

inwestycji z odpowiednim uwzględnieniem ochrony terenów sąsiednich.  

 

7. Przewidywane skutki wprowadzanej dokumentem zmiany na elementy środowiska 

7.1. Wody powierzchniowe i podziemne 

 

Podstawowe ryzyko zanieczyszczenia wód na etapie realizacji nowej zabudowy wiąże się pracami 

budowlanymi i ewentualnym dostawaniem się do okolicznych wód i gruntu, zanieczyszczeń 

ropopochodnych z pracującego sprzętu oraz odpadów budowlanych. Sytuacje takie zdarzają się 

sporadycznie, ich wystąpieniu zapobiega się poprzez właściwą organizację i nadzór nad pracami 

budowlanymi. 

Obecność zabudowy usługowej na obszarze może się wiązać się na etapie jej funkcjonowania  

z dodatkowym poborem wód podziemnych, które zawsze powinno być racjonalne i dostosowane do 

lokalnych warunków hydrologicznych. Działalność usługowa może się też wiązać z powstawaniem 

ścieków o specyficznym składzie, które wymagają indywidualnego postępowania. W projekcie MPZP 

nie wskazano szczegółowych zasad dla zagospodarowania ścieków innych niż komunalne a zatem 

zastosowanie do nich będą miały przepisy prawa ogólnokrajowego. 

Projekt MPZP Kozia Góra I dopuszcza stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków pod warunkiem 

wykonania wyprzedzająco rozpoznania warunków gruntowo – wodnych podłoża. W stosunku do 

obowiązującego MPZP, zrezygnowano z warunku dysponowania powierzchnią działki wynoszącą 

minimum 0,5 ha w przypadku chęci lokalizowania takiej oczyszczalni. Podyktowane jest to zarówno 

wielkością terenu opracowania projektu MPZP (mniej niż 0,5 ha) jak i uznaniem, że wyniki 

dokumentacji geologiczno – inżynierskiej są bardziej odpowiednim rozwiązaniem dla określenia 

faktycznej możliwości i warunków lokalizacji przydomowej oczyszczalni. 

Na etapie funkcjonowania nowej zabudowy, przy zorganizowanym dostarczaniu wody, jej racjonalnym 

wykorzystaniu, prawidłowym zagospodarowaniu powstałych ścieków, utrzymaniu we właściwym 

stanie nawierzchni utwardzonych i systemu podczyszczania wód z tych nawierzchni, na zasadach 

zaproponowanych w projekcie MPZP, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na stan ilościowy 

i jakościowy wód powierzchniowych i podziemnych.  

 

7.2. Powierzchnia ziemi, gleby  

 

Warunki podłoża dla celów budowlanych zostały ocenione jako korzystne7. Zaproponowane projektem 

MPZP Kozia Góra I zagospodarowanie dopuści zajęcie części terenu na potrzeby zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i/ lub zabudowy usługowej, towarzyszących jej obiektów 

gospodarczych, garażowych, wiat oraz ewentualnych obiektów tymczasowych. Główne oddziaływania 

związane z przekształcaniem powierzchni oraz naruszaniem głębszych warstw gleby będzie się wiązało 

z etapem realizacji zabudowy – pracami ziemnymi na potrzeby posadowienia obiektów kubaturowych, 

instalacji i urządzeń technicznych. Skala tego zagospodarowania będzie ograniczona, nie spowoduje 

 
7  Mapa geośrodowiskowa Polski (II), Plansza A w skali 1:50 000, arkusz 54- Dzierżążno, PIG-PIG 2013, 
http://bazadata.pgi.gov.pl/data/mgsp/2/A/mgsp2A0054.jpg 
 

http://bazadata.pgi.gov.pl/data/mgsp/2/A/mgsp2A0054.jpg
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znaczącego uszczuplenia powierzchni biologicznie czynnej na każdej z działek ani utraty funkcji 

retencyjno - filtracyjnych gleb. Z uwagi na ukształtowanie terenu, nie przewiduje się makroniwelacji 

terenu i tym samym nie zwiększy się spływ wód po terenie. Ewentualne niwelacje terenu będą 

każdorazowo wymagały dokonania analizy zgodności z przepisami dotyczącymi Przywidzkiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu w celu nienaruszania wartości krajobrazowych.  

 

 

7.3. Hałas i drgania 

 

Obecnie na terenie msc. Kozia Góra nie funkcjonują zakłady produkcyjne ani usługowe, które swoją 

działalnością powodują znaczące uciążliwości hałasowe i drganiowe. Dostęp komunikacyjny 

realizowany jest za pomocą lokalnych dróg o niewielkim natężeniu ruchu, które nie są źródłem 

znaczących emisji hałasu. Dla okolicznej, istniejącej zabudowy oraz  zabudowy możliwej do realizacji  

w granicach opracowania obowiązują wartości dopuszczalnej emisji hałasu właściwe dla terenów 

mieszkaniowo – usługowych.  

Etap realizacji nowego zagospodarowania będzie się wiązał ze zwiększoną emisją hałasu i drgań  

z ruchu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prac budowlano - montażowych. Będą to oddziaływania 

czasowe, które ustaną po etapie inwestycyjnym oraz mogą być skutecznie ograniczane poprzez 

zastosowanie sprawnych maszyn i urządzeń, odpowiednią organizację i nadzór prac.  

Docelowe funkcjonowanie zabudowy mieszkaniowej nie będzie się wiązało z obecnością znaczących 

źródeł emisji hałasu. Źródłem hałasu będzie głównie ruch pojazdów osobowych.  

Użytkowanie obiektów zabudowy usługowej wiązać się będzie z ruchem pojazdów klientów  

i pracowników, pracą ewentualnych maszyn poruszających się po placach manewrowych oraz samą 

działalnością (np. praca elementów instalacji, wentylatorów, czasowo też agregatów prądotwórczych). 

Instalacyjne źródła emisji hałasu będą musiały spełniać normy techniczne oraz umożliwić dochowanie 

standardów akustycznych właściwych dla rodzaju okolicznej zabudowy na co pośrednio zwrócono 

uwagę poprzez zapis w §8 ust. 3 części tekstowej projektu MPZP. W razie konieczności normowanie 

emisji hałasu będzie się odbywało w drodze indywidualnych procedur administracyjnych. 

W związku z powyższym oddziaływania związane z emisją hałasu ocenia się jako prawdopodobne lecz 

czasowe, częściowo występujące incydentalnie, możliwe do ograniczenia. 

 

 

7.4. Jakość powietrza 

 

Teren opracowania projektu MPZP zlokalizowany jest na obszarze wiejskim, o dużym udziale 

powierzchni biologicznie czynnej i dobrych warunkach przewietrzania. Pomimo lokalizacji terenu  

w obrębie strefy pomorskiej, dla której notuje się niedotrzymanie poziomów dla pyłu PM10 i pyłu 

PM2,5, benzo(a)pirenu i ozonu, z uwagi na niską intensywność zabudowy, brak zakładów 

przemysłowych oraz tranzytowych ciągów komunikacyjnych, należy uznać, że obecny stan jakości 

powietrza jest zadowalający.  

Wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej będzie się wiązało z potrzebą zapewnienia 

ciepła na potrzeby funkcjonowania obiektów i tym samym większą niż dotychczas emisją 

zanieczyszczeń pyłowo – gazowych ze spalania paliw w paleniskach indywidualnych. Przy 

nieprawidłowo prowadzonym procesie spalania może wzmagać się zjawisko „niskiej emisji”.  
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Prowadzona działalność usługowa, w zależności od jej specyfiki może wymagać stosowania kotłów  

o większej mocy oraz urządzeń i maszyn, których praca może powodować emisję substancji 

zanieczyszczających powietrze. Ograniczenie takich emisji może być skutecznie realizowane poprzez 

odpowiednią organizację pracy, właściwe lokowanie emitorów w przestrzeni, stosowanie materiałów 

filtrujących oraz zieleni izolacyjnej. W projekcie MPZP Kozia Góra I wskazano na piętrowe formowanie 

zieleni izolacyjnej.  

Prognozuje się zatem, że przewidziane projektem MPZP Kozia Góra I zagospodarowanie będzie miało 

wpływ na stan aeosanitarny powietrza jednak w umiarkowanym stopniu.  

Zaopatrzenie obiektów w energię cieplną i elektryczną przy wykorzystaniu paliw o niskiej emisyjności 

zanieczyszczeń do powietrza oraz z odnawialnych źródeł energii jest rozwiązaniem pozytywnym  

i stanowi wdrożenie celów międzynarodowej polityki w zakresie ograniczania emisji gazów 

cieplarnianych do atmosfery, celów gminnego programu gospodarki niskoemisyjne i art. 15 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 
 

7.5. Obszary chronione przyrodniczo  

 

Cały teren objęty granicami opracowania projektu MPZP Kozia Góra I znajduje się w Przywidzkim 

Obszarze Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązuje uchwała nr 539/XLIX/18 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Przywidzkiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 16.10.2018 r. poz. 3909). Dla zbiornika wodnego 

zlokalizowanego na fragmencie północnej części terenu ww. uchwała nie wprowadziła strefy zakazu 

lokalizowania nowej zabudowy.  

 

 
Rys. 3. Lokalizacja obszaru na tle Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (www.przywidz.e- 

mapa.net,  1:50 000) 
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W ramach niniejszego opracowania dokonano rewizji zgodności ustaleń projektu MPZP Kozia Góra I  

z zasadami ochrony tego obszaru i ustalono, że zapisy projektu planu nie naruszają ustaleń dla działań 

w zakresie czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych, które reprezentuje teren opracowania, 

m.in.:  

• zachowania torfowisk, bagien i innych terenów podmokłych oraz oczek wodnych poprzez 

zabiegi małej retencji – stabilizujące stosunki wodne, ochronę przed sukcesją roślinności, 

zmianą użytkowania i zachowanie ekotonów brzegowych;  

• kształtowania zróżnicowanego krajobrazu rolniczego przez ochronę istniejących oraz 

formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych;  

a także zakazów dotyczących m.in.: 

• zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień  

i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką, 

• realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów 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 (przy uwzględnieniu derogacji dopuszczonych w §6 tej uchwały); 

• likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych o charakterze pasmowym i obszarowym, 

przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej 

i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 

utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych, 

• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 

utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych, 

• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 

lub rybacka, 

• likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starzorzeczy i obszarów wodno – błotnych. 

 

W treści projektu MPZP Kozia Góra I zasady te zostały uwidocznione zarówno w ustaleniach ogólnych 

jak i szczegółowych poprzez odniesienie się do lokalizacji w POCHK i obowiązywania przepisów 

odrębnych dla tej formy ochrony przyrody. 

W projekcie MPZP Kozia Góra I nie wprowadzono szczegółowych rozwiązań dla ochrony lokalnego 

zbiornika wodnego, który fragmentaryczne znajduje się w granicach opracowania. Zakaz jego likwidacji 

i nakaz podejmowania racjonalnych działań związanych z jego utrzymaniem wynika jednak 

bezpośrednio z uchwały dot. POCHK. 

Nowa zabudowa będzie stanowić nowy element krajobrazu. Nie przewiduje się jednak pogorszenia 

lokalnych walorów krajobrazowych wynikających z jej realizacji, gdyż umiejscowiona zostanie  

w sąsiedztwie istniejącej zabudowy, jej rozmiary nie będą stanowić dominanty a architektonicznie 

zostanie dostosowana do zabudowy na działkach sąsiednich. 

 

Najbliżej położone obszary sieci Natura 2000 to: 

 

• SOO „Pomlewo” (PLH 220092) - oddalony ok. 0,65 km w kierunku zachodnim od granic terenu 

będącego przedmiotem projektu MPZP 
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Ostoja znajduje się między osadami Pomlewo, Podlasie (Buszkowy) i Kozia Góra, obejmuje tereny 

wysoczyznowe o rzeźbie pagórkowatej i falistej, w większości porośnięte lasami oraz obniżenia terenu 

różnej wielkości, częściowo zatorfione, częściowo zajęte przez oczka wodne, w tym 3 płytkie zbiorniki 

ze strzeblą błotną. Obszar jest jedną z cenniejszych ostoi strzebli błotnej w regionie. Oprócz strzebli 

błotnej, przedmiotem ochrony w obszarze są siedliska przyrodnicze: 9110 – kwaśne buczyny niżowe, 

3150 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 

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

6230 - bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate 

florystycznie). Największe zagrożenie dla obszaru a tym samym dla strzebli błotnej, stanowią 

wędkarskie połowy ryb, w szczególności w zbiorniku w północno- wschodniej części ostoi. 

Potencjalnymi zagrożeniami są: możliwa zabudowa rekreacyjna bezpośredniego otoczenia zbiorników, 

ich przekształcanie oraz zarybianie niepożądanymi gatunkami ryb, zmiany poziomu wód w wyniku 

wycinki okolicznych drzewostanów. Rejon Koziej Góry jest stałym miejscem uprawiania sportu 

motorowego dlatego należy przewidywać wzrost intensywności zniszczeń roślinności i podłoża  

w wyniku poruszania się tego rodzaju pojazdów. 

 

• SOO „Przywidz” (PLH 220025) - oddalony ok. 0,5 km na południowy zachód od granic terenu 

będącego przedmiotem projektu MPZP 

 

Obszar obejmuje fragment terenu koło Przywidza, z Jeziorem Przywidzkim i Jeziorem Małym wraz  

z otaczającymi lasami, w których dominują buczyny i kwaśne dąbrowy. Między dwoma jeziorami 

występują bogate florystycznie łąki pełnikowe. Od południowego zachodu kompleksu występuje 

skupienie niedużych torfowisk z oczkami wodnymi i otaczającym pasem lasu i ugorów, od północy 

występuje śródpolne oczko przylegające do lasu. Obszar obejmuje płaty cennych siedlisk leśnych, 

bogactwo flory i fauny, w tym gatunki rzadkie i chronione. W kilku niedużych zbiornikach występuje 

strzebla błotna, która stanowi m.in. przedmiot ochrony w tym obszarze. Na terenie stwierdzono 

występowanie następujących siedlisk z Zał. I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 3160 – naturalne 

dystroficzne zbiorniki wodne, 6510 – ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże, 7140 – torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea, 9110 - kwaśne buczyny 

niżowe, 9130 - żyzne buczyny, 9190 – kwaśne dąbrowy, 91E0- łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe  

i jesionowe i olsy źródliskowe. Ponadto przedmiotem ochrony, oprócz strzebli błotnej, są: kumak 

nizinny, wydra europejska, różanka pospolita i traszka grzebieniasta. Zagrożenia dla przedmiotu 

ochrony tego obszaru stanowią m.in. nasilenie ruchu turystycznego i związane z tym zanieczyszczanie 

odpadami, nadmierna penetracja terenów leśnych, dodatkowa zabudowa wokół jeziora oraz 

możliwość zanieczyszczania wód ściekami. 

Dla obszaru obowiązuje plan zadań ochronnych przyjęty Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Gdańsku z 26 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Przywidz PLH220025 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 12 czerwca 2014 r. poz. 

2139 ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami RDOŚ w Gdańsku z 17 lutego 2016 r. i 23 grudnia 

2016 r.). Opisane w nim zagrożenia dotyczą przede wszystkim siedlisk wodnych i leśnych (np. 

zasypywania zbiorników, zmiany stosunków wodnych, melioracji, ingerencji w siedliska leśne).  
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Rys. 4. Lokalizacja obszaru na tle najbliższych obszarów Natura 2000 (www.przywidz.e-mapa.net, 1:25 000) 

Proponowane zagospodarowanie terenów objętych granicami projektu MPZP Kozia Góra I nawiązuje 

do przeznaczenia terenów sąsiednich. W zbiorniku wodnym nie można wykluczyć obecności płazów,  

w tym kumaka nizinnego stanowiącego przedmiot ochrony w pobliskim obszarze Natura 2000 

„Przywidz” i odnotowywanego w innych zbiornikach na terenie miejscowości Kozia Góra. Wszystkie 

występujące w Polsce gatunki płazów są objęte ochroną gatunkową. W związku z tym, prace 

inwestycyjne prowadzone przy zbiorniku powinny być poprzedzone rozeznaniem przyrodniczym,  

a w przypadku potwierdzenia obecności tych gatunków harmonogram prac powinien zostać 

dostosowany do biologii zidentyfikowanego gatunku. Prace mogą zostać przeprowadzone po 

uzyskaniu stosownych zezwoleń w zakresu ochrony gatunkowej i przeniesieniu osobników na 

stanowisko zastępcze pod nadzorem specjalisty herpetologa. 

W projekcie MPZP nie wskazano szczególnych propozycji ochrony gatunków chronionych, natomiast 

potrzeba działań ochronnych wynika wprost z przepisów ustawy o ochronie przyrody.  

Nie wskazano również szczegółowych ustaleń dotyczących przedsięwzięć niepodlegających 

obowiązkowi uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a mogących negatywnie 

oddziaływać na obszary Natura 2000. Ocena wpływu takich przedsięwzięć, szczególnie usługowych, na 

przedmiot i cele ochrony obszaru Natura 2000 będzie się zatem opierała na przepisach ogólnie 

obowiązujących, w drodze indywidualnej oceny konkretnego zamierzenia.  

Respektowanie przepisów, zachowanie stosunków wodnych na gruncie i prawidłowe użytkowanie 

urządzeń infrastruktury wodno – kanalizacyjnej sprawią, że nie dojdzie do powstania zagrożeń, które 

bezpośrednio bądź pośrednio miałyby negatywny wpływ na: 

• stan i cele ochrony wyznaczone dla obszarów Natura 2000 - SOO „Przywidz” oraz SOO 

„Pomlewo”; 

• zmniejszenie integralności i spójności zarówno samego obszaru jak i sieci Natura 2000 jako 

całości. 

http://www.przywidz.e-mapa.net/
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Tym samym uznano, że zaproponowane w projekcie MPZP Kozia Góra I zapisy są zgodne z powszechnie 

obowiązującym prawem i stanowią odpowiednie zabezpieczenie dla zachowania we właściwym stanie 

siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w ww. obszarach  Natura 2000.  

 

 

7.6. Korytarze ekologiczne 

 

Wysoki poziom zachowania powierzchni biologicznie czynnej dla zagospodarowywanej parceli, 

umiarkowana intensywność zabudowy, obowiązek zachowania spójnego układu odwadniania terenu  

i naturalnego zbiornika wodnego nie dają podstaw do uznania aby realizacja ustaleń projektu MPZP 

Kozia Góra I spowodowała ograniczenia dla migracji  organizmów.  

 

 

7.7. Różnorodność biologiczna 

 

Szata roślinna terenów objętych projektem MPZP Kozia Góra I oraz stan jej zachowania pozwalają 

stwierdzić, że obecnie przedstawiają one znaczną wartość przyrodniczą przy czym należy mieć na 

uwadze, że znaczna część drzew i krzewów pochodzi z nasadzeń dokonanych w ramach organizacji 

zieleni urządzonej. Ze względu na podejmowane czynności utrzymaniowe i pielęgnacyjne w obrębie 

zieleni teren charakteryzuje się wysoką estetyką.  

W projekcie MPZP Kozia Góra I znalazły się zapisy o stosowaniu w przypadku nasadzeń zieleni 

gatunków rodzimych i właściwych dla warunków siedliskowych. Zapis ten jest rozwinięciem ustalenia 

w obowiązującym MPZP gdzie wskazano, że „W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni  

z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego” co nie 

wykluczało stosowania gatunków obcych rodzimej florze. 

Na terenie objętym opracowaniem projektu MPZP nie stwierdzono występowania przedstawicieli 

gatunków chronionych, natomiast prawdopodobna jest ich obecność bądź pojawianie się okresowo  

w przyszłości. Utrzymanie wysokiego poziomu powierzchni biologicznie czynnej będzie mieć duże 

znaczenie dla ptactwa, bezkręgowców i drobnych kręgowców stanowiąc dla nich potencjalną bazę 

żerowiskową, miejsce bytowania oraz rozrodu.  

Projekt MPZP Kozia Góra I nie odnosi się wprost do przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. 

Konieczność właściwego postępowania z gatunkami chronionymi wynika jednak bezpośrednio  

z przepisów prawa ogólnokrajowego. Dodatkowo w projekcie ww. MPZP odniesiono się do uchwały 

Sejmiku Województwa Pomorskiego regulującej zasady działania w granicach Przywidzkiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, w którym obowiązują zakazy zabijania dziko występujących zwierząt, 

niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem 

amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, 

leśną, rybacką i łowiecką.  

Przestrzeganie tych przepisów oraz ich właściwa egzekucja przez uprawnione organy administracji 

pozwolą na utrzymanie właściwego poziomu różnorodności biologicznej terenu. 
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7.8. Krajobraz kulturowy, zabytki  

 

Z uwagi na fakt, że w granicach opracowania nie znajdują się zabytkowe obiekty i stanowiska 

archeologiczne ani teren opracowania nie jest objęty strefami ochrony konserwatorskiej, w projekcie 

MPZP Kozia Góra I nie umieszczono szczególnych ustaleń dla ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

W przypadku odkrycia nowych, dotychczas niezinwentaryzowanych obiektów lub przedmiotów  

o wartościach historycznych i kulturowych, zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące 

przepisy w zakresie zgłaszania tego faktu właściwemu organowi administracji.  

 

 

7.9. Krajobraz  

 

Obecny krajobraz ulegnie zmianie w momencie realizacji zabudowy. Elementy kubaturowe będą 

widoczne w przestrzeni natomiast z uwagi na niewielką skalę nie będą się znacząco wyróżniały  

w krajobrazie wiejskim. Proponowane w projekcie MPZP formy oraz parametry zabudowy  

i zagospodarowania terenu jak dla terenów sąsiednich.  

W projekcie MPZP Kozia Góra I wskazano na obowiązek nawiązania do istniejącej zabudowy oraz 

zachowania z nią spójności architektonicznej. Rekomendowane do zastosowania materiały, stonowana 

kolorystyka obiektów, rodzaj dachu i jego pokrycia przyczynią się do utrzymania dobrych walorów 

wizualnych.  

Bardziej widoczne w przestrzeni mogą być elementy infrastrukturalne, szczególnie infrastruktury 

telekomunikacyjnej. Projekt MPZP Kozia Góra I dopuszcza inwestycje celu publicznego z zakresu 

telekomunikacji, przy czym wskazuje na obowiązek maskowania wszystkich urządzeń tego typu 

również w zakresie kolorystyki. Dodatkowo na konstrukcji wież zakazano lokalizowania reklam. Dla 

ograniczenia liczby tego typu urządzeń w przestrzeni dano rekomendacje dla korzystania z tych samych 

wież i konstrukcji wsporczych przez różnych operatorów. 

Ograniczeniem przed znacznymi przekształceniami są uwarunkowania wynikające z lokalizacji terenu 

w granicach formy ochrony przyrody jaką jest Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu. Racjonalna 

gospodarka zielenią, zachowanie zbiornika wodnego, brak makroniwelacji terenu oraz zachowanie 

dużego udziału powierzchni biologicznie czynnej przyczyni się utrzymania walorów krajobrazowych 

terenu. 

 

7.10. Warunki zdrowia i życia ludzi 

 

Przyszłe zagospodarowanie zaplanowano z uwzględnieniem warunków zdrowia i życia ludzi. 

Prawdopodobieństwa większego wpływu na komfort życia ludzi można się spodziewać ze strony 

zabudowy usługowej niż mieszkaniowej. Małoskalowy sposób zainwestowania terenu, zapewnienie 

właściwej obsługi nieruchomości przez infrastrukturę techniczną, wykluczenie usług najbardziej 

uciążliwych oraz obowiązek eliminacji i ograniczania negatywnych oddziaływań w przypadku każdego 

zamierzenia inwestycyjnego umożliwi zachowanie standardów jakości środowiska i zapewnienie 

odpowiedniej jakości życia ludzi. 
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7.11. Transgraniczne oddziaływanie 

 

Przy uwzględnieniu skali i charakteru zagospodarowania określonego w projekcie MPZP Kozia Góra I 

oraz odległości terenu objętego opracowaniem od granic RP (ok. 30 km + 12 mil morskich) nie 

przewiduje się zaistnienia oddziaływania w kontekście transgranicznym. Planowane 

zagospodarowanie i prognozowane od niego oddziaływania będą miały charakter lokalny. Nowe 

zagospodarowanie nie wiąże się z wystąpieniem znacznych i długotrwałych uciążliwości i emisji, które 

mogłyby mieć zasięg wykraczający poza granice kraju.  

 

7.12. Oddziaływania skumulowane 

 

W pobliżu terenu objętego projektem MPZP Kozia Góra I nie zidentyfikowano inwestycji 

zrealizowanych, realizowanych ani planowanych, których oddziaływania mogłyby stanowić uciążliwość 

dla terenów przewidzianej zabudowy bądź przyszłościowo nakładać się oddziaływaniami z terenu tej 

zabudowy i powodować ich kumulację w stopniu ponadnormatywnym.  

Planowane zagospodarowane na analizowanym obszarze nie będzie powodowało znacznych emisji  

i uciążliwości. W momencie zagospodarowania danego terenu występować będzie zwiększona emisja 

hałasowa, pyłowo – gazowa oraz dojdzie do przekształcenia wierzchniej części gruntu. Wprowadzenie 

zabudowy usługowej może się wiązać z emisjami na etapie jej użytkowania, których intensywność 

zależna będzie od specyfiki prowadzonej działalności oraz organizacji pracy. Oddziaływania związane 

z działalnością usługową podlegać będą analizie w ramach konkretnego przypadku i w miarę potrzeby 

ograniczane w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych.  

 

7.13. Warunki klimatyczne, ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska, w tym ryzyko 

wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych 

 

Zauważalne zmiany trendów pogodowych wpływające na warunki klimatyczne  stanowią już pewne 

zagrożenia dla ludzi, obiektów i elementów środowiska naturalnego w przypadku ich nasilenia.  

W ostatnich latach notowano a w latach kolejnych prognozuje się występowanie: 

• długich okresów suchych, bezdeszczowych w porze letniej i następujących po nich 

gwałtownych, nawalnych opadów; 

• gwałtownych burz i wiatrów o znacznej prędkości; 

• wyższych temperatur powietrza w skali rocznej i wieloletniej w stosunku do lat ubiegłych; 

• mniejszej liczby dni mroźnych i z pokrywą śnieżną. 

Ww. zjawiska coraz częściej skutkują uszkodzeniem infrastruktury technicznej w tym drogowej, 

elektroenergetycznej, odwodnieniowej, uszkodzeniami budynków, podmyciami terenu 

i podtopieniami, stratami w drzewostanie, przerwami w dostawach wody i prądu. Stwarza to ryzyko 

dużych zniszczeń dla majątku prywatnego, strat materialnych w mieniu publicznym i szkód dla 

środowiska naturalnego.  

Obszar objęty projektem MPZP Kozia Góra I położony jest poza wyznaczonymi obszarami zagrożenia 

powodzią i ruchami masowymi. Analizowany teren posiada dobre warunki przewietrzania, dogodne 
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warunki dla posadowienia obiektów, przyjmowania wód opadowych oraz roztopowych. Przy 

zagospodarowaniu terenu zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie MPZP, nowa zabudowa będzie 

w wystarczający i akceptowalny sposób dostosowana do zmieniających się warunków klimatycznych. 

Wpływ na to będzie miało dalsze utrzymanie wysokiego poziomu powierzchni biologicznie czynnej  

w obrębie tych terenów a także realizacja nowej zabudowy z materiałów trwałych i dopuszczonych do 

użytku na podstawie stosownym norm, atestów i certyfikatów co wynika z uregulowań prawnych  

i branżowych. 

 

8. Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko, w szczególności prawdopodobieństwo wystąpienia, 

czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność  

 

Realizacja nowego zagospodarowania na obszarach nieprzekształconych zawsze wiąże się  

z oddziaływaniem na elementy środowiska. W związku z tym należy uznać, że oddziaływania takie 

wystąpią choć głównie będą obecne w fazie realizacji zagospodarowania. Ich zasięg będzie lokalny  

(w granicach terenu inwestycyjnego i dróg dojazdowych) i w dużej części będą to oddziaływania 

odwracalne. Za działanie nieodwracalne należy uznać trwałe zajęcie terenu pod obiekty budowlane  

i utwardzone powierzchnie komunikacyjne.  

Długotrwałe oddziaływania na etapie użytkowania obiektów i infrastruktury będą się wiązać przede 

wszystkim z gospodarką mediami na potrzeby zabudowy mieszkaniowej. Zabudowa usługowa będzie 

wymagała zarówno zaopatrzenia w media jak i może się wiązać z wykorzystaniem surowców oraz 

wprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska. 

Zasady zaopatrzenia nowej zabudowy w media zostały w projekcie oparte na rozwiązaniach zgodnych 

z prawem, sprawdzonych i skutecznych, w tym z preferencją dla rozwiązań prośrodowiskowych (np. 

zastosowanie energii z OZE). Sposoby ograniczania emisji związanych z nowym zagospodarowaniem, 

oparte na przepisach prawa krajowego, zostały uwzględnione w projekcie MPZP. Ich szczegółowa 

ocena będzie dokonywana dla konkretnego przypadku w celu dobrania jak najskuteczniejszych 

rozwiązań chroniących środowisko. 

 

 

9. Przydatność wprowadzanej zmiany w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w tym 

wspierania zrównoważonego rozwoju i wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony 

środowiska 

 

Projekt MPZP Kozia Góra I wprowadza zmianę w przeznaczeniu terenu dostosowując jego 

zagospodarowanie do faktycznych możliwości urządzenia terenu. Dopuszczenie na danym terenie 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej z wyłączeniem usług najbardziej 

uciążliwych jest nawiązaniem do przeznaczenia ustalonego dla terenów sąsiednich, dla których 

analizowano już wcześniej oddziaływania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

przed przyjęciem MPZP Kozia Góra. Zmiana przeznaczenia terenu o niewielkiej powierzchni jaką 

obejmuje teren w granicach opracowania projektu MPZP Kozia Góra I, przy utrzymaniu głównych 

warunków zagospodarowania na zasadach z obowiązującego MPZP takich jak:  

• dopuszczalne formy i parametry zabudowy; 
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• wysoki wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej;  

• zachowanie istniejących stosunków wodnych na terenie; 

• zapewnienie odpowiedniej obsługi obszaru przez infrastrukturę techniczną, 

nie spowoduje znacznego zwiększenia presji na środowisko, w tym na obszary chronione przyrodniczo.  

 

Jednocześnie w ramach sporządzania niniejszego uzasadnienia odniesiono się m.in. do: 

• zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ustanawiającego plan zadań 

ochronnych dla obszaru NATURA 2000 „Przywidz” i opisu obszarów Natura 2000 

zamieszczonych w Standardowych Formularzach Danych; 

• uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego obowiązującej dla Przywidzkiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu z 2018 r.; 

• zaktualizowanego w 2016 r. głównego dokumentu wyznaczającego kierunki polityki  

w zakresie gospodarki wodnej (Plan gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły); 

• wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego od 01.03.2017 r.; 

• nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy z 2018 r., 

co umożliwiło odniesienie się do aktualnych uwarunkowań środowiska, uwzględnienie trendów  

zmian stanu środowiska oraz działań podejmowanych dla utrzymania i poprawy tego stanu.  

Ww. dokumenty zostały sporządzone na podstawie przepisów krajowych oraz w oparciu o przepisy 

europejskie (Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Siedliskowa i Ptasia) a zatem uznaje się, że 

ustalenia projektu MPZP Kozia Góra I realizują zasady ochrony środowiska, w tym zasadę 

zrównoważonego rozwoju.  

 

10. Załączniki 

 

Projekt MPZP Kozia Góra I (tekst i rysunek) 


