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I.

INFORMACJE WSTĘPNE

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

Oświadczam, że jako osoba sporządzająca prognozę oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kaszubskiej, dla fragmentu
obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz spełniam wymagania określone w art. 74a
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020
r. poz. 283 z późn. zm.).

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

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

miejsce, data

podpis
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2. Streszczenie
Prognoza oddziaływania na środowisko (prognoza ooś) opisuje, analizuje i ocenia projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kaszubskiej, dla fragmentu
obrębu geodezyjnego Piekło Górne w gminie Przywidz (dalej: MPZP Piekło Dolne Kaszubska).
Podstawę do rozpoczęcia procedury opracowania MPZP Piekło Dolne Kaszubska stanowi uchwała nr
XVII/128/2020 Rady Gminy Przywidz z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kaszubskiej, dla
fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz.
Sporządzenie prognozy ooś dla projektu MPZP jest elementem strategicznej ooś. Obowiązek
przeprowadzenia oceny wynika z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm., dalej: ustawa ooś). Zakres
informacji uwzględnionych w prognozie ooś oparto na wymogach wskazanych w art. 51-52 ustawy
ooś oraz uzgodnieniach zakresu szczegółowości prognozy dokonanych przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu
Gdańskim. Przy opracowywaniu prognozy ooś przeanalizowano obowiązujący MPZP Piekło Dolne
i sporządzoną dla niego prognozę ooś, projekt MPZP Piekło Dolne Kaszubska, krajowe i lokalne
programy oraz strategie dotyczące planowania przestrzennego i ochrony środowiska, publicznie
dostępne dane, materiały kartograficzne.
Projekt MPZP Piekło Dolne Kaszubska dotyczy powierzchni ok. 0,72 ha obejmującej działki nr 42/56,
42/55 i 42/54 obr. Piekło Górne, w miejscowości Piekło Dolne. Zlokalizowane są one wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 221 (ul. Kaszubska) i przy drodze lokalnej. Działki nr 42/54 i 42/55 są niezabudowane
natomiast na dz. nr 42/56 znajduje się budynek hali o powierzchni zabudowy ok. 220 m2.
W obowiązującym MPZP tereny zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
i zabudowę usługową (03.MN,U) bez ustalenia wzajemnych proporcji między poszczególnymi
funkcjami.
Sąsiedztwo obszaru stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, grunty rolne
niezabudowane ale wyznaczone obowiązującym MPZP pod zabudowę, zabudowa produkcyjno –
usługowa (produkcja i sprzedaż siatki ogrodzeniowej), ciągi komunikacyjne (droga wojewódzka nr
221 - ul. Kaszubska, droga lokalna oznaczona w obowiązującym MPZP symbolem 5.KDW).
W projekcie MPZP Piekło Dolne Kaszubska proponuje się zmianę przeznaczenia wyżej opisanego
obszaru z funkcji mieszkaniowo – usługowej na funkcję produkcji i usług (z dopuszczeniem jako
uzupełniającej funkcji mieszkalnej). Wg obowiązującego SUIKZ działki objęte są osią aktywności
gospodarczej. Dodatkowo w projekcie MPZP Piekło Dolne Kaszubska zaktualizowano
i uszczegółowiono niektóre zagadnienia z uwagi na czas jaki upłynął od przyjęcia MPZP Piekło Dolne
(2012 r.), zmiany w faktycznym zagospodarowaniu terenu i w stanie środowiska oraz nieco odmienne
uwarunkowania prawne.
Projekt MPZP ma na celu wskazanie sposobu zagospodarowania ww. obszaru w sposób
umożliwiający pogodzenie interesów przestrzennych, gospodarczych, społecznych oraz ochrony
środowiska. Projekt MPZP wykazuje ścisłą zależność z takimi dokumentami jak:
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Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot
2030 (PZP OMT G-G-S 2030),
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Przywidz (SUIKZ),
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Piekło Dolne II dla fragmentu obrębu
geodezyjnego Piekło Dolne, gmina Przywidz (MPZP Piekło Dolne).

Projekt MPZP Piekło Dolne Kaszubska przyczyni się do realizacji działań i osiągnięcia celów
środowiskowych wyznaczonych w takich dokumentach strategicznych jak:









Plan Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły (APGW Wisła 2016),
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020),
Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą
do roku 2025 (POŚ WP),
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 (PGO WP 2022),
Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony
poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu (APOPstrefa pomorska),
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2016 – 2019
z perspektywą na lata 2020-2023 (APOŚ),
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przywidz (PGN Przywidz).

W celu przeanalizowania wpływu ustaleń projektu MPZP Piekło Dolne Kaszubska na środowisko,
ustalono obecny stan środowiska na obszarze opracowania i w sąsiedztwie, określono główne
problemy ochrony środowiska związane z projektowanym zagospodarowaniem, możliwe rodzaje
oddziaływań na etapach realizacji i użytkowania nowego zainwestowania. Ostatnim krokiem była
analiza zapisów projektu MPZP Piekło Dolne Kaszubska pod kątem zapewnienia odpowiednich
rozwiązań chroniących środowisko, zaproponowanie metod monitorowania wpływu nowego
zagospodarowania na środowisko oraz stanowisko w sprawie alternatywnych wariantów z uwagi na
przedmiot i cele ochrony w obszarach Natura 2000.
Bieżący stan środowiska opisano z uwzględnieniem istniejącej zabudowy, terenów komunikacji,
obiektów zabytkowych i form ochrony przyrody. Na analizowanym terenie nie wyznaczono dotąd
obszarów górniczych, obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, obszarów ograniczonego
użytkowania, terenów zamkniętych, obszarów zdegradowanych wymagających remediacji,
rehabilitacji, rekultywacji, rewitalizacji ani lokalizacji inwestycji celu publicznego rangi lokalnej ani
ponadlokalnej.
Gleby gminy typologicznie zaliczają się głównie do gleb brunatnych kwaśnych i wyługowanych.
W odniesieniu do terenu opracowania można stwierdzić, że zajmowany jest przez utwory
czwartorzędowe w postaci glin zwałowych, miejscami w facji ilastej o genezie osadów lodowcowych.
Warunki geologiczno – inżynierskie obszaru opracowania wg mapy geologicznej zostały ocenione
jako korzystne.
Obszar przynależy do zlewni jednolitych części wód (JCW):
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podziemnej nr 28 o kodzie PLGW200028 – o stanie dobrym ilościowym i jakościowym. Celem
środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu;
 powierzchniowej rzecznej Wietcisa do Rutkownicy z Rutkownicą o kodzie PLRW
200017298469 - jest to naturalna część wód o złym stanie. Celem środowiskowym dla
jednostki jest poprawa stanu ekologicznego do dobrego oraz utrzymanie dobrego stanu
chemicznego. Koryto rzeki Wietcisy jest oddalone od granic analizowanego obszaru o ok. 0,6
km w kierunku północno – zachodnim.
Żadna z ww. jednostek nie jest objęta odstępstwami od osiągnięcia wyznaczonych celów
środowiskowych.
Teren położony jest na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 116 „Zbiornik
Międzymorenowy Gołębiewo”. Analizowany obszar nie znalazł się w zasięgu stref ochrony
bezpośredniej ani pośredniej pobliskich ujęć wód.
Obszar posiada dostępność do sieci energetycznej, teletechnicznej, telefonicznej, gminnej sieci
wodociągowej. W niedługiej perspektywie czasowej planowana jest budowa sieci kanalizacji
sanitarnej. Odprowadzanie wód deszczowych odbywa się w obrębie nieruchomości powierzchniowo
do gruntu a w obrębie przyległych pasów drogowych – powierzchniowo lub do układu kanalizacji
deszczowej. Miejscowość nie posiada dostępu do zorganizowanej sieci gazowej ani cieplnej.
Zaopatrzenie w gaz opiera się o butle propan – butan. Zaopatrzenie w ciepło odbywa się systemami
indywidualnymi, przede wszystkim przy udziale kotłów na paliwo stałe.
Odpady komunalne są odbierane przez podmiot zewnętrzny i trafiają do zagospodarowania do
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w Starym Lesie k. Starogardu
Gdańskiego.
Teren znajduje się w zewnętrznej części Krainy Pojezierza Pomorskiego i charakteryzuje się
przejściowością klimatu. Na specyficzny topoklimat miejscowości wpływ mają również mało
zróżnicowane ukształtowanie terenu, ekstensywna zabudowa, sąsiedztwo gruntów rolnych, drogi
wojewódzkiej oraz lokalnego zbiornika wodnego zlokalizowanego na nieużytku (dz. nr 42/15).
Uwarunkowania te oddziałują zarówno na przewietrzanie terenu, transport pyłów i gazów z i spoza
obszaru, wilgotność powietrza i miejscowe tworzenie się zamgleń nad zbiornikami wodnymi
i podmokłościami. W związku z postępującymi zmianami klimatu coraz częściej notuje się nasilenie
zjawisk ekstremalnych, które zmieniają dynamikę cech klimatu. Spośród tych zjawisk największe
znaczenie dla przedmiotu projektu MPZP mogą mieć: fale upału i zimna, silne podmuchy wiatru
i nawalne opady, wyładowania atmosferyczne, gradobicia, oblodzenia.
Stan jakości aerosanitarnej powietrza w skali lokalnej uznano za zadowalający. Raport
z prowadzonego przez WIOŚ w Gdańsku monitoringu stanu jakości powietrza dla strefy pomorskiej,
do której przynależy obszar Gminy Przywidz wskazał na przekroczenia w 2019 r. stężenia
zanieczyszczeń powietrza w zakresie:
 poziomu dla celu długoterminowego w zakresie ozonu – O3 (ochrona zdrowia),
 poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 (ochrona zdrowia),
 poziomu dla celu długoterminowego w zakresie ozonu – O3 (ochrona roślin).
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Dla terenu gminy, na podstawie opracowanych w raporcie rozkładów przestrzennych zanieczyszczeń,
wartość benzo(a)pirenu w pyle PM10 w ujęciu wartości średniorocznej docelowej kształtowała się na
poziomie poniżej 1 ng/m3 uznanego za poziom graniczny.
Należy jednak zanotować, ze względem lat ubiegłych w obrębie strefy pomorskiej poprawiła się
jakość powietrza w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5, które są
uważane za główne wskaźniki emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych na terenach wiejskich,
pochodzącej ze zjawiska „niskiej emisji” czyli emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych ze spalania
złej jakości paliw w domostwach. Na terenie opracowania ani w jego sąsiedztwie nie znajdują się
instalacje ani powierzchnie, z których emitowane są znaczące ilości zanieczyszczeń do powietrza.
Analizowany teren w całości położony jest w Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu
(POCHK), w obrębie jego lądowych ekosystemów nieleśnych. Dla zbiorników wodnych znajdujących
się w sąsiedztwie terenu opracowania, w obowiązujących przepisach szczegółowych dla POCHK nie
stwierdzono potrzeby ustalenia strefy z zakazem zabudowy.
Analizowany obszar znajduje się poza pozostałymi obszarowymi formami ochrony przyrody i ich
otulinami oraz poza korytarzami ekologicznymi. Najbliższym, względem granic analizowanego
terenu, obszarem sieci Natura 2000 jest SOO „Przywidz” (PLH 220025) - ok. 1,2 km w kierunku
północno- wschodnim od granic opracowania.
Teren opracowania jest częściowo zajęty przez budynek hali. Na pozostałej powierzchni elementy
przyrodnicze, po zaniechaniu wykorzystania rolniczego (uprawy polowe) na teren wkroczyły gatunki
roślin zbiorowisk segetalnych i ruderalnych. Pokrywa glebowa na tej powierzchni jest sucha i o niskim
związaniu, brak jest dobrze wykształconej warstwy próchniczej a roślinność występuje w stosunkowo
niskim zagęszczeniu, budowana jest z gatunków pospolitych (m.in. koniczyna biała, białoróżowa
i polna, szczaw polny, babka zwyczajna, wiechlina roczna, wrotycz zwyczajny, rumianek pospolity,
bylica). Na terenie nie ma wyróżniających się drzew i krzewów. Większe skupiska brzozy i klonu
z samosiewu zlokalizowane są w kierunku zachodnim od granic opracowania (na dz. nr 42/29
i 42/60), punktowo w pasie drogi wojewódzkiej przy południowo – wschodnim krańcu terenu. Przy
południowej granicy terenu opracowania występuje zieleń urządzona – szpaler drzew iglastych,
prawdopodobnie o funkcji izolacyjnej dla sąsiedniej zabudowy produkcyjno – usługowej.
Zieleń może stanowić miejsce potencjalnego występowania przedstawicieli różnych grup roślin,
bezkręgowców i kręgowców, w tym z gatunków chronionych jednak przede wszystkim spodziewać się
należy owadów i niewielkich kręgowców, np. gadów. Występuje również możliwość przelotu ptactwa
przez teren opracowania w kierunku pobliskich terenów leśnych i zbiorników wodnych. Sam teren
opracowania nie wydaje się wysoko atrakcyjny dla żerowania i rozrodu tej grupy zwierząt. Z uwagi na
sąsiedztwo drogi, okoliczną rozwijającą się zabudowę mieszkaniową i usługową, teren nie wydaje się
również atrakcyjny jako miejsce żerowe i migracji większych ssaków.
W granicach opracowania projektu MPZP i jego sąsiedztwie nie występują obiekty zabytkowe
wpisane do rejestru i ewidencji zabytków. Na terenie omawianych działek nie zidentyfikowano dotąd
stanowisk archeologicznych.
Teren nie jest narażony na przekroczenia norm ustalonych dla pola elektromagnetycznego.
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Na terenie obszaru opracowania nie znajdują się instalacyjne źródła hałasu. Brak też przekroczeń
emisji hałasu z działalności produkcji siatki ogrodzeniowej realizowanej po południowej stronie
terenu opracowania. Źródłem hałasu komunikacyjnego jest przylegająca do granic obszaru droga
wojewódzka nr 221, jednak natężenie ruchu na niej w stosunku do innych dróg tego typu kategorii,
nie dają podstaw do uznania, że na obszarze opracowania przekroczone są normy akustyczne
właściwe dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Ruch po drogach dojazdowych do
istniejącej po sąsiedzku zabudowy jest niewielki. Emisja hałasu z maszyn rolniczych i czynności
polowych wykonywanych na okolicznych terenach rolnych jest sezonowa, krótkoterminowa i
przemijalna.
Za główne ryzyka i problemy związane z projektowanym zagospodarowaniem uznano:
 zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w wyniku wprowadzania nowej zabudowy;
 wykonanie obiektów w sposób nieestetyczny, mający negatywny wpływ na odbiór
krajobrazu;
 ryzyko wprowadzenia gatunków inwazyjnych i obcych przy zagospodarowaniu nowego
terenu;
 podniesienie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych i hałasu na etapie
zagospodarowania oraz ewentualnie na etapie użytkowania (w zależności od rodzaju
i skali działalności);
 pojawienie się nowych wytwórców odpadów, konieczność zagospodarowania odpadów
w sposób zapewniający bezpieczeństwo sanitarne, dobry stan gleb i wód, w tym
zbiornika na sąsiedniej nieruchomości;
 niewłaściwe zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych;
 zmiana warunków przewietrzania terenu w związku z nowym zagospodarowaniem,
zwiększenie powierzchni wystawionej na działanie czynników niekorzystnych (energii
słonecznej, energii wiatru, opadów atmosferycznych), zwiększenie ryzyka uszkodzeń
obiektów i infrastruktury na zainwestowanym terenie.
Dopuszczenie na obszarze zabudowy produkcyjnej i usługowej może się wiązać z wprowadzeniem
działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
należy przeprowadzić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
Brak realizacji postanowień projektu MPZP Piekło Dolne Kaszubska spowoduje, że teren pozostanie w
stanie istniejącym tj. częściowo przekształcony w miejscu zlokalizowanej już hali i niezabudowany na
pozostałej części powierzchni. Przewiduje się, że przy takim użytkowaniu terenu w perspektywie już
kilku lat doszło by do przekształcenia się obecnej roślinności do zbiorowisk typowo łąkowych. Wielce
prawdopodobne jest również pojawienie się drzew i krzewów z samosiewu na terenie.
Istnienie strefy niezabudowanej, pokrytej roślinnością odtwarzającą się samoistnie po zarzuceniu
upraw polowych należy uznać za rozwiązanie korzystne z punktu widzenia poprawy różnorodności
biologicznej terenu. Jednocześnie należy zauważyć, że brak zagospodarowania w miejscu z dobrym
dostępem komunikacyjnym i w pobliżu zabudowy podobnego rodzaju będzie negatywnie wpływać na
możliwości rozwoju społeczno - gospodarczego gminy.
Etap realizacji nowego zagospodarowania wiązać się będzie przede wszystkim z trwałym zajęciem
części terenu i jego przekształceniem dla posadowienia nowych obiektów, placów i parkingów,
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infrastruktury. Pozostałe oddziaływania będą miały raczej charakter czasowy o ograniczonej skali,
choć ich skutki nie zawsze muszą być odwracalne.
Etap realizacji może powodować oddziaływania w postaci czasowego naruszenia stosunków wodnych
występujących na terenie. Prace budowlane będą się wiązały z emisją hałasu, która na tym etapie nie
podlega normowaniu. Niewłaściwe prowadzenie prac (np. jednoczesne wykorzystywanie kilku
urządzeń o dużej emisji hałasu) może stanowić uciążliwość dla mieszkańców okolicznych terenów,
jednak będzie ona czasowa i odwracalna. Realizacja zainwestowania będzie powodować również
okresową zwiększoną emisję zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do powietrza wywołanych ruchem
pojazdów, wykonywaniem robót ziemnych i montażowych, pracą maszyn i urządzeń budowlanych,
wykorzystywaniem materiałów sypkich.
Przy zachowaniu właściwej organizacji budowy oraz dużego udziału powierzchni nieprzekształconych,
oddziaływania na zasoby wodne, gleby i powietrze można skutecznie zminimalizować.
Nie prognozuje się aby etap realizacji zainwestowania na danym terenie miał istotny wpływ na
kształtowanie się zmian klimatu.
Zagrożeniem na etapie realizacji może być niezachowanie odpowiedniej ostrożności na terenie prac
i niezauważenie zwierząt (np. niezabezpieczanie wykopów, nieusuwanie zwierząt z wykopów,
dopuszczanie do powstania zastoisk wody, w których pojawić się mogą płazy), w tym osobników
chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
Odbiór krajobrazu na etapie inwestycyjnym jest zmienny, zależy przede wszystkim od organizacji
miejsca budowy i zakresu prac wykonywanych w danym momencie na terenie.
Oddziaływanie na etapie użytkowania będą zależne przede wszystkim od profilu działalności
produkcyjnej, usługowej lub produkcyjno – usługowej wprowadzonej na teren. Niewłaściwe
magazynowanie odpadów, ruch pojazdów po niewystarczająco utwardzonych powierzchniach, mycie
pojazdów w nieprzeznaczonych do tego miejscach może stwarzać ryzyko zanieczyszczania wód i gleb.
Użytkowanie obiektów wiązać się będzie z poborem wód podziemnych na cele socjalne oraz
produkcyjno - usługowe. Odbywać się to będzie w granicach dopuszczonego pozwoleniem
wodnoprawnym limitu ustalonego dla studni gminnej zasilającej teren. Zasadne jest propagowanie
odzysku wykorzystanej wody i jej ponownego zastosowania.
Na jakość powietrza w perspektywie długoterminowej wpływ będzie miała emisja pyłów i gazów
z ruchu pojazdów poruszających się po okolicznych drogach, spalania paliw kopalnych na cele
ogrzewania obiektów, czynności produkcji i usług. Z emisją zanieczyszczeń do powietrza wiąże się
możliwość występowania substancji złowonnych w gazach pochodzących z czynności usługowych (np.
lakierniczych, malarskich). Ocena szkodliwości substancji zapachowych jest problematyczna
z uwagi na brak unormowań prawnych w tym temacie. Ograniczanie takich emisji jest możliwe m.in.
poprzez dobór odpowiednich emitorów oraz filtrów i częściowo zastosowanie zieleni ochronnej.
Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej spowoduje zwiększenie powierzchni wystawionej na
działanie promieni słonecznych i siły wiatru. Oddziaływania tego rodzaju będą miały charakter
długoterminowy choć natężenie danego oddziaływania zależne będzie od konkretnej sytuacji
pogodowej w danym momencie. Istotne jest dostosowanie nowej zabudowy do zmian klimatu np.
poprzez wykonanie obiektów z trwałych materiałów, uwzględnienie potrzeby ogrzewania /
schładzania pomieszczeń, zapewnienie awaryjnego zasilania w media, utrzymanie odpowiedniego
poziomu powierzchni przepuszczalnych.
Występowanie hałasu i drgań na etapie użytkowania powodowane będzie ruchem pojazdów
oraz pracą urządzeń (w tym wentylatorów, agregatów prądotwórczych) i maszyn wykorzystywanych
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przy czynnościach produkcji i usług. Oddziaływanie to określono jako lokalne, występujące jedynie
w pewnych porach doby, możliwe do ograniczenia. Prognozuje się, że nie przekroczy ono
dopuszczalnych norm akustycznych dla terenów zabudowy chronionych akustycznie, szczególnie
okolicznej zabudowy mieszkaniowej.
W odniesieniu do oddziaływania hałasu, drgań i zanieczyszczeń aerosanitarnych w obrębie granic
opracowania projektu MPZP należy zwrócić uwagę na właściwe ulokowanie poszczególnych obiektów
produkcyjnych, usługowych i obiektu mieszkalnego dla właściciela / zarządcy terenu względem
siebie, zastosowanie odpowiednich rozwiązań chroniących przed negatywnym wpływem obiektów
produkcyjnych i usługowych na użytkowników obiektu mieszkalnego.
Docelowe zagospodarowanie do proponowanych funkcji, w sposób zgodny z ustaleniami MPZP nie
będzie miało znaczącego negatywnego wpływu na zasoby przyrody ożywionej oraz szlaki migracji
organizmów. W projekcie MPZP ustalono wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na poziomie
minimum 30 % co umożliwi właściwe funkcjonowanie pokrywy roślinnej i warstwy glebowej pod nią
oraz przebywanie w ich obrębie różnych gatunków zwierząt (bezkręgowców, drobnych kręgowców).
Obecność dodatkowej zieleni stosowanej przy urządzaniu nieruchomości, pod warunkiem
wykorzystania gatunków rodzimych, należy rozpatrywać pozytywnie jako element powiększający
przestrzeń dla bytowania i żerowania zwierząt, poprawiający walory estetyczno – krajobrazowe,
ograniczający rozprzestrzenianie się hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowo – gazowych poza teren.
Przyszłościowo, przed prowadzeniem prac remontowych i modernizacyjnych obiektów powinno się
dokonywać przeglądu miejsc potencjalnego przebywania ptaków i nietoperzy.
Użycie materiałów nawiązujących fakturą i kolorystyką do istniejącej zabudowy, zsynchronizowanie
w miarę możliwości z jej formą oraz maskowanie dominant wysokościowych, będzie miało wpływ na
utrzymanie walorów krajobrazowych oraz czas, po których konieczne będzie przeprowadzenie prac
remontowych. Odpowiednią dbałość o wygląd i jakość zagospodarowania na terenie należy uznać za
działania zdecydowanie pożądane.
Nowe zainwestowanie nie będzie wpływać na obiekty zabytkowe.
Właściwa eksploatacja infrastruktury technicznej umożliwi zachowanie dobrego stanu gleb i wód.
Spalanie paliw (na cele socjalne, technologiczne) zawsze powoduje pewną emisję pyłów i gazów do
powietrza ale preferencja paliw niskoemisyjnych (np. gazu, oleju opałowego) jest pod tym względem
korzystniejsza. Za wysoko korzystne należy ocenić propagowanie wykorzystania źródeł energii
odnawialnej (wiatr, słońce, biomasa) na potrzeby produkcji elektrycznej i cieplnej. Działania takie
wpłyną pozytywnie na stan jakości powietrza w perspektywie długoterminowej.
Dłuższe przerwy w zasilaniu obiektów w energię elektryczną mogą powodować problemy z poborem
wód oraz prowadzeniem działalności, podobnie jak braki w zasilaniu w energię cieplną.
Oddziaływania te określić należy jako możliwe jednak incydentalne i krótkotrwałe.
Powstające odpady będą zarówno odpadami komunalnymi jak i poprodukcyjnymi. Ich ilość
i szkodliwość będą zależne od rodzaju działalności prowadzonej na terenie oraz stosowanych
technologii. Odpady komunalne są odpadami o sprawdzonych technologiach odzysku
i unieszkodliwiania. Odpady poprodukcyjne mogą natomiast wymagać dodatkowych metod ich
zabezpieczenia lub unieszkodliwienia jeszcze przed transportem do miejsca docelowego
zagospodarowania. Duża uwaga powinna zostać zwrócona na przechowywanie odpadów tzw.
„mokrych” oraz z usług tak aby nie powodowały sytuacji wystąpienia uciążliwości zapachowych.

strona 10 z 38

Nowe zagospodarowanie terenu, w zakładanej skali, nie daje podstaw do uznania aby zachodziło
ryzyko negatywnego wpływu ze strony pola elektromagnetycznego.
Projekt MPZP Piekło Dolne Kaszubska jest zgodny z przepisami uchwały Sejmiku Województwa
Pomorskiego regulującej działania dopuszczone i zakazane na terenie Przywidzkiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
Z uwagi na odległość analizowanego obszaru od najbliższego obszaru Natura 2000, istniejący
i projektowany charakter zabudowy i jej intensywności oraz wskazane w projekcie MPZP Piekło Dolne
Kaszubska zasady korzystania z infrastruktury technicznej, postępowania z wodami opadowymi
i roztopowymi, nie przewiduje się ryzyka bezpośredniego ani pośredniego oddziaływania na cele
i przedmiot ochrony w tym obszarze, integralność tego obszaru chronionego czy spójność sieci
Natura 2000 jako całości. W przypadku wątpliwości co do wpływu nowego zagospodarowania na
przedmiot i cele ochrony ww. obszaru możliwe będzie dokonanie indywidualnej analizy w procedurze
oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 w oparciu o przepisy ustawy o ochronie przyrody
i ustawy ooś. Nie stwierdzono zatem potrzeby wskazywania rozwiązań alternatywnych do
poczynionych w projekcie MPZP.
Treść projektu MPZP Piekło Dolne Kaszubska zawiera odpowiednie zapisy stanowiące rozwiązania
chroniące środowisko. Zasady odnoszą się do poszczególnych elementów środowiska, bazują na
rozwiązaniach sprawdzonych i dopuszczonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
w niektórych miejscach uszczegółowionych. Precyzyjne środki zabezpieczające środowisko przed
uciążliwościami i ponadnormatywnymi oddziaływaniami będą ustalane na podstawie wyników badań
i symulacji na etapie przedrealizacyjnym (np. przy uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach i innych zezwoleń) a nawet dopiero przed oddaniem obiektu do użytkowania
(zezwolenia na użytkowanie urządzeń wodnych, emisję zanieczyszczeń do atmosfery, itp.).
Do analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu posłuży przede wszystkim
analiza aktualności MPZP oraz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wykonywana na podstawie
przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dodatkowo zaproponowano wykorzystanie danych środowiskowych gromadzonych na potrzeby
sprawozdawczości prowadzonej przez GUS i organy ochrony środowiska oraz analizę zapisów
zezwoleń wydawanych indywidualnie dla działek objętych projektem MPZP. W razie potrzeby mogą
zostać zastosowane rozwiązania dodatkowe np. ekspertyzy, badania monitoringowe.

3. Zawartość i główne cele projektowanego dokumentu
Sporządzona prognoza ooś opisuje, analizuje i ocenia projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Piekło Dolne Kaszubska (dalej: MPZP Piekło Dolne Kaszubska). Skutkiem jego
przyjęcia będzie uchylenie w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz (dalej: MPZP Piekło Dolne)1.

Uchwała Nr XII/71/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 23
stycznia 2012 r. poz. 292).
1
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Podstawą do rozpoczęcia procedury opracowania MPZP Piekło Dolne Kaszubska jest uchwała nr
XVII/128/2020 Rady Gminy Przywidz z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kaszubskiej, dla
fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz.
Projekt MPZP Piekło Dolne Kaszubska dotyczy obszaru w województwie pomorskim, powiecie
gdańskim, środkowej części gminy wiejskiej Przywidz, w msc. Piekło Dolne, obręb Piekło Górne.
Projekt MPZP dotyczyć będzie powierzchni ok. 0,72 ha obejmującej działki nr 42/56, 42/55 i 42/54
obr. Piekło Górne. Zlokalizowane są one wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 221 (ul. Kaszubska) i przy
drodze lokalnej.
Działki nr 42/54 i 42/55 są niezabudowane natomiast na dz. nr 42/56 znajduje się budynek hali
o powierzchni zabudowy ok. 220 m2.
Sąsiedztwo obszaru stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, grunty rolne
niezabudowane ale wyznaczone obowiązującym MPZP pod zabudowę, zabudowa produkcyjno –
usługowa (produkcja i sprzedaż siatki ogrodzeniowej), ciągi komunikacyjne (droga wojewódzka nr
221 - ul. Kaszubska, droga lokalna oznaczona w obowiązującym MPZP symbolem 5.KDW).
W projekcie MPZP Piekło Dolne Kaszubska proponuje się zmianę przeznaczenia wyżej opisanego
obszaru z funkcji mieszkaniowo – usługowej na funkcję produkcji i usług (z dopuszczeniem jako
uzupełniającej funkcji mieszkalnej). Dodatkowo w projekcie MPZP zaktualizowano i uszczegółowiono
niektóre zagadnienia z uwagi na czas jaki upłynął od przyjęcia MPZP Piekło Dolne (2012 r.), zmiany w
faktycznym zagospodarowaniu terenu i w stanie środowiska oraz nieco odmienne uwarunkowania
prawne.
Projekt uchwały dla MPZP Piekło Dolne Kaszubska wraz z częścią graficzną przedstawiono
w zał. 1 do niniejszego opracowania.
Sporządzenie prognozy ooś dla projektu MPZP jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko. Obowiązek przeprowadzenia takiej oceny wynika z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283
z późn. zm., dalej: ustawa ooś). Zakres informacji w prognozie ooś oparto na wymogach art. 51-52
ustawy ooś oraz uzgodnieniach zakresu szczegółowości prognozy dokonanych przez:
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku – uzgodnienie znak: RDOŚ-GdWZP.411.5.4.2020.MP.1 z dnia 23.06.2020 r.;
 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim – uzgodnienie
znak: NS.460.10.2020.SD.1 z dnia 18.06.2020 r.

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

II.

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

1. Powiązanie projektowanego dokumentu z innymi dokumentami
Opracowany projekt MPZP Piekło Dolne Kaszubska sporządzony został w ramach procedury
planistycznej określonej ustawą z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.). Projekt MPZP wykazuje ścisłą zależność
z nw. dokumentami:


Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot
2030 (PZP OMT G-G-S 2030, PZP OMT 2030)2

PZP OMT 2030 obowiązuje od 01.03.2017 r. i stanowi dokument planistyczny dla obszaru
metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. Gmina Przywidz znajduje się w strefie funkcjonalnej OMT
okalającej jej część rdzenną. Obszar objęty MPZP, zgodnie z zapisami PZP OMT 2030, znajduje się
w rejonie E- turystyczno – rolniczym rejonie kaszubskim (ekstensywnego uzupełniania zabudowy
mieszkaniowej) cechującym się dominacją zainwestowania wiejskiego, skupionego jak
i rozproszonego (w tym zabudowy letniskowej), z licznymi terenami usług turystyki w strefach
przyjeziornych, o mozaikowatym zróżnicowaniu struktury środowiska przyrodniczego,
w przeważającej części objęty Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym i obszarami chronionego
krajobrazu. Dla rejonu E zastosowanie mają 2 specyficzne zasady:
 regeneracji i ekstensywnego uzupełniania zabudowy mieszkaniowej w zwartej zabudowie
wiejskiej, zwłaszcza we wsiach gminnych;
 dostosowania skali i intensywności zabudowy do pojemności przestrzeni na przyrodniczych
obszarach chronionych.
PZP OMT 2030 wskazuje na wyznaczanie obszarów rozwojowych z zachowaniem czytelnej krawędzi
pomiędzy terenami zainwestowanymi i otwartymi. Nowe zainwestowanie powinno być zgrane
czasowo z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej, szczególnie elektroenergetycznej oraz
kanalizacji sanitarnej w ramach zasięgu aglomeracji ściekowych. Jako rekomendację wskazano
tworzenie na obszarach wiejskich warunków przestrzennych umożliwiających kreowanie i rozwój
działalności gospodarczej, także w zawodach pozarolniczych. Kształtowanie struktur przestrzennych
ma uwzględniać również: walory przyrodnicze w tym istniejące obszary chronione, płaty i korytarze
2

Uchwała nr 318/XXXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.
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ekologiczne, zasoby kulturowe i historyczne, zintegrowane podejście do gospodarowania wodami
w zlewni, podnoszenia jej retencyjnej pojemności i upowszechniania wykorzystanie wody opadowej
i wody szarej. Plan zachęca też do lokalizowania instalacji OZE oraz sieci i urządzeń
elektroenergetycznych dla wyprowadzenia mocy z generacji rozproszonej.


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Przywidz (SUIKZ)

Studium wskazuje, że polityka przestrzenna gminy powinna kierować się m.in. zasadami
zrównoważonego rozwoju, równoważenia funkcji w obrębie miejscowości, etapowego
zagospodarowania kolejnych terenów, przeciwdziałania „rozlewaniu się” zabudowy, kreowania stref
centralnych w miejscowościach, skupiania w ich obrębie usług publicznych i prywatnych niezbędnych
dla ludności, zapewnienia odpowiedniej komunikacji w tych strefach i do nich oraz zmniejszania
intensywności zagospodarowania od stref centralnych ku peryferiom. W celu poszanowania
zróżnicowań i uwarunkowań lokalnych w SUIKZ wprowadzono 3 opcje do uwzględnienia przy
zagospodarowania obszaru gminy:
 opcja spójności – dla centralnego pasma urbanizacji wokół drogi wojewódzkiej nr 221,
położonego w obrębie POCHK i objętego aglomeracją ściekową;
 opcja ochronna – dla obszaru chronionego krajobrazu w pozostałej centralnej części gminy,
korytarzy ekologicznych rzek Reknicy i Wietcisy;
 opcja proturystyczna (mieszkaniowo – letniskowa) – dla pozostałych obszarów
wysoczyznowych w strefie przykrawędziowej dolin rzecznych.
Dla terenów objętych projektem MPZP Piekło Dolne Kaszubska wskazano opcję spójności. Tereny
rekomenduje się do urbanizacji, przy czym opcja spójności ma być stosowana do realizacji zabudowy
prywatnej w powiązaniu z inwestycjami publicznymi (infrastrukturą techniczną i drogową). Teren
opracowania został również objęty osią aktywizacji gospodarczej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 221.
Na obszarach objętych dotąd miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w celu
zachowania niezbędnej elastyczności ustaleń SUIKZ, nie zdefiniowano ścisłego przeznaczenia
terenów.
W zakresie ochrony środowiska SUIKZ wprowadza następujące ustalenia, które mają odniesienie do
oceny projektowanego zagospodarowania:
 zachowanie i wzmocnienie naturalnych obszarów przyrodniczych i powiązań ekologicznych
(układy dolin, mokradeł i wszelkich podmokłych obniżeń, oczek wodnych i jezior stanowiące
naturalne korytarze ekologiczne);
 ochrona i poprawa czystości wód powierzchniowych, powstrzymanie eutrofizacji;
 zachowanie i poprawa stanu różnorodności biologicznej;
 ochrona walorów krajobrazowych i kulturowych gminy w oparciu o ustalone obszary i strefy;
 możliwość dostępu do rożnych nośników energii z preferencją ekologicznych;
 zapewnienie dostawy wody w ilości i jakości odpowiadającej współczesnym standardom;
 sprawnie funkcjonujący system usuwania i oczyszczania ścieków sanitarnych oraz wód
opadowych (wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba);
 poprawa stanu aerosanitarnego na obszarze gminy;
 nieprzerwane dostawy energii elektrycznej z możliwością swobodnego wykorzystywania jej
do różnych celów,
 odbiór odpadów w sposób i z częstotliwością nie powodującą uciążliwości.
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Piekło Dolne II dla fragmentu obrębu
geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz (dalej: MPZP Piekło Dolne)3.

MPZP Piekło Dolne jest obowiązującym dla analizowanego obszaru planem zagospodarowania
przestrzennego. W tym MPZP tereny zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną i zabudowę usługową (03.MN,U) bez ustalenia wzajemnych proporcji między
poszczególnymi funkcjami. Przyjęcie MPZP Piekło Dolne Kaszubska uchyli w części MPZP Piekło
Dolne.

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


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

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


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

SPA 2020 został przyjęty przez Radę Ministrów pod koniec 2013 r. jako odpowiedź na wyzwania
dotyczące postępujących zmian klimatu. Głównym celem realizowanym w ramach SPA 2020
w Polsce, jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz funkcjonowania gospodarki
i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. W odniesieniu do przedmiotu projektu MPZP Piekło
Dolne Kaszubska, zastosowanie mają przede wszystkim działania dotyczące:
 rozwoju alternatywnych sposobów produkcji energii na poziomie lokalnym, szczególnie na
potrzeby ogrzewania i klimatyzacji na terenach o mniejszej gęstości zaludnienia;
Uchwała nr XII/71/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
z 23 stycznia 2012 r. poz. 292)
3
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 zapewnienia awaryjnych źródeł energii oraz przesyłu;
 wspierania rozwoju OZE w szczególności mikroinstalacji;
 wdrożenia lokalnych systemów monitoringu, ostrzegania i reagowania przed nadzwyczajnymi
zjawiskami klimatycznymi (np. drożności kanalizacji i systemów odwadniania budowli
podziemnych);
 dostosowania / zaadaptowania obiektów do zmian klimatycznych.
W projekcie MPZP działania te znalazły odniesienie m.in. przy wskazaniu sposobu zaopatrzenia
zabudowy w ciepło oraz energię elektryczną.


Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2018 – 2021
z perspektywą do roku 2025 (POŚ WP)4

POŚ WP spaja działania i dokumenty z zakresu ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim.
Założenia projektu MPZP są zbieżne z zapisami POŚ WP, przede wszystkim w zakresie uwzględniania
w MPZP zapisów dotyczących korzystania z OZE, ograniczenia emisji hałasu do środowiska
i zmniejszenia narażenia mieszkańców na hałas czy pole elektromagnetyczne (PEM) oraz:
 realizacji zadań pozwalających na osiągnięcie poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń
powietrza: pyłu PM10 i pyłu PM2,5 i osiągnięcie poziomu docelowego benzo(a)pirenu;
 realizacji inwestycji poprawiających jakość wody przeznaczonej do spożycia, ograniczanie
strat wody i emisji do wód, monitoring;
 budowy zbiorczych i indywidualnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków
komunalnych;
 ograniczenia emisji zanieczyszczeń przemysłowych, komunikacyjnych i komunalnych inwestycje w nowe technologie lub modernizacja już istniejących;
 ograniczenia erozji gleb;
 rozwoju systemów selektywnego zbierania odpadów, w szczególności odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji;
 identyfikowania, dokumentowania i waloryzacji przyrodniczej terenów pełniących funkcję
ekologiczną, zachowywania obszarów, siedlisk i obiektów przyrodniczych cennych,
reprezentatywnych dla regionu, ochrony alei przydrożnych i zadrzewień śródpolnych;
 ochrony i przywracania charakteru pomorskiego krajobrazu, w szczególności wiejskiego
i małomiasteczkowego;
 zapobiegania skutkom zanieczyszczania środowiska, szybkie usuwanie skutków awarii.


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

PGO WP 2022 uwzględnia działania mające na celu utworzenie nowoczesnego i skutecznego systemu
gospodarki odpadami zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2022. Załącznikiem do PGO
WP 2022 jest Plan Inwestycyjny wskazujący konkretne działania infrastrukturalne. W Planie
Inwestycyjnym nie ma zapisów o planowanych inwestycjach z zakresu gospodarki odpadami na
terenie objętym analizą, w jego bliższym ani dalszym sąsiedztwie. Ustalenia PGO WP 2022 są jednak
obowiązujące dla terenu m.in. w kwestii przynależności obszaru do Regionu Południowego
obsługiwanego przez przypisane mu instalacje: RIPOK w Starym Lesie, RIPOK w Nowym Dworze (gm.
Chojnice), instalacje do zagospodarowania odpadów zielonych w Przechlewie i Kościerzynie oraz
4
5

Uchwała Nr 461/XLIII/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 lutego 2018 r.
Uchwała Nr 321/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.
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składowisko pozostałości po mechaniczno – biologicznym przetwarzaniu odpadów komunalnych oraz
ich sortowaniu w Gostomiu. Prowadzona na terenie gminy gospodarka odpadami jest zgodna
z kierunkami postępowania opisanymi w PGO WP 2022.


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

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej wskazuje niezbędne i możliwe do
realizacji działania naprawcze w celu przywrócenie standardów jakości powietrza w zakresie stężeń
pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu - B(a)P przez podmioty publiczne i prywatne. Ustalenia
projektu MPZP Piekło Dolne Kaszubska dotyczące ograniczania uciążliwości ze strony zanieczyszczeń
pyłowo – gazowych, sposobu zapewnienia dostaw energii cieplnej i elektrycznej dla zabudowy oraz
utrzymania odpowiedniego poziomu powierzchni biologicznie czynnej, wpisują się w określone
APOP-strefa pomorska działanie o numerze Spo16 – stosowanie w MPZP zapisów, sprzyjających
ograniczeniu emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz B(a)P m.in. przez wprowadzenie zieleni izolacyjnej,
stosowania maksymalnie wysokich wskaźników powierzchni biologicznie czynnej towarzyszącej
zabudowie.


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

APOŚ wyznacza cele, obszary interwencji, kierunki i działania w zakresie ochrony poszczególnych
komponentów środowiska na terenie gminy. Projekt MPZP Piekło Dolne Kaszubska wpisuje się
w większość kierunków i zadań w nim wymienionych, m.in. :
 zmniejszanie zanieczyszczeń powietrza do dopuszczalnych/docelowych poziomów oraz
osiągnięcie pułapu stężenia ekspozycji na pył PM2,5 przez realizację programu ochrony
powietrza;
 instalowanie OZE na budynkach,
 modernizacja / przebudowa/ utwardzanie dróg w celu redukcji emisji liniowej,
 opracowanie dokumentów strategicznych dla Gminy w zakresie ochrony środowiska, w tym
MPZP;
 utrzymywanie obszarów cennych przyrodniczo.


Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przywidz (PGN)

Plan uściśla cele wskazane w pakiecie klimatyczno – energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji
gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji
zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Projekt MPZP Piekło Dolne
Kaszubska wpisuje się w zadania określone w tym programie w zakresie:
 rozwoju niskoemisyjnych źródeł energii i eliminacji źródeł niskosprawnych;
 wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 podniesienia efektywności wytwarzania i zarządzania energią;
 modernizacji systemów oświetlenia na energooszczędne.

6
7

Uchwała Nr 353/XXXIII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r.
Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Gminy Przywidz z dnia 28 grudnia 2016 r.
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3. Uwagi zawarte w innych prognozach
z opracowywanym dokumentem

ooś

dla

dokumentów

powiązanych

Przy badaniu wpływu ustaleń projektu MPZP Piekło Dolne Kaszubska na środowisko posłużono się
prognozami ooś opracowanymi dla regionalnych i lokalnych dokumentów strategicznych, m.in.:
 Prognoza ooś dla projektu PZP WP 2030 oraz stanowiącego jego część projektu PZP OMT
G-G-S 2030, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, Słupsk 2016;
 Prognoza ooś dla projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Przywidz do roku 2019.
Dodatkowo w prognozie wykorzystano informacje przedstawione w opracowaniu ekofizjograficznym
oraz informacje o realizowanym i planowanym zagospodarowaniu pobliskiego terenu8. Zostały one
przytoczone przy opisie obecnego stanu środowiska oraz przy rozpatrywaniu oddziaływań
skumulowanych.

III.

OPIS, ANALIZA I OCENA PRAWDOPODOBIŃSTWA WYSTĄPIENIA ORAZ
SKALI POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁYWAŃ

1. Istniejący stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem
Aktualny stan środowiska opisano dla terenu objętego granicami projektu MPZP Piekło Dolne
Kaszubska oraz jego sąsiedztwa (sąsiedniej zabudowy, terenów komunikacji, form ochrony przyrody).
Tereny te przyjęto jako miejsca potencjalnego bezpośredniego i pośredniego oddziaływania nowego
zagospodarowania na środowisko, w tym na ludzi.


Powierzchnia ziemi, gleby

Fizjograficznie teren przynależy do megaregionu Pozaalpejskiej Europy Środkowej, prowincji Niżu
Środkowopolskiego, podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego, makroregionu Pojezierze
Wschodniopomorskie, mezoregionu Pojezierze Kaszubskie. Główny wpływ na ukształtowanie rzeźby
terenu gminy miały: zlodowacenie północnopolskie fazy pomorskiej, działalność wód roztopowych
oraz erozyjno-akumulacyjna działalność rzek w holocenie. Teren gminy stanowi głównie wysoczyzna
morenowa z licznymi pagórkami moren czołowych i zagłębieniami międzymorenowymi oraz układem
rynien rzek Wietcisy i Reknicy zajętych częściowo przez jeziora9.
Teren opracowania jest wypłaszczony, jego rzędne kształtują się na poziomie 198 - 199 m n.p.m., nie
został zaliczony do obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych czy jako miejsce
występowania ani perspektywiczne dla wydobycia kopalin.
8

Rejestr zgłoszeń robót budowlanych dokonanych w latach 2015-2020 Staroście Gdańskiemu (dostęp na
25.08.2020 r.), Ocena aktualności dokumentów planistycznych oraz analiza zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym Gminy Przywidz (Przywidz, maj 2018)
9 SUIKZ
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Obszar zajmuje grunty częściowo zabudowane (hala usługowa i przyległe do niej powierzchnie
komunikacyjne) oraz niezabudowane ale zubożałe w wyniku prowadzonej wcześniej uprawy rolnej.
Pod względem ewidencyjnym zostały one zaklasyfikowane do gruntów rolnych a pod kątem
bonitacyjnym do użytków klas IVa, IVb i VI.
Pod względem typologicznym grunty orne gminy Przywidz stanowią zasadniczo głównie gleby
brunatne kwaśne i wyługowane. Teren opracowania zgodnie z mapą geologiczną Polski zajmowany
jest przez utwory czwartorzędowe w postaci glin zwałowych, miejscami w facji ilastej o genezie
osadów lodowcowych. Wierzchnie warstwy gleby zostały już w znacznym stopniu przekształcone
wskutek prowadzenia na danym terenie upraw polowych, cechują się małym stopniem uwilgotnienia
i słabym związaniem.
Warunki geologiczno – inżynierskie obszaru opracowania wg mapy geologicznej zostały ocenione
jako korzystne.


Zasoby wodne

Teren położony jest poza obszarami zalewowymi, narażonymi na powódź czy podtopienia. Teren
znajduje się w granicach jednolitych części wód:
 powierzchniowej rzecznej (JCWP) Wietcisa do Rutkownicy z Rutkownicą o kodzie PLRW
200017298469. Zgodnie z APGW Wisła 2016 jest to naturalna część wód. Koryto rzeki
przebiega w odległości ok. 0,6 km w kierunku północno – zachodnim od granic terenu
opracowania;
 podziemnej (JCWPd) nr 28 o kodzie PLGW200028.
Obszar objęty analizą znajduje się na Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych (GZWP) nr 116 „Zbiornik
Międzymorenowy Gołębiewo”. Podstawowymi zadaniami ochronnymi są 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
terenu10. Obszar nie znalazł się w zasięgu stref ochrony bezpośredniej ani pośredniej pobliskich ujęć
wód.
Na terenie opracowania nie znajdują się zbiorniki wód płynących ani stojących, brak widocznych
urządzeń melioracyjnych. W sąsiedztwie terenu znajdują się natomiast tereny nieużytków
zajmowane przez wody lokalnych zbiorników wodnych o charakterze oczek. Najbliższy zbiornik
znajduje się na dz. nr 42/15 przylegającej do terenu opracowania od strony południowej. Zbiornik ma
powierzchnię ok. 0,21 ha i urządzone zagospodarowanie brzegów.



Warunki klimatyczne oraz jakość powietrza

Gmina znajduje się w części zewnętrznej Krainy Pojezierza Pomorskiego, którą cechuje przejściowość
klimatu. Lato jest chłodne, najcieplejszym miesiącem jest lipiec (średnia temperatura osiąga 16,5
st. C) a najchłodniejszym – luty (średnia temperatura ok. -3,9 st. C). W skali roku teren charakteryzuje
się przewagą wiatrów południowo-zachodnich i zachodnich. Napływ różnorodnych mas powietrza
powoduje zmienność ciśnienia atmosferycznego.

10
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Analiza zmian klimatu w Polsce w latach 1971-201111 wskazuje, że 2 ostatnie dziesięciolecia XX wieku
i I dekada XXI wieku są najcieplejszymi w historii obserwacji w Polsce. Na większości obszaru Polski
obserwuje się tendencje spadkowe liczby dni mroźnych i bardzo mroźnych co powoduje wydłużenie
okresu wegetacyjnego. Zaobserwowano także zmiany w strukturze opadów – częstsze i dłuższe są
okresy bezdeszczowe a wzrastają liczby dni z opadem o dużym natężeniu. Zauważalny wzrost
temperatur ekstremalnych ma miejsce od 1981 r. skutkiem czego jest nasilenie zjawisk z tym
związanych. Spośród tych zjawisk, największe znaczenie dla przedmiotu projektu MPZP mogą mieć
fale upału i zimna, huragany, wyładowania atmosferyczne, gradobicia.
Teren opracowania i jego sąsiedztwo charakteryzują się w zabudową ekstensywną, z dużym udziałem
powierzchni biologicznej czynnej w obrębie poszczególnych nieruchomości. Zabudowa usługowa
i ciągi komunikacyjne o większej intensywności ruchu pojazdów znajdują się po południowej
i południowo- wschodniej stronie obszaru.
Na specyficzny topoklimat miejscowości wpływ mają również mało zróżnicowane ukształtowanie
terenu, sąsiedztwo gruntów rolnych, drogi wojewódzkiej oraz lokalnego zbiornika wodnego
zlokalizowanego na nieużytku (dz. nr 42/15). Uwarunkowania te oddziałują zarówno na
przewietrzanie terenu, transport pyłów i gazów z i spoza obszaru, wilgotność powietrza i miejscowe
tworzenie się zamgleń nad zbiornikami wodnymi i podmokłościami.
Teren całej gminy przynależy do strefy pomorskiej – obszaru wyznaczonego z uwagi na prowadzony
przez WIOŚ w Gdańsku monitoring stanu jakości powietrza. Aktualnie na terenie Gminy Przywidz nie
znajduje się punkt monitoringowy, w związku z tym do opisu jakości powietrza przyjęto dane zebrane
dla oddalonego o ok. 13 km punktu pomiarowego w Liniewku Kościerskim, gm. Nowa Karczma oraz
dane zbiorcze dla całej strefy. Stacja w Liniewku Kościerskim wykonuje pomiary tła terenu
pozamiejskiego dla zanieczyszczeń:
 SO2, NO2, CO, benzenu – C6H6, pyłu PM10 i O3 – pod kątem ochrony zdrowia;
 SO2, NOx i O3 – pod kątem ochrony roślin.
Na podstawie danych raportowych GIOŚ12 ustalono, że w strefie pomorskiej w 2019 r. przekroczone
zostały stężenia nw. zanieczyszczeń powietrza:
 poziomu dla celu długoterminowego w zakresie ozonu - O3 (ochrona zdrowia),
 poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 (ochrona zdrowia),
 poziomu dla celu długoterminowego w zakresie ozonu - O3 (ochrona roślin).
Zgodnie z raportem przekroczenia w obrębie strefy pomorskiej nie dotyczą wszystkich punktów
monitoringowych a jedynie wybranych (np. w m. Kościerzyna). Taka sytuacja miała miejsce
w 2019 r. w odniesieniu do przekroczenia poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle
PM10 (kryterium ochrony zdrowia). Przekroczenia odnotowano tylko na stacji w Kościerzynie, jednak
już taki fakt powoduje zaliczenie całej strefy pomorskiej do niższej klasy (D2) i ocenienie jej jako
niespełniającej danej normy. Dla terenu gminy, na podstawie opracowanych w raporcie rozkładów

11

SPA 2020
Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim raport wojewódzki za rok 2019 rok, GIOŚ
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku Departamentu Monitoringu Środowiska, Gdańsk,
kwiecień 2020 r.
12
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przestrzennych zanieczyszczeń, wartość benzo(a)pirenu w pyle PM10 w ujęciu średniorocznym
kształtowała się na poziomie poniżej 1 ng/m3.
Należy także zanotować, że względem lat ubiegłych w strefie pomorskiej poprawiła się jakość
powietrza w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5, które są uważane za
główne wskaźniki zanieczyszczenia aerosanitarnego na terenach wiejskich, pochodzącego ze zjawiska
tzw. „niskiej emisji” czyli emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych ze spalania złej jakości paliw
w domostwach.
W generowaniu zanieczyszczeń powietrza na terenach wiejskich dużo mniejszy udział ma ruch
komunikacyjny i działalność zakładów przemysłowych, z uwagi na znacząco niższe natężenie ruchu
pojazdów niż w obrębie miast i dróg wyższej kategorii oraz niewielką liczbę dużych zakładów
emitujących pyły i gazy.
Na terenie opracowania ani w jego sąsiedztwie nie znajdują się instalacje powodujące znaczące
emisje zanieczyszczeń do powietrza. Droga nr 221 jako potencjalne źródło emisji liniowej może
w większym stopniu oddziaływać na mieszkańców okolicznych terenów w okresie wiosenno – letnim
w związku z podróżami mieszkańców Trójmiasta i turystów w dalsze rejony Pojezierza Kaszubskiego.
Roczna ocena jakości powietrza nie wskazała na przekroczenia dopuszczalnych poziomów tlenków
azotu, dwutlenku siarki czy tlenku węgla, charakterystycznych dla źródeł komunikacyjnych.
Jakość powietrza w skali lokalnej, odpowiadającej skali opracowania projektu MPZP, można zatem
uznać za dobrą.



Infrastruktura techniczna

Zaopatrzenie w wodę pitną obszaru odbywa się z ujęcia wód podziemnych poprzez wodociąg gminny.
Nitki wodociągu przebiegają w lokalnych ciągach komunikacyjnych po północnej i zachodniej stronie
terenu opracowania oraz po terenie opracowania (przyłącze na potrzeby hali).
Odprowadzanie ścieków komunalnych i innych niż komunalne jest obecnie możliwe do
indywidualnych zbiorników bezodpływowych. W perspektywie 2-3 lat planuje się budowę rurociągów
zbiorczej kanalizacji sanitarnej w ciągach komunikacyjnych przy terenie opracowania i tym samym
umożliwienie przesyłu ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków komunalnych w Piekle Dolnym.
Odprowadzanie wód deszczowych odbywa się w obrębie nieruchomości powierzchniowo do gruntu
a w obrębie przyległych pasów drogowych na powierzchnie przylegle lub do układu kanalizacji
deszczowej. Zgodnie z SUIKZ wody opadowe z dachów budynków mieszkalnych i usługowoprodukcyjnych należy przechwytywać, gromadzić i zagospodarować na terenach poszczególnych
posesji, w tym do spłukiwania ustępów, utrzymania zieleni, utrzymania czystości obiektów usługowoprodukcyjnych, mycia pojazdów, celów przeciwpożarowych itp. W przypadkach przewidzianych
przepisami prawa (dotyczy to np. parkingów, dróg) przed odprowadzaniem należy je oczyszczać
w celu redukcji zawiesin i substancji ropopochodnych.
Istniejący układ regulacji stosunków wodnych wskazano do zachowania, a w przypadkach
konieczności ingerencji – odtworzenia z zachowaniem jego funkcji. Dopuszcza się budowę nowych
oraz przebudowę i modernizację istniejących urządzeń.
Przez teren gminy nie przebiega sieć gazowa, istnieje jedynie możliwość korzystania z gazu butlowego
propan-butan. W SUIKZ wskazano, iż nie rekomenduje się podejmowania zgazyfikowania terenu jako
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zadania własnego gminy z uwagi na ryzyko braku dostatecznej liczby odbiorców i związaną z tym
nieefektywność ekonomiczną inwestycji.
Zaopatrzenie w ciepło odbywa się ze źródeł indywidualnych - kotłów na paliwo stałe, brak jest
zbiorczej sieci cieplnej. Część mieszkańców jako pomocnicze źródło do zapewnienia ciepłej wody
użytkowej wykorzystuje instalacje kolektorów solarnych.
Zasilanie w energię elektryczną odbywa się poprzez sieci średniego i niskiego napięcia, kablowe
i napowietrzne. W lokalnych ciągach komunikacyjnych po północnej i zachodniej stronie terenu
opracowania znajduje się sieć kablowa. Na potrzeby hali w południowej części terenu wybudowano
przyłącze elektryczne. Zgodnie z SUIKZ na obszarze całej gminy dopuszcza się i zaleca stosowanie
lokalnych mikroinstalacji OZE, w tym ogniw fotowoltaicznych i niewielkiej mocy wiatraków, które
pozwolą odciążyć budżety domowe w zakresie kosztów zaopatrzenia obiektów w energię
elektryczną.
Przez środkową część terenu opracowania przebiega napowietrzna linia telefoniczna. W granicach
opracowania znajdują się również słupy tej linii. Wzdłuż wschodniej granicy, po terenie opracowania
biegnie podziemna sieć teletechniczna.
Cały obszar Gminy Przywidz przynależy terytorialnie do Południowego Regionu gospodarki odpadami
w województwie pomorskim. Odpady komunalne odbierane są od mieszkańców przez podmiot
zewnętrzny i trafiają do zagospodarowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych (RIPOK) w Starym Lesie k. Starogardu Gdańskiego. Odpady wysegregowane (np.
substancje niebezpieczne) mieszkańcy mogą oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w Kościerzynie. Przedsiębiorcy są zobowiązani do zagospodarowania powstałych
w związku z prowadzoną przez nich działalnością odpadów innych niż komunalne zgodnie
z przepisami ustawy o odpadach i gminnym regulaminem utrzymania czystości i porządku.


Krajobraz

Obszar posiada umiarkowane walory krajobrazowe z uwagi na mało urozmaicone ukształtowanie
terenu, bliskość drogi wojewódzkiej, sąsiedztwo zabudowy produkcyjno – usługowej i obecność
budynku hali w granicach opracowania. Sąsiednia zabudowa jest ekstensywna, o ograniczonej
wysokości. Istniejącą szatę roślinna jest w procesie samoregeneracji po zarzuceniu upraw polowych.
Na terenie brak jest drzew i krzewów. Czynniki krajobrazotwórcze w postaci lokalnego zbiornika
wodnego, drzew w układzie szpalerowym i punktowym oraz większych skupisk zadrzewień
z samosiewu znajdują się na granicy terenu opracowania MPZP i w jego sąsiedztwie. Brak jest
elementów kształtujących walory kulturowe obszaru.
Powyższe uwarunkowania terenu dają jednocześnie sposobność dla nowego ukształtowania
przestrzeni w celu rozwoju gospodarczego gminy przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych
prawem warunków i zasad ochrony środowiska.
Z uwagi na walory przyrodniczo – krajobrazowe części gminy, w której znajduje się teren
opracowania projektu MPZP, wyznaczono Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu (POCHK).
POCHK obejmuje północno-wschodnią, centralną i południowo-zachodnią część gminy stanowiąc
łącznik między zlokalizowanym na południu OCHK Doliny Wietcisy oraz zlokalizowanym na północy
OCHK Doliny Raduni. POCHK chroni krajobraz głębokich rynien rzeki Reknicy i Wietcisy oraz wzniesień
denno- i czołowo morenowych oraz charakteryzuje się dużym udziałem lasów (buczyna, miejscami
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dąbrowa) oraz znaczną jeziornością. Okolice jezior Przywidzkiego oraz Głębokiego należą do
najwartościowszych przyrodniczo i najatrakcyjniejszych krajobrazowo terenów w POCHK.
Dla POCHK obowiązują przepisy uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego13 określające m.in.
czynności konieczne do podejmowania dla ochrony poszczególnych ekosystemów oraz zakazy
wykonywania działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wartości krajobrazowo – przyrodnicze
obszaru.
Analizowany teren znajduje się w części środkowo - południowej obszaru, obejmuje lądowe
ekosystemy nieleśne. Oceny zgodności zaproponowanego sposobu zagospodarowania z przepisami
obowiązującymi dla POCHK dokonano w rozdz. 4.3.
Dla terenu województwa pomorskiego nie sporządzono audytu krajobrazowego a zatem brak jest
informacji o krajobrazach priorytetowych. W dniu 4 września 2018 r. Zarząd Województwa
Pomorskiego przyjął uchwałę14 o przystąpieniu do sporządzenia takiego dokumentu.



Przyroda ożywiona

Teren opracowania jest częściowo zajęty przez budynek hali. Na pozostałej powierzchni, po
zaniechaniu wykorzystania rolniczego (uprawy polowe) na teren wkroczyły gatunki roślin zbiorowisk
segetalnych i ruderalnych. Pokrywa glebowa na tej powierzchni jest sucha i o niskim związaniu, brak
jest dobrze wykształconej warstwy próchniczej a roślinność występuje w stosunkowo niskim
zagęszczeniu. Z gatunków roślin występują m.in. koniczyna biała, białoróżowa i polna, szczaw polny,
babka zwyczajna, wiechlina roczna, wrotycz zwyczajny itp. Wzdłuż wschodniej granicy opracowania
występują wysokie pasy bylicy pospolitej.
Na terenie nie ma wyróżniających się drzew i krzewów. Większe skupiska brzozy i klonu z samosiewu
zlokalizowane są w kierunku zachodnim od granic opracowania (na dz. nr 42/29 i 42/60), punktowo
w pasie drogi wojewódzkiej przy południowo – wschodnim krańcu terenu. Przy południowej granicy
terenu opracowania znajduje się natomiast zieleń urządzona – szpaler drzew iglastych,
prawdopodobnie o funkcji izolacyjnej dla sąsiedniej zabudowy produkcyjno – usługowej.
Wartość przyrodniczą obecnego stanu terenu oceniono jest umiarkowaną. Zbiorowiska budowane są
przez rośliny pospolite, głównie pozostałości towarzyszące dotychczasowym uprawom rolnym
i pochodzące z przeniesienia z okolicznych terenów w sąsiedztwie. Zieleń ta może stanowić miejsce
potencjalnego występowania przedstawicieli różnych grup roślin, bezkręgowców i kręgowców, w tym
z gatunków chronionych jednak przede wszystkim spodziewać się należy owadów i niewielkich
kręgowców, np. gadów. Występuje również możliwość przelotu ptactwa przez teren opracowania
w kierunku pobliskich terenów leśnych i zbiorników wodnych. Sam teren opracowania nie wydaje się
wysoko atrakcyjny dla żerowania i rozrodu tej grupy zwierząt. Z uwagi na sąsiedztwo drogi, okoliczną
rozwijającą się zabudowę mieszkaniową i usługową, teren nie wydaje się również atrakcyjny jako
miejsce żerowe i migracji większych ssaków.
Uchwała nr 539/XLIX/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2018 roku w sprawie
Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zmieniona uchwałą Nr 242/XIX/20 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 16 października 2018 r. poz. 3909, Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego z 26 marca 2020 r. poz. 1621)
14
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
13
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Korytarze ekologiczne

Zgodnie z opracowaniami regionalnymi15 i SUIKZ teren objęty opracowaniem projektu MPZP Piekło
Dolne Kaszubska nie znajduje się w zasięgu wyznaczonych korytarzy ekologicznych rangi lokalnej
i ponadlokalnej.



Formy ochrony przyrody inne niż POCHK

Analizowany obszar znajduje się poza formami ochrony przyrody innymi niż POCHK, w tym poza
obszarami sieci Natura 2000. Na analizowanym terenie oraz w jego sąsiedztwie nie znajdują się
punktowe formy ochrony przyrody.
Najbliższy obszar sieci Natura 2000 to SOO „Przywidz” PLH 220025, którego granica zlokalizowana
jest w odległości ok. 1,2 km w kierunku północno- wschodnim od granic terenu opracowania projektu
MPZP.
Ostoja „Przywidz” 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 przedmiot ochrony obszaru. 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).
Analizy oddziaływania zaproponowanego sposobu zagospodarowania na przedmiot i cele ochrony
ww. obszaru Natura 2000 dokonano w rozdz. 4.4.
Lokalizację form ochrony przyrody względem granic obszaru objętego projektem MPZP Piekło Dolne
Kaszubska przedstawiono w zał. 2 do prognozy ooś.

15

Koncepcja sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb planowania przestrzennego, PBPR,
Gdańsk 2014 oraz PZP OMT G-G-S 2030
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Zabytki, dziedzictwo kulturowe

Na podstawie zapisów Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2015-201816 oraz SUIKZ
stwierdzono, że na obszarze opracowania nie występują obiekty zabytkowe wpisane do
wojewódzkiego rejestru zabytków ani wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Na terenie
omawianych działek nie zidentyfikowano dotąd stanowisk archeologicznych. Teren nie znajduje się
również w zasięgu ochrony konserwatorskiej ani archeologicznej od obiektów i powierzchni
zlokalizowanych poza obszarem opracowania.
 Pole elektromagnetyczne (PEM)
Źródłami emisji PEM są: linie energetyczne wysokiego napięcia, stacje bazowe telefonii komórkowej,
stacje radiowe i telewizyjne, radary, telefony komórkowe, urządzenia radiowo-nawigacyjne,
urządzenia elektryczne itp. oraz naturalne źródła m. in. promieniowanie elektromagnetyczne Ziemi
i wyładowania elektryczne w czasie burz17.
Obecnie w miejscu objętym projektem MPZP Piekło Dolne Kaszubska i jego sąsiedztwie nie znajdują
się urządzenia stwarzające ryzyko ponadnormatywnej emisji PEM. Dane monitoringowe
z najbliższych punkt pomiarowych PEM (Przywidz, Nowa Karczma, Somonino) nie wykazują
przekroczenia dopuszczalnych norm. Zmierzone i uśrednione wartości składowe elektryczne PEM na
terenach wiejskich woj. pomorskiego dały w ostatnich latach wartość 0,27 V/m, co jest wartością
bezpieczną, znacznie poniżej obowiązującej zgodnie z właściwym rozporządzeniem normy18.


Hałas

Na terenie obszaru opracowania nie znajdują się instalacyjne źródła hałasu do środowiska. Brak też
przekroczeń emisji hałasu z działalności produkcji siatki ogrodzeniowej prowadzonej w sąsiedztwie.
Źródłem hałasu komunikacyjnego jest przylegająca do granic obszaru droga wojewódzka nr 221,
jednak natężenie ruchu pojazdów na niej w stosunku do innych dróg tego typu kategorii, nie daje
podstaw do uznania, że na obszarze opracowania przekroczone są normy akustyczne właściwe dla
terenów zabudowy chronionej akustycznie, szczególnie mieszkaniowej.
Ruch po drogach dojazdowych do istniejącej po sąsiedzku zabudowy jest niewielki, lokalny i również
nie generuje znaczących oddziaływań akustycznych.
Emisja hałasu z maszyn rolniczych i czynności polowych wykonywanych na okolicznych terenach
rolnych jest sezonowa, krótkoterminowa i przemijalna. Tym samym również to źródło emisji nie
wpływa znacząco na stan akustyczny obszaru opracowania.


Inne specyficzne uwarunkowania analizowanego obszaru

Na obszarze objętym projektem MPZP Piekło Dolne Kaszubska nie znajdują się / nie utworzono/ nie
wskazano:
 obszarów górniczych,
 obszarów ograniczonego użytkowania,
16
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 terenów zamkniętych,
 obszarów zdegradowanych wymagających remediacji, rehabilitacji, rekultywacji, rewitalizacji,
 lokalizacji inwestycji celu publicznego rangi lokalnej ani ponadlokalnej w dokumentach
strategicznych ani ustalonych decyzjami administracyjnymi.

2. Problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu
Dalszy rozwój zabudowy usługowej na analizowanym obszarze oraz możliwość wprowadzenia na
teren nowej funkcji - produkcyjnej może powodować różne oddziaływania na środowisko oraz
stwarzać ryzyka i problemy związane z jego ochroną. Znaczące oddziaływanie może dotyczyć
zarówno etapu realizacji (budowy) nowych obiektów jak i etapu użytkowania terenu, w tym
prowadzenia samej działalności. W związku z tym zauważa się następujące problemy :
 zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w wyniku wprowadzania nowej zabudowy;
 wykonanie obiektów w sposób nieestetyczny mający negatywny wpływ na walory
estetyczno – krajobrazowe obszaru;
 ryzyko wprowadzenia gatunków obcych i inwazyjnych przy zagospodarowaniu nowego
terenu;
 podniesienie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych i hałasu na etapie
zagospodarowania oraz ewentualnie na etapie użytkowania (w zależności od rodzaju
i skali działalności);
 niewłaściwe zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych;
 pojawienie
się
nowych
wytwórców
odpadów,
konieczność
właściwego
zagospodarowania odpadów w sposób zapewniający bezpieczeństwo sanitarne oraz
dobry stan gleb i okolicznych wód (w tym wód zbiornika wodnego w sąsiedztwie);
 zmiana warunków przewietrzania terenu w związku z nowym zagospodarowaniem
terenu, zwiększenie powierzchni wystawionej na działanie słońca i wiatru, zwiększenie
ryzyka uszkodzeń obiektów i infrastruktury na zainwestowanym terenie w związku
z częstszym występowaniem zjawisk ekstremalnych.
Wprowadzenie zabudowy produkcyjnej i usługowej może się także wiązać z działalnością zaliczaną do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których należy przeprowadzić
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Potencjalne zmiany stanu środowiska przy braku realizacji projektowanego dokumentu
Brak realizacji postanowień projektu MPZP Piekło Dolne Kaszubska spowoduje, że teren pozostanie
w dotychczasowym użytkowaniu tj. częściowo przekształcony w miejscu zlokalizowanej już hali a na
pozostałej części powierzchni niezabudowany. Przewiduje się, że przy takim użytkowaniu terenu
w perspektywie już kilku lat dojdzie do przekształcenia obecnej roślinności do zbiorowisk typowo
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łąkowych. Wielce prawdopodobne jest również pojawienie się drzew i krzewów z samosiewu na
terenie.
Istnienie strefy niezabudowanej, pokrytej roślinnością odtwarzającą się samoistnie po zarzuceniu
upraw polowych należy uznać za rozwiązanie korzystne z punktu widzenia poprawy różnorodności
biologicznej terenu. Jednocześnie należy zauważyć, że brak zagospodarowania w miejscu z dobrym
dostępem komunikacyjnym i w pobliżu zabudowy podobnego rodzaju będzie negatywnie wpływać na
możliwości rozwoju społeczno - gospodarczego gminy.

4. Przewidywane rodzaje oddziaływań dla ustaleń projektu MPZP
Przeznaczenie dodatkowego terenu w projekcie MPZP pod zabudowę produkcyjną i usługową (bez
ustalenia proporcji między tymi funkcjami) umożliwi rozwój społeczny i gospodarczy miejscowości jak
i gminy. Jednocześnie dopuszczenie szerokiego wachlarza funkcji na terenie wiązać się będzie także
z różnymi rodzajami oddziaływań na środowisko, często specyficznymi dla konkretnej działalności.
Celem projektu MPZP jest jedynie ramowe wyznaczenie warunków zagospodarowania terenu.
W związku z tym wpływ nowego zagospodarowania na środowisko może zostać oceniony jedynie
ogólnie, bez podania dokładniejszych danych.
Oddziaływania ze strony planowanego zagospodarowania na środowisko przeanalizowano w podziale
na etap realizacji nowej zabudowy oraz etap jej użytkowania (jako docelowy). W analizie mniejszą
rolę przywiązano do etapu likwidacji ze względu na to, że MPZP jest dokumentem długookresowym
a sam proces inwestycyjny i późniejsze użytkowanie terenu w dopuszczonej funkcji to zwykle
przynajmniej kilkanaście lat, podczas których stan środowiska oraz wymogi prawa mogą się istotnie
zmienić. Przyjęto jedynie, że etap ewentualnej likwidacji zagospodarowania obszaru zasadniczo
cechować się będzie podobnymi oddziaływania jak etap jej realizacji.
Z uwagi na położenie obszaru na terenach o zasadniczo dobrym obecnie stanie środowiska oraz
uwzględniając zaproponowane rozwiązania chroniące środowisko, uznano, że oddziaływania ze
strony nowego zainwestowania będą miały charakter lokalny, bez istotnego wpływu na
oddziaływania w skali regionalnej, krajowej czy europejskiej. Nie zachodziła tym samym potrzeba
prognozowania co do oddziaływań transgranicznym.

4.1. Etap realizacji
Najważniejszym oddziaływaniem etapu realizacji będzie zmiana użytkowania terenu. Na części
obszaru już zagospodarowanej możliwe będzie uzupełnienie istniejącej zabudowy, natomiast na
części dotąd niezabudowanej spodziewać się należy nowych obiektów produkcyjnych, usługowych
i uzupełniająco mieszkalnych, nowych powierzchni komunikacyjnych w obrębie działek oraz
wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną.


Powierzchnia ziemi

Oddziaływanie uwidaczniać się będzie poprzez przekształcenie powierzchniowej części gruntu,
pozbawienie jej roślinności a także naruszenie podczas prac budowlanych poszczególnych warstw
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gleby. Oddziaływania związane z przekształceniem terenu będą oddziaływaniami trwałymi z uwagi na
posadowienie nowych obiektów kubaturowych oraz uszczuplenie powierzchni biologicznie czynnej.


Zasoby wodne

Etap realizacji może powodować czasowe naruszenie istniejących stosunków wodnych panujących na
terenie. Szczególna uwaga musi zostać zwrócona na ochronę powierzchni przy granicy z dz. nr 42/15,
na której znajduje się lokalny zbiornik wodny. Ta część terenu nie powinna służyć jako miejsce
odkładu urobku z prac budowlanych, odpadów ani lokalizowania w ich pobliżu zaplecza budowy
z uwagi na możliwość zanieczyszczenia ekosystemu wodnego przy spływach opadów.
Z uwagi na dobrą izolacyjność wód podziemnych na obszarze gminy nie przewiduje się ryzyka
znaczącego negatywnego oddziaływania etapu realizacji na zasoby wód podziemnych jednak prace
związane w wykonaniem podziemnych sieci infrastrukturalnych powinny przebiegać pod ścisłym
nadzorem aby uniknąć przypadków naruszenia istniejących już rurociągów i ewentualnego
zanieczyszczenia wód.


Jakość powietrza i klimat

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


Klimat akustyczny

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


Przyroda ożywiona i korytarze ekologiczne

Organizacja nowego zagospodarowania na analizowanym terenie wiązać się będzie z bezpośrednim
działaniem na przyrodę ożywioną - usunięciem części pokrywy i głębszych warstw gleby pod budowę
nowych obiektów kubaturowych, elementów infrastruktury oraz powierzchni komunikacyjnych jak
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również z ewentualną wycinką drzew i krzewów (jeśli proces inwestycyjny zostanie zainicjowany
w perspektywie ok. 5-10 lat). Zagrożeniem na etapie realizacji może być niezachowanie odpowiedniej
ostrożności na placu budowy (np. niezabezpieczanie wykopów, nieusuwanie zwierząt z wykopów,
wycinka zieleni bez odpowiedniego rozpoznania przyrodniczego, dopuszczanie do powstania zastoisk
wody, w których pojawić się mogą płazy). Podczas realizacji nowego zagospodarowania należy
właściwie zabezpieczyć teren na czas robót, a w razie potrzeby dostosować harmonogram prac do
cyklu życiowego stwierdzonych przedstawicieli gatunków zajmujących te ekosystemy.
Nie przewiduje się aby przy prowadzeniu prac z zachowaniem zasad obowiązujących w stosunku do
gatunków chronionych, miały one negatywny wpływ na lokalną florę i faunę.


Krajobraz

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


Zabytki i dziedzictwo kulturowe

W związku z brakiem na terenie obszaru opracowania i jego sąsiedztwa zidentyfikowanych obiektów
i powierzchni podlegających ochronie konserwatorskiej i archeologicznej, nie dostrzega się na
obecnym etapie analiz zagrożenia dla wartości kulturowych. W trakcie prac istnieje ryzyko natknięcia
się na niezinwentaryzowane ślady osadnictwa. W przypadku ich odkrycia konieczne będzie ich
właściwie zabezpieczone i przebadanie przez służby archeologiczne.


Infrastruktura techniczna

Na etapie realizacji zwykle wykorzystuje się czasowe, dostosowane od lokalnych warunków
rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w media. Biorąc pod uwagę, że nowe zagospodarowanie będzie
częściowo uzupełnieniem istniejącej zabudowy usługowej oraz nową zabudową realizowaną jednak
na terenie z dostępem do podstawowych sieci infrastrukturalnych, można się spodziewać, że media
będą w dużej części udostępniane z istniejących już na terenie przyłączy. Zastosowanie takich
urządzeń jak agregaty prądotwórcze, beczkowozy czy mobilne kabiny sanitarne można więc uznać za
przypadki okazjonalne. Tym samym ryzyko oddziaływania na gleby czy powietrze atmosferyczne
w związku z wykorzystywaniem zasobów i energii zostanie dodatkowo zminimalizowane.

4.2. Etap użytkowania
Etap użytkowania polega na korzystaniu z zagospodarowanej przestrzeni. Rodzaje oddziaływań, ich
skala oraz częstotliwość występowania będą zależne od profilu i specyfiki działalności prowadzonej
na terenie.
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Powierzchnia ziemi

Negatywne oddziaływania mogą się pojawić w przypadku niewłaściwego magazynowania odpadów
komunalnych i powstających z prowadzonej działalności usługowej, ruchu pojazdów po
niewystarczająco utwardzonych powierzchniach, ruchu pojazdów o wyższym niż dopuszczalne
obciążeniu czy mycia pojazdów w nieprzeznaczonych do tego miejscach.


Zasoby wodne

Etap użytkowania wiązać się będzie z poborem wód podziemnych na cele socjalne i usługowe. Pobór
będzie się odbywał na warunkach gestora sieci, w ramach dopuszczonego pozwoleniem
wodnoprawnym limitu ustalonego dla gminnego ujęcia. Ilość zużywanej wody będzie wynikać z liczby
osób przebywających stale i czasowo w istniejących obiektach oraz rodzaju prowadzonej produkcji
i/lub świadczonych usług. Pobór wód powinien być prowadzony w sposób racjonalny, szczególnie
w przypadku długich okresów suchych gdzie zasilanie zbiornika napływami wód gruntowych jest
mniejsze. Zasadne jest propagowanie odzysku wykorzystanej wody.
Negatywnym oddziaływaniem etapu użytkowania na stan jakościowy wód może być niewłaściwa
gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi (szczególnie jeśli są zanieczyszczone substancjami
ropopochodnymi) i ściekami związanymi z prowadzoną działalnością. Brak odpowiednich rozwiązań
i nadzoru w zakresie podczyszczania zanieczyszczonych wód opadowych z terenów utwardzonych
oraz ścieków z produkcji i usług mogą pośrednio pogorszyć stan wód w zbiorniku wodnym przy
granicach opracowania projektu MPZP Piekło Dolne Kaszubska.
Dla właściwego zachowania poziomu wód gruntowych znaczenie będzie miało utrzymanie stosunków
wodnych na gruncie z uwzględnieniem okolicznego układu hydrologicznego.


Jakość powietrza i klimat

Oddziaływanie na jakość lokalnego powietrza na etapie użytkowania będzie w dużym stopniu
uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności. Z technologii oraz rodzaju prowadzonych usług
i produkcji może wynikać emisja zarówno substancji neutralnych jak i szkodliwych. Na jakość
powietrza wpływ ma emisja pyłów i gazów z ruchu pojazdów samochodowych, maszyn
wolnobieżnych (np. koparka) poruszających się po terenie, spalania paliw na cele ogrzewania
obiektów i cele produkcyjne, przede wszystkim w porze zimowej. Wyniki prognoz dotyczących stanu
aerosanitarnego dla drogi wojewódzkiej w przypadku jej rozbudowy nie przewidują przekroczenia
wartości dopuszczalnych. Przy uwzględnieniu obecnych warunków przewietrzania terenu, skali
nowego zagospodarowania, zaproponowanego minimalnego poziomu powierzchni biologicznie
czynnej wynoszącego 30% oraz obowiązków prawnych w zakresie zapobiegania i minimalizowania
emisji liniowych i instalacyjnych, nie przewiduje się wystąpienia skumulowanego oddziaływania na
element środowiska jakim jest powietrze.
Z emisją zanieczyszczeń do powietrza wiąże się możliwość występowania substancji złowonnych
pochodzących z czynności technologicznych (np. czynności lakierniczych, malarskich, przeładunku
substancji, korzystania z substancji zawierających związki siarki, amoniak) a także czasowego
przetrzymywania wytworzonych odpadów „mokrych”. Ich występowanie jest zależne od rodzaju
i skali działalności oraz przyjętych rozwiązań ochronnych. Ocena szkodliwości substancji zapachowych
jest problematyczna z uwagi na brak unormowań prawnych w tym temacie. Emisje takie należy
likwidować bądź maksymalnie ograniczać, co jest możliwe m.in. poprzez przeprowadzanie prac
związanych z takimi emisjami w pomieszczeniach, odpowiednie przetrzymywanie odpadów,
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odpowiednią lokalizację emitora, dobór odpowiednich filtrów, stosowanie substancji
neutralizujących czy formowanie zieleni izolacyjnej.
Zmiany klimatyczne można w danym przypadku rozpatrywać jedynie w skali lokalnej. Emisje gazów
cieplarnianych z wykorzystania energii cieplnej, procesów technologicznych i ruchu pojazdów będą
występować jednak biorąc pod uwagę skalę dopuszczonego zagospodarowania terenu, nie będą
miały istotnego znaczenia dla zachodzących zmian klimatycznych w skali światowej czy nawet
regionalnej. Nowe zagospodarowanie spowoduje zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej
a zwiększenie powierzchni wystawionej na działanie słońca i wiatru. Oddziaływania tych czynników
będą miały charakter długoterminowy choć natężenie danego oddziaływania zależne będzie od
konkretnej sytuacji pogodowej w danym momencie jednakże wykazywać będą nasilenie na
przestrzeni czasu. Istotne będzie zatem dostosowanie nowego zagospodarowania do zmian klimatu
poprzez wykonanie obiektów z trwałych materiałów, uwzględnienie potrzeby ogrzewania
/schładzania pomieszczeń, zapewnienie awaryjnego zasilania w media, utrzymanie odpowiedniego
poziomu powierzchni przepuszczalnych oraz zastosowanie odpowiedniej zieleni dla ograniczenia
unosu pyłów podczas silnych wiatrów oraz dla schładzania terenu w dni upalne.


Klimat akustyczny

Źródłami hałasu i drgań na etapie użytkowania będą pojazdy kierujące się na teren i poruszające się
po terenie, praca urządzeń w obrębie obiektów (np. elementy linii technologicznych, wentylatory).
Poziom hałasu instalacyjnego oraz ze źródeł liniowych jest limitowany stosownymi aktami prawnymi
w podziale na porę dnia i nocy i rodzaje terenów zagrożonych takim oddziaływaniem. Uciążliwość
hałasu i drgań zależeć będzie od rodzaju wykorzystywanego sprzętu, jego mocy, czasu pracy,
umiejscowienia (na otwartej przestrzeni, w obiekcie), sposobu izolacji akustycznej oraz materiału do
pracy nad którym jest wykorzystywany.
Długotrwała emisja hałasu jest podawana przez społeczeństwo jako jedna z większych uciążliwości,
powodujących rozdrażnienie i ogólny dyskomfort. Biorąc pod uwagę obecne wymogi prawne, na
użytkowniku maszyn i urządzeń będących źródłem hałasu, ciąży obowiązek ich redukcji do
parametrów określonych przepisami. W odniesieniu do oddziaływania hałasu i drgań w obrębie
granic opracowania projektu MPZP należy zwrócić uwagę na właściwe ulokowanie poszczególnych
obiektów produkcyjnych, usługowych i obiektu mieszkalnego dla właściciela / zarządcy terenu
względem siebie, zastosowanie odpowiednich rozwiązań chroniących przed negatywnym wpływem
obiektów produkcyjnych i usługowych na użytkowników obiektu mieszkalnego.
Przy emisji akustycznej ze strony nowego zagospodarowania należy także uwzględnić emisję hałasu
ze strony zabudowy produkcyjno – usługowej znajdującej się w sąsiedztwie oraz od pojazdów
poruszających się po drodze wojewódzkiej nr 221 i drogach dojazdowych na teren. Obecnie nie
stwierdza się aby sąsiednia zabudowa związana z produkcją siatki ogrodzeniowej stanowiła istotne
źródło hałasu i drgań. W projekcie MPZP nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi wojewódzkiej
została wyznaczona na 20m a od dróg wewnętrznych na 6m. Odległości te wraz z obowiązkiem
dokonania nasadzeń zieleni izolacyjnej oraz obowiązkami w zakresie ograniczenia emisji hałasu ze
źródeł instalacyjnych wydają się wystarczające dla minimalizacji przenikania emisji akustycznej spoza
granic opracowania projektu MPZP na jego teren i w drugą stronę.
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Przyroda ożywiona i korytarze ekologiczne

Prognozuje się, że etap użytkowania terenu po jego zagospodarowaniu zgodnie z wymogami prawa
do proponowanych funkcji nie będzie miał znaczącego negatywnego wpływu na zasoby przyrody
ożywionej oraz szlaki migracji organizmów. Pozostawienie wysokiego wskaźnika powierzchni
biologicznie czynnej (30%) nawet przy podziale obszaru na mniejsze powierzchnie działek (min.
1000 m2) jest poziomem, który umożliwi właściwe funkcjonowanie pokrywy roślinnej i warstwy
glebowej pod nią, przebywania w ich obrębie różnych gatunków zwierząt (bezkręgowców, drobnych
kręgowców).
Racjonalne prowadzenia działań utrzymaniowych w zakresie zieleni, zgodne z przepisami dla POCHK,
umożliwi zachowanie odpowiedniego stopnia różnorodności biologicznej obszaru.
Obecność dodatkowej zieleni stosowanej przy urządzaniu przyobiektowych przestrzeni, pod
warunkiem wykorzystania gatunków rodzimych, należy rozpatrywać pozytywnie jako dodatkowy
element poprawiający przyszłościowo warunki dla żerowania i pobytu zwierząt. Zagrożenie może
natomiast stanowić wprowadzenie gatunków obcych, inwazyjnych i potencjalnie inwazyjnych (np.
sumak octowiec, orzech włoski, irga błyszcząca, powojnik pnący, winobluszcz zaroślowy).
Zastosowanie ogrodzenia terenu wyeliminuje w dużej mierze przypadkowe pojawianie się większych
zwierząt na terenie. W dłuższej perspektywie czasu osobniki ptaków oraz nietoperzy mogą lokować
się w obrębie wybudowanych obiektów (pod i przy dachach) i w związku z tym podczas prowadzenia
ewentualnych prac remontowych i modernizacyjnych konieczny jest przegląd takich miejsc.
Elementem odstraszającym może być z kolei dla nich hałas instalacyjny w obiektach produkcyjnych
i usługowych.


Krajobraz

Krajobraz ulegnie zmianie poprzez obecność nowych obiektów, usunięcie części roślinności oraz
wprowadzenie nowego układu zieleni. Teren zostanie oddzielony wizualnie i przestrzennie za
pomocą jego wygrodzenia od pozostałych terenów. Wpływ na krajobraz będzie zatem trwały.
Skala dopuszczonego zainwestowania jest umiarkowana Użycie materiałów trwałych,
zsynchronizowanych fakturowo i kolorystycznie z sąsiednią zabudową, realizacja obiektów w
wysokościach do 12m ze stosunkowo dużym udziałem powierzchni biologicznie czynnej pozwala
uznać, że nie dojdzie do drastycznych zmian w krajobrazie. Zachowanie nieprzekraczalnej linii
zabudowy ustalonej od dróg, brak potrzeby makroniwelacji terenu oraz odpowiednia dbałość
o wygląd i jakość zagospodarowania, należy uznać za działania zdecydowanie pozytywne, które
pozwolą zachować krajobraz miejscowości a nawet poprawić jego postrzeganie.


Zabytki i dziedzictwo kulturowe

W związku z brakiem na terenie obszaru opracowania i jego sąsiedztwa obiektów i powierzchni
podlegających ochronie konserwatorskiej i archeologicznej, nie dostrzega się zagrożenia dla wartości
kulturowych.


Zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną

Stosowanie zbiorczej sieci wodociągowej oraz zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej jako rozwiązania
docelowego do obsługi obiektów to rozwiązania jak najbardziej pożądane. Zbiorcze układy sieci wod.strona 32 z 38

kan. cechują się większą niezawodnością oraz szybkim wykrywaniem ewentualnych awarii. Są
również bardziej korzystne ekonomicznie dla użytkowników w perspektywie długoterminowej oraz
dają większą gwarancję zachowania w dobrym stanie okolicznych gleb i wód.
W projekcie MPZP Piekło Dolne Kaszubska określono ogólny warunek dla postępowania ze ściekami
innymi niż komunalne czyli ściekami z produkcji i usług o specyficznym składzie. Wskazano, że należy
je zagospodarować w sposób zgodny z przepisami odrębnymi z uwzględnieniem wcześniejszego
oczyszczenia. Należy przyjąć zatem, że w postępowaniu z takimi ściekami będą miały zastosowanie
regulacje powszechnie obowiązującego prawa.
Spalanie paliw na cele grzewcze i technologiczne zawsze powoduje pewną emisję pyłów i gazów do
powietrza choć preferencja paliw niskoemisyjnych np. gazu, oleju, biomasy jest pod tym względem
korzystniejsza niż w przypadku kopalnianych paliw stałych.
Dłuższe przerwy w zasilaniu obiektów w energię elektryczną mogą powodować problemy z poborem
wód oraz prowadzeniem działalności. Oddziaływania te określić należy jako możliwe jednak
incydentalne i krótkotrwałe. Za wysoko korzystne należy ocenić preferowanie wykorzystania źródeł
energii odnawialnej zarówno do produkcji energii elektrycznej jak i cieplnej.
Na etapie użytkowania powstawać będą odpady komunalne oraz z prowadzonej działalności
produkcyjnej i /lub usługowej. Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, najważniejszym
działaniem jest zapobieganie ich powstawaniu, następnie ograniczanie ich ilości, ich ponowne
wykorzystanie i przetwarzanie w jak największym stopniu. Zagrożeniem dla środowiska może być
niewłaściwe przechowywanie odpadów, gromadzenie ich w nadmiernej ilości, co może skutkować
zanieczyszczeniem gruntu i wód gruntowych a w przypadku odpadów tzw. „mokrych” również
czasowymi uciążliwościami zapachowymi.


Pole elektromagnetyczne

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

4.3. Wpływ na przedmiot i cele ochrony Przywidzkiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu
Analizy oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na Przywidzki Obszar Chronionego
Krajobrazu (POCHK) dokonano opierając się aktualnych walorach przyrodniczo – krajobrazowych
obszaru oraz treści uchwały obowiązującej dla tej formy ochrony przyrody19. W uchwale wskazano
szereg zakazów dla wykonywania czynności mogących niekorzystnie wpływać na walory przyrodnicze
i krajobrazowe obszaru.

19

Uchwała nr 539/XLIX/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2018 roku w sprawie
Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zmieniona uchwałą Nr 242/XIX/20 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 16 października 2018 r. poz. 3909, Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego z 26 marca 2020 r. poz. 1621)
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Na terenie objętym projektem MPZP nie przewiduje się wydobywania do celów gospodarczych skał,
kopalnych szczątków roślin i zwierząt minerałów i bursztynu, złóż piasku, żwiru i gliny.
Na obszarze opracowania MPZP nie znajdują się naturalne cieki i zbiorniki wodne. Zbiornik taki
zlokalizowany jest natomiast w sąsiedztwie na dz. nr 42/15 obr. Piekło Górne. Zmieniona uchwała w
sprawie POCHK nie wyznacza dla tego zbiornika strefy zakazu lokalizowania nowych obiektów. Mimo,
że zbiornik ten nie jest przedmiotem opracowania projektu MPZP Piekło Dolne Kaszubska, to ma
znaczenie w lokalnym układzie hydrograficznym i krajobrazowym. Jest miejscem gdzie występować
mogą różnorodne gatunki roślin wodnych i wodno-błotnych oraz zwierząt. Z tego względu ustalenia
projektu MPZP powinny określając zasady zagospodarowania terenu w ramach zabudowy
produkcyjnej i usługowej (z dopuszczeniem w ograniczonym zakresie funkcji mieszkaniowej)
umożliwiać jednocześnie zachowanie w dobrym stanie tegoż zbiornika.
W treści projektu MPZP odniesiono się do lokalizacji obszaru w granicach POCHK i najważniejszych jej
ustaleń, w tym m.in. zmiany stosunków wodnych i racjonalnej gospodarki zielenią. Nie zwalnia to
przyszłych inwestorów i użytkowników terenu objętego projektem MPZP ze stosowania się do
wszystkich przepisów POCHK, mających zastosowanie do danego typu ekosystemu. Zakaz zabijania
dziko występujących zwierząt, niszczenia ich schronień i miejsc rozrodu a także likwidacji naturalnych
zbiorników wodnych i obszarów wodno – błotnych wynika wprost z przepisów uchwały, w związku
z tym nie ma konieczności powielania tych warunków w treści projektu MPZP.
W projekcie MPZP Piekło Dolne Kaszubska definiuje się w §4 ust. 1 pkt 16 pojęcie „usług uciążliwych”
wskazując, że dla obszaru opracowania obowiązuje zakaz lokalizacji usług uciążliwych. Rozwiązanie
takie umożliwi realizację stosunkowo szerokiego wachlarza zamierzeń inwestycyjnych o ile
przeprowadzona
w drodze analizy indywidualnego przypadku ocena nie wykaże znaczącego negatywnego
oddziaływania na środowisko, w tym na walory POCHK. Dla przeciwdziałania zagrożeniom
środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji należy zastosować odpowiednie rozwiązania techniczne,
technologiczne i organizacyjne.
Projekt MPZP odnosi się do kwestii gospodarki zielenią w §8 ust. 4 i 5 poprzez zasadę stosowania
w nasadzeniach gatunków rodzimych, dobranych do warunków siedliskowych. Ewentualna wycinka
musi być prowadzona w terminach i na zasadach wynikających z przepisów odrębnych (tj. m.in.
ustawy o ochronie przyrody i aktów wykonawczych dotyczących gatunków objętych ochroną).
Właściwa pielęgnacja zieleni ograniczy emisje pyłów pochodzących z projektowanego
zainwestowania, przyczyni się do czynnej ochrony walorów krajobrazowych ekosystemów nieleśnych
oraz utrzymania właściwego poziomu różnorodności biologicznej.
Wskazany w projekcie MPZP wskaźnik utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na poziomie
minimum 30 % wydaje się wystarczający dla zachowania odpowiednich warunków przepuszczalności
gruntu. W projekcie MPZP wskazano rozwiązania dot. sposobu odwadniania terenu i zapewnienia
właściwego sposobu odprowadzania ścieków i wód opadowo – roztopowych.
W ustaleniach ogólnych wskazano ponadto, że:
 zaopatrzenie w wodę zaplanowano z sieci wodociągowej a odprowadzenie ścieków
sanitarnych docelowo do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;
 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych realizowane będzie przez zagospodarowanie
na terenie lub do układu odwadniającego (wody opadowe i roztopowe pochodzące
z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia – zgodnie z przepisami
odrębnymi);
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w przypadku natrafienia w trakcie robót budowlanych na istniejący drenaż, należy go
bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego
obszaru;
 dopuszcza się na całym terenie budowy, przebudowy, remontu i wymiany budowli, urządzeń
i instalacji infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
Warunki te uznano za wystarczające dla zachowania bezpieczeństwa środowiska gruntowo –
wodnego i zgodne z przepisami szczegółowymi dot. POCHK.

4.4. Wpływ na przedmiot i cele ochrony obszarów Natura 2000
Jak wskazano w opisie stanu środowiska obszar opracowania projektu MPZP nie znajduje się
w granicach ani bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 „Przywidz” o kodzie PLH220025. Nie
zajmuje powierzchni siedlisk przyrodniczych ani siedlisk gatunków chronionych w ramach tego
obszaru. Na tej podstawie wykluczono możliwość bezpośredniego negatywnego wpływu na
przedmiot i cele ww. obszaru.
Oddziaływania pośrednie, w tym w zakresie przenoszenia zanieczyszczeń z analizowanego terenu
poprzez gleby, lokalny układ hydrologiczny wód powierzchniowych i podziemnych oraz drogą
powietrzną, uznano za ograniczone. Jako główne zagrożenia dla obszaru wskazano m.in. nasilenie
ruchu turystycznego i związane z tym zanieczyszczanie zlewni i wód odpadami, dodatkowa zabudowa
wokół jeziora oraz możliwość zanieczyszczania wód ściekami.
Przewidziany rodzaj zabudowy na terenie, przy zachowaniu określonych w projekcie MPZP zasad
ochrony w zakresie środowiska gruntowo – wodnego, ochrony gleb oraz ustanowionych zasad
korzystania z mediów, nie daje podstaw do uznania, że wystąpi znaczące negatywne oddziaływanie
na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000.
Definicja „usług uciążliwych” zastosowana w części tekstowej projektu MPZP oparta jest na
przepisach krajowych. Nie odnosi się jednak do przedsięwzięć niewymagających uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach a mogących potencjalnie negatywnie oddziaływać na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. W przypadku wątpliwości co do wpływu projektowanego
zagospodarowania na obszar Natura 2000, dokonanie oceny w tym zakresie będzie możliwe w drodze
indywidualnej analizy na podstawie przepisów ogólnych.

IV.

ROZWIĄZANIA ZAPOBIEGAJĄCE, OGRANICZAJĄCE I KOMPENSUJĄCE
NEGATYWNE
ODDZIAŁYWANIA
USTALEŃ
DOKUMENTU
NA
ŚRODOWISKO I MONITORING ODDZIAŁYWAŃ
1. Rozwiązania chroniące środowisko zastosowane w projekcie MPZP

W części tekstowej projektu MPZP wskazano rozwiązania chroniące środowisko przed niekorzystnymi
oddziaływaniami ze strony projektowanego zainwestowania terenu. Sposób ich uwzględnienia
pokazuje tabela.
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Tab.1. Wpływ zapisów w projekcie MPZP Piekło Dolne Kaszubska na ochronę elementów środowiska

Zapis w projekcie MPZP

Element środowiska, na który zapis ma wpływ
i jego znaczenie dla ochrony środowiska

§4 ust. 1 pkt 16 – definicja „usługi
uciążliwe”

Wykluczenie usług najbardziej uciążliwych. Dla zamierzeń mogących
w mniejszym stopniu ale jednak negatywnie oddziaływać na elementy
środowiska (w tym ludność) z mocy prawa istnieje obowiązek dokonania
oceny indywidualnej (w ograniczonym bądź szerokim zakresie) w drodze
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydana decyzja określi
specyficzne dla inwestycji rozwiązania zapobiegające i ograniczające wpływ
przedsięwzięcia na środowisko. W definicji „usług uciążliwych” nie
odniesiono się do przedsięwzięć niewymagających uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach a mogących znacząco negatywnie
oddziaływać na obszary Natura 2000 co oznacza, że ewentualna ocena
takich przedsięwzięć będzie się odbywała na podstawie przepisów
powszechnie obowiązującego prawa.
Krajobraz – poprzez zapisy mające
na celu zachowanie spójności
architektonicznej w obrębie zabudowy, stosowanie materiałów
o szlachetnych fakturach, stonowanej kolorystyki, ustalenie wskaźników
max. wysokości obiektów, powierzchni zabudowy, rodzaju i układu połaci
dachowych, usytuowania obiektów względem ciągu komunikacyjnego,
wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy, maksymalnej intensywności
zabudowy, minimalnej powierzchni nowo wydzielanej działki i wskaźnika
powierzchni biologicznie czynnej.
Jakość powietrza, adaptacja do zmian klimatu – poprzez odpowiedni poziom
powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni zabudowanej
i tym samym utrzymanie odpowiedniej szorstkości terenu, ograniczenie
emisji substancji gazowo – pyłowych, zachowanie części roślinności
gruntowej. Możliwość utrzymania dotychczasowego zagospodarowania
działki (tereny istniejącej zabudowy).
Powierzchnia ziemi i gleby, zieleń, zasoby wodne, zasoby przyrodnicze
i krajobrazowe, różnorodność biologiczna, korytarze ekologiczne, krajobraz poprzez zapewnienie zgodności zainwestowania z przepisami dot. lądowych
ekosystemów nieleśnych określonych w uchwale Sejmiku Województwa
Pomorskiego, w tym ochrony zieleni, ochrony terenów podmokłych,
możliwości realizacji przedsięwzięć wymagających decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach po wykazaniu braku negatywnego wpływu na przyrodę
i krajobraz tego obszaru.
Zasoby wodne – ochrona zasobów ilościowych i jakościowych wód
podziemnych
Wszystkie elementy środowiska w szczególności jakość powietrza
atmosferycznego, zasobów wodnych, gleby, komfortu akustycznego poprzez wskazanie, że oddziaływanie związane z zagospodarowaniem nie
może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska, obowiązek stosowania
rozwiązań
technicznych,
technologicznych
i
organizacyjnych
przeciwdziałających zagrożeniom środowiskowym.
Przyroda ożywiona, różnorodność biologiczna, przewietrzanie terenu
i zmniejszenie ekspozycji solarnej, ograniczanie emisji pyłowo – gazowych
oraz częściowo emisji akustycznej, krajobraz – poprzez odniesienie się do
właściwego gospodarowania istniejącą zielenią ustalonego przepisami
odrębnymi, tj. m.in. ustawą o ochronie przyrody co obejmuje też
uwzględnianie dodatkowych kwestii związanych z pracami w obrębie zieleninp. ochronę gatunkową roślin, zwierząt, grzybów, wycinkę poza okresem
lęgowym ptactwa) oraz jej kształtowania (stosowanie roślinności
dostosowanej do lokalnych warunków siedliskowych i dobranych

§7 - Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego,
§11 i §16 ust. 6, 8 – zasady kształtowania
zabudowy
oraz
wskaźniki
zagospodarowania terenu

§8 ust. 1, §16 ust. 4 pkt 1 – położenie
względem POCHK, warunki obowiązujące
dla POCHK

§8 ust. 2 – położenie względem GZWP
§8 ust. 3, §16 ust. 4 pkt 2 –
zagospodarowanie i użytkowanie terenu
jako źródło zanieczyszczeń środowiska.

§8 ust. 4 i 5, §16 ust. 4 pkt 2 –
gospodarka zielenią, ochrona siedlisk i
stanowisk gatunków chronionych
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§9 i §16 ust. 5 – dziedzictwo kulturowe
i zabytki
§ 14 ust. 1 - 2 i §16 ust. 10 pkt 1-2 –
obsługa
komunikacyjna,
miejsca
postojowe

§14 ust. 3-8 – lokalizacja
infrastruktury technicznej

sieci

§14 ust. 9 i §16 ust. 10 pkt 3-10 –
zaopatrzenie w media (zaopatrzenie
w wodę, zagospodarowanie ścieków,
wód
opadowych
i
roztopowych,
zaopatrzenie w gaz, energię cieplną
i
elektryczną,
telekomunikacja,
gospodarka odpadami)

§ 14 ust. 10 – układ drenażowy terenu

z gatunków rodzimych, piętrowe formowanie zieleni izolacyjnej określonej
szerokości i po wskazanych stronach terenu).
Zabytki, krajobraz kulturowy – poprzez wskazanie na brak obiektów
i powierzchni chronionych w granicach obszaru objętego MPZP.
Emisja zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, emisja hałasu i drgań - poprzez
wskazanie ruchu komunikacyjnego ciągami komunikacyjnymi już
wyznaczonymi oraz odpowiednie urządzenie dróg;
Powierzchnia biologicznie czynna – wyznaczenie wymaganej liczby miejsc
w zależności od funkcji terenu i skali zabudowy.
Gleby, zasoby wodne, krajobraz, pole elektromagnetyczne, bezpieczeństwo
– poprzez wskazanie na konieczność uwzględniania odległości od zabudowy
i zadrzewień oraz innych sieci podziemnych i naziemnych, obowiązek
stosowania
maskowania
dla
urządzeń
telekomunikacyjnej
i obowiązek wykluczenia uciążliwości w przestrzeni dostępnej dla ludzi,
dopuszczenie budowy/ przebudowy/ remontu/ wymiany budowli, urządzeń
i instalacji infrastruktury technicznej.
Gleby – wskazanie zasady odprowadzania ścieków sanitarnych do
zorganizowanej sieci kanalizacji sanitarnej, wskazanie warunku
podczyszczania ścieków przemysłowych, wód opadowych i roztopowych
pochodzących z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych, wskazanie
zasad gospodarki odpadami.
Zasoby wodne – poprzez wskazanie na pobór wód na warunków gestora
sieci z lokalnego układu wodociągowego, korzystanie ze zbiorczego układu
kanalizacji sanitarnej, zasad gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi,
odpowiedniej gospodarki odpadami,
Jakość powietrza atmosferycznego – poprzez wykorzystywanie przy
zaopatrzeniu w ciepło i produkcji energii elektrycznej lokalnych źródeł ciepła
wykorzystujących paliwa o niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza,
wykorzystanie instalacji OZE.
Zasoby wodne, różnorodność biologiczna, powierzchnia gruntu - poprzez
obowiązek zachowania spójności systemu drenażowego na całym obszarze.

Ww. rozwiązania oparte są na rozwiązaniach sprawdzonych i dopuszczonych przepisami prawa
powszechnie obowiązującego. Projekt MPZP Piekło Dolne Kaszubska w wystarczającym stopniu
proponuje rozwiązania zapobiegające, minimalizujące oddziaływania na środowisko oraz
kompensujące straty środowiskowe. Precyzyjne środki będą dobierane po analizie konkretnego
zamierzenia inwestycyjnego na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
pozwoleń środowiskowych i budowlanych na wykonanie i użytkowanie obiektu.

2. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie
biorąc pod uwagę cele i zasięg geograficzny dokumentu oraz cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność obszaru
Teren w granicach opracowania projektu MPZP Piekło Dolne Kaszubska nie znajduje się w granicach
obszaru Natura 2000 „Przywidz” ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Terenu opracowania nie
zajmują także siedliska przyrodnicze ani siedliska gatunków chronionych w ww. obszarze. Przyszłe
zagospodarowanie terenu nie stwarza ryzyka bezpośredniego oddziaływania na przedmiot i cele
ochrony ostoi „Przywidz”. Oddziaływania pośrednie, w tym w zakresie przenoszenia zanieczyszczeń
z analizowanego terenu poprzez gleby, lokalny układ hydrologiczny wód powierzchniowych
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i podziemnych oraz drogą powietrzną, uznano za ograniczone. Przewidziany rodzaj zabudowy, przy
zachowaniu określonych w projekcie MPZP zasad ochrony w zakresie środowiska gruntowo –
wodnego, ochrony gleb oraz ustanowionych zasad korzystania z mediów, nie daje podstaw do
uznania, że wystąpi znaczące negatywne oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura
2000. Nie zachodzi zatem potrzeba wskazywania rozwiązań alternatywnych do zaproponowanych
w projekcie MPZP.

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

V.

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do niniejszej prognozy ooś stanowią:
1. Projekt MPZP Piekło Dolne Kaszubska (uchwała i rysunek)
2. Lokalizacja terenu objętego projektem MPZP Piekło Dolne Kaszubska na tle form ochrony
przyrody.
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