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1. Podstawa opracowania 
 

Opracowano: w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.; dalej: ustawa ooś) 

Informacje: według dostępnych materiałów na dzień 24 maja 2021 r. 

Powód odstąpienia od przeprowadzenia SOOŚ: wprowadzenie niewielkiej modyfikacji do przyjętego 
już dokumentu, w granicach jednej gminy – art. 48 ust. 4 pkt 1 ustawy ooś. 

Wykorzystane materiały: 

1. uchwała nr uchwała nr XX/158/2020 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2020 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Huta Dolna II w rejonie ulicy Żurawi Trakt i ulicy Dąbrowy  dla fragmentu 
obrębu geodezyjnego Huta Dolna, gmina Przywidz - dalej: (projekt) MPZP Huta Dolna II; 

2. Uchwała Nr XXX/210/2013 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  
w obrębie ewidencyjnym Huta Dolna (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 7 stycznia 2014 r. poz. 42) 
– dalej: MPZP Huta Dolna;  

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz- dalej: 
SUIKZ (uchwała nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 3 grudnia 2004 r. z późn. zm.);  

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

5. Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim raport wojewódzki za rok 2020, 
GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku Departamentu Monitoringu 
Środowiska, Gdańsk, kwiecień 2021 r.; 

6. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przywidz (PGN Przywidz); 
7. Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami dla Obszaru Dorzecza Wisły, Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej, Warszawa  2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 oraz Dz. U. z 2016r. poz. 
1958); 

8. portal KLIMADA; 
9. Standardowy Formularz Danych dla obszarów Natura 2000 PLH220089 „Huta Dolna” i „Dolina 

Reknicy”; 
10. Uchwała nr 539/XLIX/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r.  

w sprawie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego  
z 16 października 2018 r. poz. 3909) zmieniona uchwałą Nr 242/XIX/20 Sejmiku Województwa 
Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 26 marca 2020 r., poz. 
1621); 

11. Koncepcja sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb planowania 
przestrzennego,  Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku, Gdańsk 2014 r.;  

12. Uchwała Nr 318/XXXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.  
w sprawie uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
pomorskiego oraz stanowiącego jego część planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
metropolitalnego Trójmiasta (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 14.02.2017 poz. 603). 
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2. Opis zmian wprowadzanych do MPZP Huta Dolna  
 

Projekt MPZP Huta Dolna II dotyczy modyfikacji szerokości działek wskazanych w obowiązującym MPZP 
pod zabudowę letniskową (teren 4.1.ML), zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych (1.10.RM.) oraz na fragmencie terenów zieleni (3.1.Z). Między tymi 
terenami zlokalizowane są niewielkie powierzchnie o przeznaczeniu pod ciąg pieszo – jezdny (15.KDX) 
oraz tereny rolnicze (12.23.R), które zostały włączone w granice opracowania MPZP. 
Zgodnie z uzasadnieniem treści uchwały o przystąpieniu do opracowania MPZP Huta Dolna II do Wójta 
Gminy Przywidz „wpłynął pisemny wniosek właścicieli działki położonej przy ul. Żurawi Trakt. 
Wnioskodawcy wskazali problem wynikający z ograniczeń planu miejscowego, zgodnie z którym ich 
działka została przeznaczona pod znaczne poszerzenie drogi gminnej, co skutkuje wraz  
z nieprzekraczalną linią zabudowy i odległością od ściany lasu, brakiem możliwości usytuowania 
projektowanego budynku na działce.  
Po przeanalizowaniu obszaru objętego sporządzeniem planu pod kątem działek sąsiednich, przebiegu 
drogi lokalnej i przyszłego możliwego zagospodarowania terenów, uznano wniosek za zasadny również 
dla przyległych nieruchomości w rejonie ulicy Dąbrowy, w tym działki stanowiącej własność gminną. 
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpłynie pozytywnie na 
przyszłe przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania oraz zasady kształtowania ładu 
przestrzennego”. 
Korekcie ulegnie zmniejszenie szerokości terenu zarezerwowanego pod planowaną drogę lokalną – ul. 
Żurawi Trakt co jest zasadne z uwagi na natężenie ruchu po tej drodze i nadal stosunkowo mało 
intensywną zabudowę pobliskich terenów. 
Przeznaczenie obszaru będzie nawiązywać do już istniejącej zabudowy/ zagospodarowania. 
Zabudowana część terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 1.10.RM zostanie 
częściowo przeznaczona na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Pozostała jej część wraz  
z pozostałym obszarem opracowania zostanie ujednolicona pod względem funkcji. Zaproponowano jej 
przeznaczenie pod zabudowę letniskową (rekreacji indywidualnej). 
Organ opracowujący projekt MPZP postanowił dodatkowo zaktualizować niektóre zapisy planu,  
w sposób niewpływający istotnie na ustalenia poczynione w obowiązującym MPZP i skalę 
oddziaływania na środowisko. Aktualizacja dotyczy m.in. wskazania rekomendacji dla stosowania 
instalacji OZE do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, aktualizacji sposobu postępowania  
z odpadami oraz wskazania, że wytworzone ścieki sanitarne muszą być odprowadzone do zbiorników 
bezodpływowych a docelowo do zbiorczej sieci kanalizacyjnej (w obowiązującym MPZP  dopuszcza się 
również przydomowe oczyszczalnie ścieków o ile działka ma powierzchnię minimum 0,5 ha). 
Wprowadzone zmiany w MPZP Huta Dolna  wymagały dokonania korekty w części opisowej (tekstowej) 
i rysunkowej obowiązującego planu. 



strona  5 / 25 
 

 

Rys.1. Lokalizacja granic obszaru wskazanego do zmiany (czarna linia) na tle obowiązującego MPZP Huta Dolna 
(www.przywidz.e-mapa.net). 

 

3. Cechy obszaru objętego zmianą 
 

Projekt MPZP dotyczy powierzchni ok. 2,04 ha obrębu Huta Dolna. Teren zlokalizowany jest wzdłuż 
drogi lokalnej (ul. Żurawi Trakt, ul. Dąbrowy). 
Działki nr 3/3 (w zachodniej części obszaru) oraz nr 6/30 (we wschodniej części obszaru) są 
zabudowane budynkami mieszkalnymi i budynkami gospodarczymi. Pozostałe działki są 
niezabudowane. Ewidencyjnie nieruchomości stanowią grunty orne i pastwiska klas IV i V. 
Fragmentarycznie w obrębie poszczególnych nieruchomości występują grunty zadrzewione - Lz (dz. nr 
4, 6/18 i 6/17). Faktyczne pokrycie terenu drzewostanem w granicach opracowania jest większe. 
Według obowiązującego SUIKZ całość obszaru wskazana jest jako tereny zagospodarowane  
i zabudowane wskazane do adaptacji.  
Sąsiedztwo obszaru stanowią tereny zabudowy letniskowej, grunty leśne, grunty rolne niezabudowane 
wskazane pod zabudowę letniskową oraz ww. drogi lokalne. 
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Rys. 2.  Granice obszaru objętego zmianą (czerwona linia) w odniesieniu do istniejącej zabudowy i pokrycia 
terenu (www.przywidz.e-mapa.net). 
 
 
Dokładny opis uwarunkowań terenowych, przyrodniczych i kulturowych pokazano w poniższej tabeli. 

Tab.1 Opis elementów środowiska i specyficznych uwarunkowań analizowanego obszaru 
Element / uwarunkowanie Opis 

Rzeźba terenu  Fizjograficznie teren przynależy do 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  wysoczyzna morenowa z licznymi pagórkami moren 
czołowych i zagłębieniami międzymorenowymi oraz układem rynien 
rzek Wietcisy i Reknicy zajętych częściowo przez jeziora1.  
Obszar opracowania jest zróżnicowany wysokościowo. Część 
zachodnia obszaru jest położona na zboczu otaczającym rynnę rzeki 
Reknicy i ulokowanych na niej jezior. Nachylenie tej części terenu 
przebiega z kierunku N-NW w kierunku SE-E i średnio wynosi ok. 
10%. W najwyższych punktach rzędna terenu kształtuje się na 
poziomie ok. 200 m n.p.m., w najniższym osiąga wartość  ok.  177 - 
178 m n.p.m. Środkowa i wschodnia część terenu opracowania 
zlokalizowane są niżej, na terenie bardziej wypłaszczonym. Rzędne 
tej części obszaru to ok. 180 – 176 m n.p.m w układzie N – S (średni 
spadek ok. 11% dla działek 6/31 i 6/27, dla pozostałych między 5,3 
% a 7,28%)  oraz średnio 176-177 m n.p.m. w układzie E – W.   

Geologia, gleby Zgodnie z mapą geologiczną Polski 2  stwierdzono utwory 
czwartorzędowe w postaci glin zwałowych, miejscami w facji ilastej 
(zachodnia i wschodnia część obszaru opracowania), piaski i namuły 
tarasów kemowych o dobrej wodoprzepuszczalności (zachodnio – 
południowa część obszaru) oraz piaski i namuły den dolinnych  

 
1 SUIKZ  
2 Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, arkusz 54- Dzierżążno (N-34-61-B), PIG 2001 r. 
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i zagłębień bezodpływowych o słabej wodoprzepuszczalności 
(środkowa część obszaru).  
Na terenie gminy występują głównie gleby brunatne kwaśne  
i wyługowane o niskim stopniu wysycenia zasadami, średnim 
stopniem kultury oraz dużą zmiennością pod względem budowy  
i uwilgotnienia. W klasyfikacji bonitacyjnej zaliczane głównie do klas 
IVa i IVb. W gruntach dominującym kompleksem przydatności 
rolniczej jest kompleks gleb żytnich dobrych (48%) i słabych (42% 
powierzchni gruntów ornych).  

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

Wg SOPO3 – brak, wg mapy sozologicznej, obowiązującego MPZP  
i projektu MPZP  – środkowa część opracowania oraz północno – 
wschodni kraniec obszaru zostały wskazane jako tereny narażone na 
osuwanie się mas ziemnych. 

Wody powierzchniowe Zlewnia JCWP rzecznej o kodzie RW200017486869 Reknica – silnie 
zmieniona część wód o dobrym potencjale, osiągnięcie celów 
środowiskowych (utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego 
potencjału ekologicznego) nie jest zagrożone i w związku z tym nie 
ustalono derogacji. 
Koryto rzeki Reknicy znajduje się w odległości ok. 0,25 km  
w kierunku południowym od granic terenu opracowania.  
W przewężeniu między zachodnią a wschodnią częścią opracowania 
przebiega bezimienny ciek odprowadzący wody z wyżej położonych 
terenów do rzeki Reknicy (poza obszarem opracowania). 
Na terenie fragmentarycznie zlokalizowany jest zbiornik wodny  
o charakterze urządzonego stawu (dz. nr 3/3, dz. nr 3/18 - poza 
granicami obszaru opracowania). Powierzchnia całego zbiornika to 
ok. 0,06 ha,  w granicach opracowania znajduje się ok. 0,017 ha.  

Wody podziemne Lokalizacja w obrębie JCWPd nr 13 (kod PLGW200013) – stan 
jakościowy i chemiczny – dobry, osiągnięcie celów środowiskowych 
(utrzymanie dobrego stanu) nie jest zagrożone i w związku z tym nie 
ustalono derogacji. 
Lokalizacja na GZWP nr 111 „Subniecka Gdańska”. Podstawowym 
zadaniem ochronnym zbiornika jest prowadzenie właściwej, 
racjonalnej eksploatacji oraz kontrola jakości wód w ich 
charakterystycznych punktach. Nie zachodzi potrzeba wyznaczania 
stref ochronnych i prowadzenia działań dotyczących ograniczeń  
w zabudowie terenu4.  
Obszar nie znalazł się w zasięgu strefy ochrony bezpośredniej ani 
pośredniej żadnego z pobliskich ujęć wód.  

Zagrożenie powodzią, 
podtopieniami 

Brak 

Klimat Lokalizacja w zewnętrznej części Krainy Pojezierza Pomorskiego, 
cechującej się przejściowością klimatu. Lato jest chłodne, 
najcieplejszym miesiącem jest lipiec (średnia temperatura ok. 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. 

 
3 System Ochrony Przeciwosuwiskowej  
4 SUIKZ 
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Należy się spodziewać, że obszar opracowania cechuje się 
specyficznym topoklimatem. Wpływ na lokalne warunki klimatyczne 
mają przede wszystkim ukształtowanie terenu (osłanianie terenu od 
wiatrów z kierunków zachodnich), sąsiedztwo gruntów leśnych  
i zadrzewionych, położenie w zlewni rzeki Reknicy. W obrębie 
obszaru opracowania można spodziewać się dłuższych i częstszych 
okresów podwyższonej wilgotności połączonych z zamgleniami.  
Z uwagi na: 

 letniskowy charakter zabudowy w sąsiedztwie 
(wykorzystywanej głównie w sezonie wiosenno – letnim),  

 ekstensywny charakter zabudowy całorocznej, 
 niskie natężenie ruchu po ciągach komunikacyjnych przez 

większą część roku (większy ruch obserwowany w okresie 
letnim w weekendy – dojazd turystów nad J. Głębokie), 

nie ma podstaw do uznania aby czynniki antropogeniczne takie jak 
ogrzewanie budynków czy ruch pojazdów miały istotny wpływ na 
kształtowanie się warunków topoklimatu. 
Spośród zjawisk towarzyszących zmianom klimatu, największe 
znaczenie dla przedmiotu projektu MPZP mogą mieć: fale upału  
i zimna, huragany, wyładowania atmosferyczne, gradobicia, szadź  
i opady śniegu i deszczu, oblodzenia. 

Powietrze Jakość powietrza w skali lokalnej jest zadowalająca. 
Lokalizacja w obrębie strefy pomorskiej wg klasyfikacji 
monitoringowej GIOŚ. Zgodnie z raportem o stanie jakości 
powietrza za 2020 r. 5  w strefie zanotowano przekroczenia 
poziomów stężeń zanieczyszczeń powietrza : 

 dla celu długoterminowego w zakresie ozonu (ochrona 
zdrowia), 

 docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 (ochrona 
zdrowia), 

 dla celu długoterminowego w zakresie ozonu (ochrona 
roślin). 

Na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w PM10 
wpływ miały przekroczenia na stacji w Kościerzynie. Natomiast, na 
podstawie opracowanych w raporcie rozkładów przestrzennych 
zanieczyszczeń, teren gminy nie jest narażony na przekroczenia 
poziomów tej substancji. 
Względem lat ubiegłych na terenie całej strefy poprawia się jakość 
powietrza w odniesieniu do pyłów PM10 i PM2,5, które są uważane 
za główne wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenach 
wiejskich ze zjawiska „niskiej emisji” (spalania złej jakości paliw  
w domostwach, stosowanie przestarzałych kotłów grzewczych). 
Na terenie opracowania i jego sąsiedztwie nie znajdują się instalacje 
powodujące znaczące emisje zanieczyszczeń pyłowo – gazowych ani 
ciągi komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu. 

Hałas Teren opracowania i sąsiedztwo nie są obecnie narażone na 
znaczące (ponadnormatywne) emisje hałasu ani drgań 

 
5 Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim raport wojewódzki za rok 2020, GIOŚ Regionalny 
Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku Departamentu Monitoringu Środowiska, Gdańsk, kwiecień 2021 r.   
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pochodzących ze źródeł komunikacyjnych i instalacyjnych. 
Natężenie ruchu po okolicznych ciągach drogowych jest niewielkie. 
Brak podstaw do uznania, że na terenie opracowania i w jego 
sąsiedztwie przekroczone są lub istnieje aktualnie ryzyko 
niedotrzymania norm emisji hałasu właściwych dla terenów 
zabudowy. 

PEM Brak urządzeń stwarzających ryzyko ponadnormatywnej emisji na 
terenie opracowania oraz w sąsiedztwie. Obecny poziom PEM na 
terenach wiejskich nie przekracza dopuszczalnych poziomów. 

Poważne awarie Brak zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii. 
Przyroda ożywiona W obrębie istniejącej zabudowy teren jest przekształcony  

a roślinność naturalna została w dużej mierze zastąpiona zielenią 
urządzoną pochodzenia antropogenicznego w postaci szpalerowych 
i punktowych nasadzeń drzew i krzewów. Na terenach 
niezagospodarowanych występuje roślinność ruderalna. 
Niezabudowana część terenu jest pokryta roślinnością 
seminaturalną i zadrzewieniami, powstałymi w drodze sukcesji. Jej 
potencjał do samoodtwarzania jest wysoki. Ma ona również istotne 
znaczenie z uwagi na stabilizację terenów narażonych na osuwanie 
się mas ziemnych. Sama wartość przyrodnicza tych powierzchni jest 
umiarkowana biorąc pod uwagę powszechność występujących 
gatunków i rodzaje siedlisk przyrodniczych występujących na 
terenie gminy. 
Nieruchomości niezabudowane we wschodniej części opracowania 
pokryte są roślinnością ruderalną oraz nalotem drzew iglastych.  
Całość zieleni stanowi miejsce potencjalnego występowania 
przedstawicieli różnych grup zwierząt, w tym prawdopodobnie też  
z gatunków chronionych. W obrębie powierzchni niezabudowanych 
spodziewać się można migracji dużych i małych zwierząt w kierunku 
pobliskich siedlisk leśnych oraz zbiorników wodnych.  

Krajobraz, w tym krajobrazy 
priorytetowe 

Lokalizacja w obrębie krajobrazu pojezierza, na zadrzewionym  
i zakrzewionym stoku doliny rzeki Reknicy, w sąsiedztwie 
ekstensywnej zabudowy wiejskiej i zabudowy letniskowej bez 
walorów historyczno – kulturowych. 
Brak informacji o krajobrazach priorytetowych 6  - uchwała  
w opracowaniu. 

Formy ochrony przyrody 
(obszarowe i punktowe) 

Obszar opracowania w całości położony w granicach Przywidzkiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu (POCHK), reprezentuje nieleśne 
ekosystemy lądowe choć znacznie zadrzewione i zakrzewione. Teren 
znajduje się poza zasięgiem strefy z zakazem zabudowy od brzegów 
rzeki Reknicy  i J. Głębokiego.   
Pozostałe formy ochrony przyrody – brak, odległość od najbliższego 
obszaru Natura 2000: PLH 220089 „Huta Dolna”– ok. 0,67 km  
w kierunku wschodnim od granic opracowania. 

Korytarze ekologiczne Korytarz Ekologiczny Północny w części oznaczonej jako KPn-16A 
Lasy Powiśla7. 

 
6 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 
7 Mapa korytarzy ekologicznych w Polsce (www.mapa.korytarze.pl)  
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Subregionalny korytarz ekologiczny doliny rzeki Reknicy wyznaczony 
wzdłuż koryta tej rzeki i po otaczających go zboczach doliny rzecznej 
zajętych przez grunty rolne i leśne8. 

Zabytki i ochrona wartości 
kulturowych 

Środkowo – zachodnia część obszaru położona w granicach strefy 
ochrony pośredniej (W.III) dla stanowiska archeologicznego nr 14-
41/36 o nazwie Michalin 6 (ślady osadnictwa z epoki wczesnego  
i późnego średniowiecza) ujętego w wojewódzkiej i gminnej 
ewidencji zabytków. Samo stanowisko zlokalizowane poza 
granicami opracowania projektu MPZP. 

Dostępność infrastruktury i dozwolone obecnie rozwiązania 
 Zaopatrzenie w 

wodę 
Obecnie zaopatrzenie z indywidualnych studni na 
nieruchomościach. Nie ma dostępu do publicznej sieci 
wodociągowej.  
W obowiązującym MPZP – wskazano do sieci wodociągowej. 

 Zagospodarowanie 
ścieków 

Ścieki socjalno - bytowe – obecnie możliwe jedynie do 
indywidualnych zbiorników bezodpływowych na posesjach. Teren 
nie ma dostępu do publicznej, zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Gmina realizuje inwestycję ułożenia kolektora sanitarnego w ul. 
Żurawi Trakt w Hucie Dolnej na jej początkowym odcinku, od strony 
miejscowości Marszewska Góra.  Parametry kolektora zostały 
zaplanowane na przyszłościowy rozwój sieci również w pozostałej 
części miejscowości. 
Obowiązujący MPZP -  do czasu skanalizowania obszaru, dopuszcza 
obsługę terenu poprzez indywidualne zbiorniki bezodpływowe  
i przydomowe oczyszczalnie ścieków (tylko jeśli nieruchomość ma 
powierzchnię min. 0,5 ha). 
Ścieki inne niż socjalno - bytowe – bez szczegółowych warunków, 
zagospodarowanie na zasadach ogólnych. 

 Zagospodarowanie 
wód opadowych  
i roztopowych 

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

 Zaopatrzenie w 
ciepło 

Indywidualne lokalne źródła niskoemisyjne. Zastosowanie OZE 
(wiatr, słońce i inne) o mocy mikroinstalacji na potrzeby obsługi 
obiektów możliwe na zasadach ogólnych, na podstawie określonych 
przepisów krajowych). 

 Zaopatrzenie  w gaz Obecnie brak zbiorczej sieci gazowej. Obsługa możliwa poprzez gaz 
butlowy. 

 Zaopatrzenie  
w energię 
elektryczną 

Wg obowiązującego MPZP – z sieci elektroenergetycznej niskiego 
lub średniego napięcia, kablowe i napowietrzne. Sieć energetyczna 
zlokalizowana jest wzdłuż ul. Żurawi Trakt, Głębokiej i Dąbrowy. 
Zastosowanie OZE (wiatr, słońce i inne) o mocy mikroinstalacji na 
potrzeby obsługi obiektów możliwe na podstawie określonych 
przepisów krajowych.  

 Zagospodarowanie 
odpadów  

Wywóz do przypisanej gminie regionalnej instalacji 
zagospodarowania odpadów (RIPOK Stary Las k. Starogardu 
Gdańskiego), przed wywozem zalecana segregację odpadów; 
gromadzenie i usuwanie odpadów stałych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i lokalnego. 

 
8  Koncepcja sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb planowania przestrzennego, PBPR 
Gdańsku, Gdańsk 2014 r. 
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Inne uwarunkowania 
(inwestycje wpływające na 
środowisko, inwestycje celu 
publicznego, tereny 
remediacji, rekultywacji, 
rehabilitacji, tereny 
zamknięte, strefy ochrony. 

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

 

4. Wytyczne opracowania ekofizjograficznego 
 
W wykonanym dla projektu MPZP Huta Dolna II opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym 
określono następujące wytyczne mające na celu zachowanie właściwego stanu ochrony środowiska: 

 przy kontynuacji obecnego zagospodarowania terenu oraz wprowadzaniu nowej zabudowy 
należy zachować zgodność z przepisami ustalonymi dla Przywidzkiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, szczególnie w kwestii zakazu naruszania stosunków wodnych, zakazu niszczenia 
miejsc występowania chronionych roślin i zwierząt, zakazu zmiany rzeźby terenu poza 
dopuszczonymi przypadkami; 

 dla lokalizacji nowych obiektów na części obszaru o znacznych spadkach terenu, rekomenduje 
się przeprowadzenie wyprzedzająco geotechnicznych badań gruntów i w razie potrzeby 
zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przeciwosuwiskowego; 

 przy określaniu form i sposobu zagospodarowania obszaru należy mieć na względzie 
potencjalny pośredni wpływ zagospodarowania na cały układ doliny rzeki Reknicy; 

 utrzymać możliwie wysoki wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej; 
 w miejscach samoistnego wykształcenia się wysokich drzew i krzewów, w miarę możliwości 

ograniczać ich wycinkę (prace powinny mieć charakter głównie porządkowy); 
 przy urządzaniu nowej zieleni zapewnić stosowanie gatunków rodzimych, nieinwazyjnych, 

dostosowanych do lokalnych warunków siedliskowych; 
 zapewnić właściwe gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi w granicach 

poszczególnych nieruchomości jak i całego obszaru, w tym w sposób niepowodujący spływu  
i podtopień terenów niżej położonych (m.in. drogi lokalnej); 

 zapewnić utrzymanie odpowiedniego stanu i funkcjonalności istniejącego cieku wodnego  
w środkowej części terenu opracowania; 

 zapewnić właściwe wyposażenie nieruchomości w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
oraz właściwy sposób gromadzenia i przekazywania ścieków oraz odpadów. Z uwagi na 
lokalizację w obrębie POCHK oraz w zlewni rzeki Reknicy – rekomenduje się wykluczenie 
stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków; 

 dla nowej zabudowy należy określić warunki zapewniające jej staranne wykonanie, zgranie 
obiektów układem przestrzennym, formą oraz kolorystyką z obiektami sąsiednimi; 

 należy unikać lokalizowania dominant krajobrazowych za wyjątkiem urządzeń technicznych, 
które w takim przypadku, w miarę możliwości, powinny podlegać maskowaniu; 

 rekomendować korzystanie ze źródeł energii odnawialnej (OZE) do produkcji ciepła i energii 
elektrycznej oraz odzysk i ponowne wykorzystanie wód opadowych i wody szarej; 

 oddziaływania związane z zagospodarowaniem terenu nie mogą powodować 
ponadnormatywnych emisji i uciążliwości w rozumieniu przepisów szczegółowych. 
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5. Powiązania  z problemami dotyczącymi ochrony środowiska 
 

Zasadnicze zmiany w projekcie MPZP Huta Dolna II dotyczą: 
 ograniczenia pasa terenu zarezerwowanego dotąd pod przyszłościowe urządzenie dróg 

lokalnych. W związku z tym o kilka metrów powiększy się szerokość nieruchomości prywatnych 
i gminnych przeznaczonych pod funkcję zabudowy letniskowej i mieszkaniowej. Umożliwi to 
racjonalne ich zagospodarowanie biorąc pod uwagę wymagane prawem odległości obiektów 
od dróg, ściany lasu i granic nieruchomości sąsiednich; 

 ujednolicenia przeznaczenia terenu poprzez nawiązanie do rodzaju zabudowy już istniejącej 
na terenie i w sąsiedztwie, obserwowanych trendów rozwojowych gminy i tym samym 
ograniczenie funkcji to zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) i letniskowej na 
potrzeby rekreacji indywidualnej (ML) z zapewnieniem odpowiedniej obsługi komunikacyjnej 
i technicznej.  

Pozostałe modyfikacje mają służyć aktualizacji zapisów zgodnie z dobrymi praktykami ochrony 
środowiska oraz wdrożeniu rozwiązań rekomendowanych w dokumentach strategicznych.  
 
Możliwość lokalizacji na wyznaczonym obszarze obiektów związanych z pobytem ludzi (stałym lub 
czasowym) skutkować będzie: 

 przekształceniami terenu, w tym realizacją wykopów i  zabezpieczeń przeciwosuwiskowych;  
 trwałym wyłączeniem części terenu z powierzchni biologicznie czynnej; 
 okresową zmianą stosunków wodnych na etapie prac budowlanych;  
 potrzebą utrzymania walorów przyrodniczo - krajobrazowych terenu, w tym zachowania 

obecnych jak i tworzenia nowych układów zieleni, zachowania ciągów przewietrzania oraz 
drożności tras migracji organizmów;  

 potrzebą zapewnienia spójności architektonicznej poszczególnych obiektów z pozostałymi 
obiektami, zapewnieniem wysokiej jakości materiałowej co przekłada się na trwałość  
i zachowanie walorów estetyczno - krajobrazowych; 

 obowiązkiem zaopatrzenia terenów w urządzenia techniczne do dostaw mediów oraz odbioru 
pozostałości z ich wykorzystania; 

 obowiązkiem zachowania standardów jakości środowiska przez właścicieli nieruchomości   
w celu zachowania dobrego stanu środowiska i komfortu życia użytkowników nieruchomości 
sąsiednich. 
 

6. Stopień w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć,  
w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć 
 

Nowe zagospodarowanie terenu, zwłaszcza poprzez zabudowę, wpisuje się w definicję przedsięwzięcia 
określoną w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy ooś, zgodnie z którą z przedsięwzięciem mamy do czynienia  
w przypadku zamierzenia budowlanego lub innej ingerencji w środowisko polegającej na 
przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu. W związku z tym, że projekt MPZP Huta 
Dolna II wyznacza jedynie ramy działań możliwych na danej przestrzeni dla kształtowania zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy letniskowej (rekreacja indywidualna), na obecnym etapie 
nie można przesądzać czy będzie skutkował on realizacją przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś.  
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Katalog zamierzeń inwestycyjnych dopuszczonych w projekcie MPZP Huta Dolna II umożliwi przede 
wszystkim realizację obiektów mieszkalnych (całorocznych jak i wykorzystywanych sezonowo), 
gospodarczych oraz obiektów małej architektury. Funkcja usługowa będzie dopuszczalna w sposób 
ograniczony a jej rodzaj i skala będą warunkowane zgodnością z przepisami odrębnymi, m.in. ustawą 
Prawo budowlane. Organ opracowujący projekt MPZP ustalił również zakaz lokalizacji obiektów 
tymczasowych oraz o funkcji składowej i magazynowej.  
Na podstawie zaproponowanych w projekcie MPZP zapisów nie można jednoznacznie wykluczyć na 
danym terenie przyszłościowo działalności zaliczanej do przedsięwzięć znacząco oddziałujących na 
środowisko choć należy uznać, że ich wystąpienie jest mało prawdopodobne. Podlegać one będą 
jednak szczegółowej analizie w drodze indywidualnej oceny. Ocena taka określi stopień ich 
oddziaływania na środowisko oraz odpowiednie rozwiązania zapobiegające i minimalizujące 
występowaniu emisji i uciążliwości w środowisku. Takie podejście da gwarancję realizacji inwestycji  
z odpowiednim uwzględnieniem ochrony terenów sąsiednich.  
 

7. Przewidywane skutki wprowadzanej dokumentem zmiany na elementy środowiska 

7.1. Wody powierzchniowe i podziemne 
 

Podstawowe ryzyko zanieczyszczenia wód na etapie realizacji nowej zabudowy wiąże się pracami 
budowlanymi i dostawaniem się do wód zanieczyszczeń ropopochodnych z pracującego sprzętu oraz 
odpadów budowlanych. Sytuacje takie zdarzają się sporadycznie, ich wystąpieniu zapobiega się 
poprzez właściwą organizację i nadzór nad pracami budowlanymi. 
Podczas prac budowalnych może dojść do czasowej zmiany stosunków wodnych na gruncie. 
Przewiduje się, że będą one czasowe a prawidłowa realizacja zainwestowania terenu umożliwi finalnie 
zagospodarowanie całości wód opadowych w granicach nieruchomości. 
Zbiornik wodny znajdujący się na fragmencie dz. nr 3/3 jest już urządzony. Mało prawdopodobne jest 
aby przyszłościowo podlegał on zmianom hydromorfologicznym, które mogły by istotnie wpływać na 
stosunki wodne terenów niżej położonych w granicach obszaru opracowania MPZP. 
W środkowej części opracowania i bezpośrednio przy niej przebiega bezimienny ciek odprowadzający 
wody w kierunku rzeki Reknicy. Utrzymywanie jego drożności oraz roślinności jego brzegów (§8 ust. 1 
pkt 3 części tekstowej projektu MPZP) pozwoli na długoletnie pełnienie jego funkcji w terenie. 
Samorząd lokalny jest jednocześnie zobowiązany do regularnej kontroli jego otoczenia pod kątem 
niekierowania do niego zanieczyszczeń (szczególnie ścieków) do jego koryta co pozwoli na zachowanie 
dobrego stanu wód rzeki Reknicy na dalszym jej biegu. 
Projekt MPZP Huta Dolna II wprowadza zmianę co do sposobu zagospodarowania ścieków sanitarnych 
wskazując na obowiązek ich docelowego skierowania do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do 
momentu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się gromadzenie nieczystości w szczelnych 
zbiornikach bezodpływowych na działce. W projekcie MPZP zrezygnowano z dotychczasowego zapisu 
o możliwości stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Powyższe rozwiązania w zakresie 
gospodarki ściekowej są zdecydowanie pożądane z punktu widzenia ochrony lokalnych zasobów 
wodnych i poprawy komfortu życia mieszkańców. Biorąc pod uwagę położenie terenu na krawędzi 
doliny rzecznej i przeznaczenie części analizowanego obszaru pod zabudowę wykorzystywaną tylko 
przez część roku (letniskową), gromadzenie nieczystości w szczelnych i regularnie opróżnianych 
zbiornikach bezodpływowych jest rozwiązaniem bezpieczniejszym niż przydomowe oczyszczalnie. 
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Samorząd lokalny powinien dążyć do możliwie szybkiego skanalizowania terenu co pozwoli na 
kompleksowe rozwiązanie problemu. 
Na etapie funkcjonowania nowej zabudowy, przy uwzględnieniu intensywności dopuszczonego 
zagospodarowania na terenie, przewidywanym umiarkowanym poborze wód na cele bytowe, jej 
racjonalnym wykorzystaniu, prawidłowym zagospodarowaniu powstałych ścieków, utrzymaniu we 
właściwym stanie nawierzchni utwardzonych oraz podczyszczaniu wód z nawierzchni utwardzonych, 
nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na stan ilościowy oraz jakościowy wód podziemnych   
i powierzchniowych.  
Funkcja usługowa towarzysząca funkcji mieszkaniowej może się wiązać się z dodatkowym poborem 
wód, które zawsze powinno być racjonalne i dostosowane do lokalnych warunków hydrologicznych.  
W projekcie MPZP nie wskazano szczegółowych zasad dla zagospodarowania ścieków innych niż 
bytowe a zatem postępowanie z nimi będzie się odbywać w oparciu o przepisy prawa krajowego. 
 

7.2. Powierzchnia ziemi, gleby  
 

Główne oddziaływania związane z przekształcaniem powierzchni oraz naruszaniem warstw gleby  
w wyniku realizacji ustaleń MPZP Huta Dolna II wystąpią podczas etapu budowy, w związku  
z pracami ziemnymi. Biorąc pod uwagę zapisy projektu MPZP, skala tego zagospodarowania będzie 
umiarkowana, nie spowoduje znaczącego uszczuplenia powierzchni biologicznie czynnej na działkach 
ani utraty funkcji retencyjno - filtracyjnych gleb.  
Zagospodarowanie części obszaru narażonej na osuwanie się mas ziemnych, może wymagać 
odpowiedniego wyprofilowania i zastosowania zabezpieczeń przeciwosuwiskowych. Niwelacje terenu 
nie będą mogły być prowadzone w sposób dowolny z uwagi na zapisy uchwały regulującej działania  
w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Należy dążyć do zapewniania 
stateczności gruntów przede wszystkim wykorzystując rozwiązania bardziej przyjazne krajobrazowo 
(tarasowanie terenu na spadkach, sadzenie gatunków roślin stabilizujących grunt) zamiast typowo 
inżynieryjnych (mury, ściany oporowe).  
Dla stateczności gruntów istotne będzie ponadto zadbanie o odpowiednie zagospodarowanie wód 
opadowych. Teren poszczególnych działek będzie musiał zostać w taki sposób zagospodarowany aby 
możliwe było swobodne wnikanie wody w grunt,  bez jego nadmiernego rozmakania czy intensywnego 
spływu po zboczach co mogłoby uruchomić procesy erozji wodnej czy podmywanie terenów poza 
granicami obszaru opracowania (np. w pasie drogi lokalnej). 
Informacja w §12 części tekstowej projektu MPZP o poprzedzeniu inwestycji na powierzchni zagrożonej 
osuwaniem się mas ziemnych rozpoznaniem budowy geologicznej terenu i ustaleniem warunków 
geotechnicznych dla posadowienia obiektów z uwzględnieniem stateczności skarp i oceną możliwości 
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do gruntu ocenia się jako wysoko korzystne. Oprócz 
względów geologicznych i ochrony środowiska, informacja taka zabezpieczy przyszłościowo również 
interes inwestora przed sytuacją potencjalnej katastrofy budowlanej. 
 

7.3. Hałas i drgania 
 
Etap nowego zagospodarowywania terenu będzie się wiązał z okresowym zwiększeniem emisji hałasu 
i drgań z ruchu pojazdów, pracy maszyn i urządzeń budowlanych. Będą to oddziaływania czasowe, 
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które ustaną po etapie inwestycyjnym oraz mogą być skutecznie ograniczane poprzez zastosowanie 
sprawnych maszyn i urządzeń, odpowiednią organizację i nadzór prac.  
Docelowe funkcjonowanie zabudowy letniskowej i mieszkaniowej nie będzie się wiązało z obecnością 
znaczących źródeł emisji hałasu. Emisji hałasu można się spodziewać przede wszystkim  
w okresie od wiosny do wczesnej jesieni czyli w okresie wakacyjnym. Nieznaczna emisja hałasu będzie 
związana m.in. z utrzymaniem zieleni w obrębie posesji (np. czynności koszenia) i zwykłym 
korzystaniem z terenu. 
Wykorzystywanie części obiektów mieszkalnych na funkcje usługowe może się wiązać się z ruchem 
pojazdów klientów i pracowników oraz pracą dodatkowych urządzeń służących działalności. Nie 
przewiduje się aby skala oddziaływania hałasu i drgań z działalności stanowiła ponadnormatywne 
oddziaływanie na środowisko, w tym na ludzi. Instalacyjne źródła emisji hałasu muszą spełniać normy 
techniczne oraz umożliwić dochowanie standardów akustycznych właściwych dla rodzaju okolicznej 
zabudowy na co pośrednio zwrócono uwagę poprzez zapis w §8 ust. 3 części tekstowej projektu MPZP. 
 

7.4. Jakość powietrza 
 
Teren opracowania projektu MPZP zlokalizowany jest na obszarze wiejskim, o dużym udziale 
powierzchni biologicznie czynnej i dobrych warunkach przewietrzania.  
Etap zagospodarowywania terenu będzie się wiązał z podwyższoną emisją zanieczyszczeń pyłowo – 
gazowych towarzyszących ruchowi pojazdów, pracy maszyn i urządzeń budowlanych, wzruszaniu  
i przemieszczaniu warstw gleby. Będą to oddziaływania czasowe i przemijalne, które ustaną po etapie 
inwestycyjnym. Mogą być one skutecznie ograniczane poprzez zastosowanie sprawnych maszyn  
i urządzeń, odpowiednią organizację i nadzór prac. 
Realizacja zabudowy mieszkaniowej na analizowanym obszarze będzie się wiązała z potrzebą 
zapewnienia źródeł ciepła w nowych obiektach i tym samym emisją zanieczyszczeń pyłowo – gazowych 
ze spalania paliw w kotłach indywidualnych. Emisja będzie występowała sezonowo, w okresie jesienno 
– zimowym. W zabudowie letniskowej takich emisji można się spodziewać incydentalnie, w okresie 
gorszych warunków atmosferycznych w porze wiosenno – jesiennej. 
Działalność usługowa jako towarzysząca zabudowie mieszkaniowej, może się wiązać  
z obecnością niewielkich urządzeń powodujących dodatkowe emisje substancji do powietrza. Nie 
przewiduje się trwałego pogorszenie lokalnych warunków aerosanitarnych. Emisje te mogą być 
skutecznie ograniczane poprzez odpowiednią organizację pracy i właściwe lokowanie emitorów  
w przestrzeni.  
Ustalenie w projekcie MPZP, że zaopatrzenie obiektów w energię cieplną i elektryczną ma się odbywać 
ze spalania paliw o niskiej emisyjności zanieczyszczeń do powietrza i / lub z odnawialnych źródeł energii 
jest rozwiązaniem pozytywnym i stanowi wdrożenie celów międzynarodowej polityki w zakresie 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, celów gminnego programu gospodarki 
niskoemisyjnej i art. 15 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
Podsumowując, prognozuje się, że wystąpi wpływ zagospodarowania przewidzianego projektem MPZP 
Huta Dolna II na stan aeosanitarny powietrza jednak w nieznacznym stopniu i będzie on miał przede 
wszystkim charakter okresowy. 
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7.5. Obszary chronione przyrodniczo  
 
Cały teren opracowania projektu MPZP Huta Dolna II znajduje się w Przywidzkim Obszarze 
Chronionego Krajobrazu (POCHK), dla którego obowiązuje uchwała nr 539/XLIX/18 Sejmiku 
Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Przywidzkiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 16.10.2018 r. poz. 3909) zmieniona uchwałą nr 242/XIX/20 
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 26 marca 
2020 r. poz. 1621). 
 

 
Rys. 3. Lokalizacja obszaru (niebieski punkt) na tle Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(www.przywidz.e- mapa.net,  1:50 000) 

 
Teren opracowania reprezentuje nieleśne ekosystemy lądowe. Drzewa i krzewy pokrywające  
w większym zagęszczeniu fragmenty analizowanego obszaru to samosiew. Zbiornik wodny na 
fragmencie dz. nr 3/3 ma charakter antropogeniczny, natomiast ciek w środkowej części obszaru 
trudno jest ocenić pod względem jego naturalności i pierwotnego przebiegu. 
W ramach niniejszego opracowania dokonano przeglądu ustaleń projektu MPZP Huta Dolna II pod 
kątem przestrzegania zasad ochrony POCHK. Ustalono, że zapisy projektu MPZP nie naruszają 
przepisów dotyczących działań w zakresie czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych, które 
reprezentuje przeważająca część obszaru opracowania, m.in.:  

 wprowadzania trwałej zabudowy biologicznej – zadarniania, zakrzewiania i zalesienia – na 
obszarach użytków rolnych narażonych na rozwój procesów denudacyjnych i erozyjnych oraz 
nieużytkach; 

 kształtowania zróżnicowanego krajobrazu rolniczego przez ochronę istniejących oraz 
formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych,  

a także zakazów dotyczących m.in.: 
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 zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień  
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką, 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (przy uwzględnieniu derogacji dopuszczonych w §6 tej uchwały); 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych o charakterze pasmowym i obszarowym, 
przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej 
i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych, 

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych, 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 
lub rybacka; 

 budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 25 m od linii brzegów rzeki 
Reknicy o liniach rozgraniczeń wyznaczonych parami współrzędnych X,Y w odwzorowaniu PL-
1992; 

 budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii zachodniego  
i południowego brzegu Jeziora Głębokiego o liniach rozgraniczeń wyznaczonych parami 
współrzędnych X,Y w odwzorowaniu PL-1992. 

W §8 ust. 1 projektu MPZP Huta Dolna II zasady te zostały uwidocznione poprzez odniesienie się do 
lokalizacji w POCHK i obowiązywania przepisów odrębnych dla tej formy ochrony przyrody.  
 
Jak wskazano w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego „Przywidzki Obszar Chronionego 
Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz polodowcowy, 
charakteryzujące się silnym urozmaiceniem rzeźby terenu oraz użytkowania terenu, wartościowe ze 
względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz pełnioną 
funkcją subregionalnych korytarzy ekologicznych, stanowiących ponadlokalne łączniki ekologiczne 
pomiędzy centralną częścią Pojezierza Kaszubskiego a Doliną Dolnej Wisły”.  
Nowa zabudowa niewątpliwie będzie stanowić nowy element krajobrazu. Nie przewiduje się jednak 
pogorszenia lokalnych walorów krajobrazowych wynikających z jej realizacji. Projekt MPZP nakazuje 
nawiązanie nową zabudową i sposobem zagospodarowania terenu do istniejącej zabudowy  
w sąsiedztwie co dodatkowo wzmocni walory estetyczno – krajobrazowe miejsca. Zaproponowane 
projektem MPZP gabaryty oraz formy zabudowy nie będą deprawować krajobrazu. Projekt MPZP 
określa też warunek maskowania urządzeń technicznych, w tym telekomunikacyjnych oraz, w miarę 
możliwości, ograniczanie ich liczby co również przyczyni się do ochrony krajobrazu miejscowości. 
 
Najistotniejszymi względem granic obszaru opracowania MPZP obszarami sieci Natura 2000 są: 

 SOO „Huta Dolna” (PLH220089) - ok. 0,67 km w kierunku wschodnim; 
 SOO „Dolina Reknicy” (PLH220008)  -  ok. 7,95 km w kierunku północno – wschodnim.  

Granice tej ostoi pokrywają się z granicami rezerwatu przyrody „Jar Reknicy”. 
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Rys. 4. Lokalizacja obszaru (niebieski punkt) na tle najbliższych obszarów Natura 2000 (www.przywidz.e-
mapa.net, 1:50 000) 

 
Z uwagi na znaczne oddalenie obszaru objętego projektem MPZP oraz ukształtowanie terenu, nie 
zachodzi ryzyko bezpośredniego ani pośredniego negatywnego oddziaływania nowego 
zagospodarowania na siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków chronione w  najbliższym obszarze 
Natura 2000 (PLH220089 „Huta Dolna”) .  
Przy uwzględnieniu powiązań analizowanego obszaru z siecią hydrograficzną rzeki Reknicy, 
stwierdzono, że potencjalne zagrożenie dla chronionych siedlisk i gatunków może zaistnieć jedynie  
w sposób pośredni i tylko w odniesieniu do obszaru PLH220008„Dolina Reknicy” oraz rezerwatu 
przyrody „Jar Reknicy”.  
 
Obszar „Dolina Reknicy” PLH 220008 obejmuje dolinę rzeki Reknicy - bystrego, bogatego w dopływy 
cieku, charakteryzującego się przemiennym ułożeniem odcinków basenowych i przełomowych. Na 
całej długości meandrującej rzeki teren jest znacznie nachylony. Stoki są rozcięte licznymi małymi 
wąwozami i parowami pochodzenia erozyjnego. W jarze przy przełomach spotyka się duże głazy 
polodowcowe. Dno Reknicy jest piaszczysto-kamieniste, rzeka zaliczana jest do pstrągowych. Dno 
doliny porastają płaty łęgów. Na terenie obszaru stwierdzono występowanie 6 rodzajów siedlisk  
z Zał. I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 3150 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 3160 - naturalne dystroficzne zbiorniki wodne, 9110 - kwaśne 
buczyny niżowe, 9130 - żyzne buczyny, 9160 - grąd subatlantycki, 91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe i olsy źródliskowe, 91F0 - łęgowe lasy dębowo – wiązowo – jesionowe. Obszar 
charakteryzuje się ponadto obfitą florą ze stanowiskami zagrożonych i chronionych prawnie gatunków 
roślin, w tym licznych storczykowatych.  
Zagrożenie dla przedmiotu ochrony obszaru stanowią m.in. budowy dróg, sieci elektrycznych  
i telefonicznych, pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnych. 
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W odniesieniu do rezerwatu przyrody „Jar Reknicy” celem ochrony jest zachowanie przełomowego 
odcinka rzeki o urozmaiconej rzeźbie terenu oraz leśnych ekosystemów z charakterystycznymi dla nich 
biotopami, biocenozami i procesami.  
Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku9 wprowadzono plan ochrony 
dla rezerwatu identyfikując w nim następujące zagrożenia: 

a) wewnętrzne: 
 obecność gatunków obcych siedliskowo, zmiany warunków siedliskowych, w tym zwiększenie 

ocienienia i wilgotności gleby oraz zwiększenie jej kwasowości w wyniku opadu igieł 
sosnowych i świerkowych – eliminacja / ograniczanie zagrożenia poprzez redukcję lub 
miejscami całkowite usunięcie obcych siedliskowo gatunków drzew iglastych oraz usuwanie 
podrostów gatunków niepożądanych wg potrzeb, wprowadzenie w gniazdach, gatunków 
drzew liściastych zgodnych z siedliskiem; 

 ograniczony udział w drzewostanach (zwłaszcza w grądzie) dębu, lipy, klonów i wiązów -
eliminacja / ograniczanie zagrożenia poprzez wprowadzenie gatunków właściwych dla 
zbiorowisk grądu (dębu, graba, klonu, wiązu); 

 zagrożenie pożarowe w północnej części rezerwatu w drzewostanach sosnowych oraz w części 
drzewostanów przyległych do linii wysokiego napięcia (zagrożenie potencjalne) - eliminacja / 
ograniczanie zagrożenia poprzez okresowe obalanie i/lub usuwanie drzew i krzewów pod 
liniami energetycznymi, przebudowę drzewostanu w północnej części rezerwatu; 

b) zewnętrzne: 
 antropopresja (w tym: płoszenie zwierząt, wydeptywanie ściółki, mchów, porostów oraz 

grzybów, niszczenie roślinności zielnej, zaśmiecanie, rozjeżdżanie przez pojazdy mechaniczne) 
– eliminacja / ograniczanie zagrożenia poprzez ustawienie i utrzymanie tablic urzędowych, 
informacyjno-edukacyjnych, odnawianie oznaczenia drzew na granicy rezerwatu; 

 zanieczyszczenie wód Reknicy z obszarów sąsiadujących przez spływy powierzchniowe – 
eliminacja / ograniczanie zagrożenia poprzez niedopuszczenie do odlesienia stoków, 
ograniczenie stosowania nawozów mineralnych na terenach sąsiadujących, podłączenie 
przylegającej do zabudowy do systemu kanalizacyjnego, okresowe oczyszczanie przepustów 
pod drogą wojewódzką nr 221 na długości graniczącej z rezerwatem; 

 zmiany stosunków wodnych powodujące przesuszenie fitocenoz łęgowych spowodowane 
spadkiem poziomu wód gruntowych (zagrożenie potencjalne) – eliminacja / ograniczanie 
zagrożenia przez zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania gruntów w najbliższym 
otoczeniu rezerwatu; 

 potencjalna zmiana sposobu użytkowania gruntów na działkach przylegających do rezerwatu 
co przyczyni się do zwiększenia spływu powierzchniowego zanieczyszczeń – eliminacja / 
ograniczenie zagrożenia poprzez zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania gruntów 
w najbliższym otoczeniu rezerwatu; 

 potencjalne spływy zanieczyszczeń spowodowane remontami drogi wojewódzkiej nr 221  
i innych dróg przyległych do rezerwatu – eliminacja / ograniczenie zagrożenia poprzez 
przeprowadzanie niezbędnych konserwacji/ remontów/przebudowy dróg i mostu  
z uwzględnieniem zasad i potrzeb ochrony przedmiotów ochrony rezerwatu. 

 
9 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie 
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jar Reknicy” (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 2160) 
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Potencjalnymi czynnikami zagrożenia ze strony nowego sposobu zagospodarowania terenu objętego 
projektem MPZP Huta Dolna II dla ww. form ochrony przyrody są: 

 istotna zmiana stosunków wodnych na obszarze wpływająca na bilans wodny w zlewni rzeki; 
 zanieczyszczenia wód rzeki odpadami i ściekami w skali mogącej powodować pogorszenie 

stanu jakościowego wód Reknicy i  modyfikację warunków funkcjonowania siedlisk objętych 
ochroną.  

 
W projekcie MPZP nie zaproponowano szczegółowych ustaleń dotyczących przedsięwzięć 
niepodlegających obowiązkowi uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a mogących 
potencjalnie negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000. Ocena wpływu takich przedsięwzięć na 
przedmiot i cele ochrony obszaru Natura 2000 będzie się zatem opierała na przepisach ogólnie 
obowiązujących, w drodze indywidualnej oceny konkretnego zamierzenia.  
Respektowanie obowiązujących przepisów, zachowanie stosunków wodnych na gruncie, prawidłowe 
użytkowanie urządzeń infrastruktury wodno – kanalizacyjnej oraz zagospodarowanie odpadów 
pozwala wnioskować, że nie dojdzie do powstania zagrożeń, które pośrednio miałyby negatywny 
wpływ na: 

 stan i cele ochrony wyznaczone dla obszaru Natura 2000 - SOO „Dolina Reknicy”; 
 zmniejszenie integralności i spójności zarówno samego obszaru jak i sieci Natura 2000 jako 

całości. 
Przy zgodnym z ustaleniami projektu MPZP Huta Dolna II zagospodarowaniu terenu, nie przewiduje się 
negatywnego wpływu na cele rezerwatu przyrody „Jar Reknicy”. 
 
 

7.6. Korytarze ekologiczne 
 
Wysoki poziom zachowania powierzchni biologicznie czynnej dla zagospodarowywanych działek, 
umiarkowana intensywność zabudowy i obowiązek zachowania spójnego układu odwadniania terenu 
nie dają podstaw do uznania aby realizacja ustaleń projektu MPZP spowodowała trwałe ograniczenia 
dla migracji organizmów. Grodzenie poszczególnych nieruchomości wyeliminuje w dużej mierze 
przypadkowe pojawianie się większych zwierząt na terenie (w tym od strony gruntów leśnych) i tym 
samym może w pewnym stopniu wpływać na zwyczaje migracyjne gatunków w skali lokalnej. Z punktu 
widzenia migracji mniejszych zwierząt, dobrą praktyką jest stosowanie ogrodzeń o ażurowym układzie 
jego elementów i zachowanie prześwitu między poziomem gruntu a dolną częścią ogrodzenia. 
Biorąc powyższe pod uwagę, nie przewiduje się aby przyszłościowe zagospodarowanie terenu 
stanowiło zagrożenie dla lokalnych populacji organizmów i mogło być istotną barierą migracyjną  
w obrębie ustanowionych korytarzy ekologicznych. 
 

7.7. Różnorodność biologiczna 
 

Szata roślinna terenów objętych projektem MPZP Huta Dolna II oraz stan jej zachowania pozwalają 
stwierdzić, że najistotniejsze znaczenie ma aktualnie roślinność  terenu niezabudowanego z uwagi na 
jej funkcje stabilizującą grunty zlokalizowane na zboczach. Jej wartość przyrodnicza jest jednak 
przeciętna.  
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W ramach prac inwestycyjnych na potrzeby nowej zabudowy będzie dochodzić do uszczuplenia 
powierzchni zajmowanej przez roślinność (trwałe zajęcie) jak i jej czasowego zniszczenia (rozjeżdżanie, 
wydeptywanie). Praca sprzętu budowlanego może powodować również czasowe płoszenie zwierząt. 
Może wystapić zatem czasowy, odwracalny spadek różnorodności biologicznej terenu jak i trwały 
jednak w ograniczonej skali. Biorąc pod uwagę zapisy projektu MPZP, powszechność występujących na 
obszarze gatunków oraz możliwości ich odtwarzania się nie przewiduje się aby doszło do ograniczenia 
różnorodności biologicznej w sposób wielkoskalowy lub w odniesieniu do gatunków zagrożonych. 
W projekcie MPZP Huta Dolna II ustalono aby nasadzenia zieleni składały się z gatunków rodzimych, 
dobranych z uwzględnieniem lokalnych warunków siedliskowych. Zwrócenie uwagi na stosowanie 
gatunków rodzimych należy uznać na rozwiązanie wysoko pożądane dla utrzymania właściwego 
poziomu różnorodności biologicznej, zapobiegania inwazyjności i przekształceniom lokalnych 
ekosystemów. 
Teren objęty opracowaniem projektu MPZP potraktowano prewencyjnie jako miejsce potencjalnego 
występowania przedstawicieli gatunków chronionych, ich okresowej lub stałej obecności. Utrzymanie 
wysokiego poziomu powierzchni biologicznie czynnej będzie mieć duże znaczenie dla ptactwa, 
bezkręgowców i drobnych kręgowców stanowiąc dla nich potencjalną bazę żerowiskową, miejsce 
bytowania oraz rozrodu.  
Projekt MPZP Huta Dolna II nie odnosi się wprost do przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Pośredni 
zapis dotyczący tego zagadnienia wynika z §8 ust. 4 projektu MPZP, gdzie zwrócono uwagę na 
obowiązek dokonywania ewentualnej wycinki zieleni w terminach i na zasadach określonych  
w przepisach odrębnych. Do przepisów tych należy m.in. ustawa o ochronie przyrody i wydane na jej 
podstawie akty wykonawcze. Konieczność właściwego postępowania z gatunkami chronionymi wynika 
zatem bezpośrednio z przepisów prawa ogólnokrajowego.  
W projekcie ww. MPZP odniesiono się do uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego regulującej 
zasady działania w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w którym obowiązują 
zakazy zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 
rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności 
związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką.  
Przestrzeganie tych przepisów oraz ich właściwa egzekucja przez uprawnione organy administracji 
pozwoli na utrzymanie właściwego poziomu różnorodności biologicznej terenu. 
 

7.8. Krajobraz kulturowy, zabytki  
 
Dla obszaru opracowania projektu MPZP nie ma obowiązku ochrony krajobrazu kulturowego. 
Istniejąca w granicach opracowania  oraz w sąsiedztwie zabudowa ma cechy współczesne. W związku 
z tym, przy zaproponowanych zapisach o nawiązaniu nową zabudową do istniejącego 
zagospodarowania w sąsiedztwie, nie przewiduje się jakiegokolwiek wpływu na lokalny krajobraz 
kulturowy.  
W związku ze znajdowaniem się dużej części obszaru opracowania w zasięgu pośredniej strefy ochrony 
od stanowiska archeologicznego, konieczne jest stosowanie się do przepisów konserwatorskich przy 
podejmowaniu prac związanych z zagospodarowaniem terenu. W §9 części tekstowej projektu MPZP 
znalazły się odpowiednie zapisy o konieczności poprzedzenia zagospodarowania terenu badaniami 
archeologicznymi. Do przeprowadzenia takich badań i postępowania ze znaleziskami będą miały 
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy. 
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Obecność stanowiska archeologicznego w niedalekiej odległości pozwala także wnioskować, że przy 
pracach inwestycyjnych w granicach projektu MPZP możliwe jest napotkanie dodatkowych, 
nieodkrytych dotychczas reliktów archeologicznych. W takich przypadkach również zastosowanie będą 
miały przepisy krajowe o ochronie dziedzictwa kulturowego. 
 

7.9. Krajobraz  
 

Obecny krajobraz ulegnie zmianie w momencie realizacji zabudowy. Ograniczeniem przed znacznymi 
przekształceniami są przepisy obowiązujące dla Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
Racjonalna gospodarka zielenią, ograniczenie niwelacji terenu do niezbędnych przypadków oraz 
zachowanie dużego udziału powierzchni biologicznie czynnej umocni zachowanie walorów 
krajobrazowych terenu. 
Elementy kubaturowe będą widoczne w przestrzeni natomiast z uwagi na ich niewielką skalę nie będą 
się znacząco wyróżniały w krajobrazie. W projekcie MPZP Huta Dolna II wskazano na obowiązek 
nawiązania do istniejącej zabudowy oraz zachowania z nią spójności architektonicznej. 
Rekomendowane do zastosowania materiały, stonowana kolorystyka obiektów, rodzaj dachu i jego 
pokrycia przyczynią się do utrzymania dobrych walorów wizualnych i tym pozytywnego odbioru 
krajobrazu.  
Bardziej widoczne w przestrzeni mogą być elementy infrastruktury telekomunikacyjnej czy 
energetycznej. Projekt MPZP Huta Dolna II dopuszcza inwestycje celu publicznego z zakresu 
telekomunikacji, przy czym wskazuje na obowiązek maskowania wszystkich urządzeń tego typu, 
również w zakresie kolorystyki. Dla ograniczenia liczby tego typu urządzeń w przestrzeni dano 
rekomendacje dla korzystania z tych samych wież i konstrukcji wsporczych przez różnych operatorów. 
 

7.10. Warunki zdrowia i życia ludzi 
 

Przyszłe zagospodarowanie uwzględnienia warunki zdrowia i życia ludzi. Ekstensywny sposób 
zabudowy terenu, zapewnienie właściwej obsługi nieruchomości przez infrastrukturę techniczną, 
wykluczenie funkcji składowej i magazynowej oraz obowiązek eliminacji i ograniczania negatywnych 
oddziaływań w przypadku każdego zamierzenia inwestycyjnego umożliwią zachowanie standardów 
jakości środowiska i zapewnienie odpowiedniej jakości życia i odpoczynku ludzi. 
 

7.11. Transgraniczne oddziaływanie 
 

Przy uwzględnieniu skali i rodzaju zagospodarowania określonego w projekcie MPZP Huta Dolna II oraz 
odległości obszaru od granic RP (ok. 28,5 km + 12 mil morskich) nie przewiduje się zaistnienia 
oddziaływania w kontekście transgranicznym. Planowane zagospodarowanie i prognozowane od niego 
oddziaływania będą miały charakter lokalny, nie wiążą się z wystąpieniem znacznych i długotrwałych 
uciążliwości i emisji, które mogłyby mieć zasięg wykraczający poza granice kraju.  
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7.12. Oddziaływania skumulowane 
 

W pobliżu terenu objętego projektem MPZP Huta Dolna II nie zidentyfikowano funkcjonowania, 
realizacji ani przygotowywania inwestycji, które mogłyby negatywnie wpływać na ludzi i poszczególne 
elementy środowiska niezależnie lub przy jednoczesnej realizacji ustaleń zapisów MPZP.  
Nie prognozuje ponadto się aby docelowe zagospodarowanie terenu, przy uwzględnieniu sposobu 
zagospodarowania terenów sąsiednich, było źródłem oddziaływań podlegających kumulacji. 
Z uwagi na długoterminowość ustaleń MPZP nie można jednak z całą pewnością zakwestionować 
występowania oddziaływań skumulowanych w przyszłości. Przy zachowaniu właściwej organizacji prac 
dla każdej z inwestycji i zastosowaniu dobrych praktyk budowlanych możliwe jest jednak ograniczanie 
skali i zasięgu oddziaływań od poszczególnych inwestycji a tym samym ich ponadnormatywności  
i uciążliwości na ludzi i środowisko.  
Obecność funkcji usługowej jako towarzyszącej funkcji mieszkaniowej może się wiązać  
z pewnymi emisjami na etapie użytkowania. Ich intensywność zależna będzie przede wszystkim od 
specyfiki prowadzonej działalności. Oddziaływania związane z funkcją usługową podlegać będą analizie 
w ramach konkretnego przypadku i w miarę potrzeby ograniczane będą w drodze indywidualnych 
decyzji administracyjnych.  
 

7.13. Warunki klimatyczne, ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska, w tym ryzyko 
wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych 

 

Zmiany trendów pogodowych wpływające na stan klimatu już obecnie stanowią zagrożenia dla ludzi, 
obiektów i elementów środowiska naturalnego. W ostatnich latach notowano a w latach kolejnych 
prognozuje się występowanie: 

 długich okresów suchych, bezdeszczowych w porze wiosennej i letniej oraz następujących po 
nich gwałtownych, nawalnych opadów; 

 gwałtownych burz i wiatrów o znacznej prędkości; 
 wyższych temperatur powietrza w skali rocznej i wieloletniej w stosunku do lat ubiegłych; 
 mniejszej liczby dni mroźnych i z pokrywą śnieżną. 

Ww. zjawiska coraz częściej skutkują uszkodzeniem infrastruktury technicznej w tym drogowej, 
elektroenergetycznej, odwodnieniowej, uszkodzeniami budynków, podmyciami i podtopieniami 
terenów, stratami w drzewostanie, przerwami w dostawach wody i prądu. Stwarza to ryzyko strat 
materialnych w mieniu publicznym, dużych zniszczeń dla majątku prywatnego i szkód niematerialnych 
w środowisku naturalnym.  
Obszar objęty projektem MPZP Huta Dolna II położony jest poza wyznaczonymi prawem obszarami 
zagrożenia powodzią i  zagrożonymi ruchami masowymi. Zachowując zasadę przezorności, środkowa 
część terenu oraz północne krańce wschodniej części obszaru w granicach projektu MPZP,  
z uwagi na znaczne nachylenia terenu, zostały określone jako zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. 
Ustalono w stosunku do nich warunki mające na celu  zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia 
terenu przed posadowieniem na nim obiektów budowalnych.  
Przy zagospodarowaniu terenu zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie MPZP, nowa zabudowa 
będzie w wystarczający i akceptowalny sposób dostosowana do zmieniających się warunków 
klimatycznych. Wpływ na to będzie miało dalsze utrzymanie wysokiego poziomu powierzchni 
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biologicznie czynnej w obrębie obszaru, zachowanie dotychczasowych stosunków wodnych na 
obszarze, realizacja nowej zabudowy z materiałów trwałych i dopuszczonych do użytku na podstawie 
stosownym norm, atestów i certyfikatów. 
 

8. Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko, w szczególności prawdopodobieństwo wystąpienia, 
czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność  

 

Realizacja nowego zagospodarowania na obszarach nieprzekształconych lub przekształconych 
częściowo zawsze wiąże się z oddziaływaniem na elementy środowiska. W związku z tym należy uznać, 
że oddziaływania takie wystąpią choć głównie będą obecne w fazie realizacji zagospodarowania. Ich 
zasięg będzie lokalny (w granicach terenu inwestycyjnego i dróg dojazdowych) i w dużej części będą to 
oddziaływania odwracalne. Za działanie nieodwracalne należy uznać trwałe zajęcie terenu pod obiekty 
budowlane i powierzchnie komunikacyjne.  
Długoterminowe i stałe oddziaływania na etapie użytkowania obiektów i infrastruktury będą się wiązać 
przede wszystkim z gospodarką mediami na potrzeby nowej zabudowy mieszkaniowej. W przypadku 
zabudowy letniskowej spodziewać się należy, że oddziaływania te będą występowały cyklicznie choć 
sezonowo. Zasady wyposażenia nowej zabudowy w infrastrukturę techniczną zostały w projekcie 
MPZP oparte na rozwiązaniach zgodnych z prawem, sprawdzonych i skutecznych, w tym z preferencją 
dla rozwiązań prośrodowiskowych (np. zastosowanie energii z OZE).  
 

9. Przydatność wprowadzanej zmiany w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w tym 
wspierania zrównoważonego rozwoju i wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony 
środowiska 

 

Projekt MPZP Huta Dolna II wprowadza modyfikację w przeznaczeniu rezerwy terenowej pod drogę 
lokalną dostosowując potrzebny na ten cel teren przy jednoczesnym uwzględnieniu bardziej 
racjonalnego urządzenia terenów przyległych do drogi.  Ujednolicenie w przeznaczeniu znacznej części 
obszaru pod zabudowę letniskową dla rekreacji indywidualnej nawiązuje do zagospodarowania 
istniejącego i przewidzianego obowiązującymi MPZP na okolicznych terenach.  
Dla obecnie obowiązującego MPZP Huta Dolna analizowano już wcześniej oddziaływania w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem MPZP. Zmiana przeznaczenia 
terenu przy utrzymaniu racjonalnych warunków zagospodarowania takich jak:  

 parametry zabudowy; 
 wysoki wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej;  
 zachowanie istniejących stosunków wodnych na terenie; 
 zachowanie w maksymalnym możliwym stopniu rzeźby terenu;  
 zapewnienie odpowiedniej obsługi obszaru przez infrastrukturę techniczną, 

nie spowoduje znacznego zwiększenia presji na środowisko, w tym na obszary chronione przyrodniczo.  
 
Jednocześnie w ramach sporządzania niniejszego uzasadnienia odniesiono się m.in. do: 

 opisu obszarów Natura 2000 zamieszczonych w Standardowych Formularzach Danych; 
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 uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego obowiązującej dla Przywidzkiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu z 2018 r. ze zmianą z 2020 r.; 

 zaktualizowanego w 2016 r. głównego dokumentu wyznaczającego kierunki polityki  
w zakresie gospodarki wodnej (Plan gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły); 

 wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego od 01.03.2017 r.; 
 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy z 2018 r. 

co umożliwiło uwzględnienie aktualnych uwarunkowań środowiska, kierunków ich zmian oraz działań 
podejmowanych dla utrzymania i poprawy tego stanu. Ww. dokumenty zostały sporządzone na 
podstawie przepisów krajowych oraz w oparciu o przepisy europejskie (Ramowa Dyrektywa Wodna, 
Dyrektywa Siedliskowa i Ptasia) a zatem uznaje się, że ustalenia projektu MPZP Huta Dolna II realizują 
zasady ochrony środowiska, w tym zasadę zrównoważonego rozwoju.  

 

10. Załączniki 
 

Projekt MPZP Huta Dolna II (tekst i rysunek) 


