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1. WPROWADZENIE 

Niniejsze opracowanie ekofizjograficzne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

dotyczące projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Miłowo II” dla fragmentu 

obrębu geodezyjnego Miłowo w rejonie ulic Przywidzkiej i Budowlanych, w gminie Przywidz 

pod nazwą „Miłowo II” (powiat gdański, województwo pomorskie) zostało wykonane na 

zlecenie Urzędu Gminy Przywidz. 

1.1. Podstawy prawne opracowania 

Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub 

jego zmiany sporządza się obowiązkowo na mocy art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska (t. jed. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.). Na podstawie art. 

72 ust. 6 w/w ustawy Minister Środowiska wydał w dniu 9 września 2002 r. Rozporządzenie 

w sprawie opracowań ekofizjograficznych (t. jed. Dz.U. z 2002 nr 155 poz. 1298), w którym 

zostały określone rodzaje i zakres opracowań ekofizjograficznych.  

Warunki, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze 

określa art. 51, 52 i 53 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. jed. Dz. U. z 2020 r. poz. 283).  

Podczas wykonywania niniejszego opracowania korzystano i opierano się na aktualnie 

obowiązujących przepisach prawnych. 

Akty prawne: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 

2019 r. poz. 1396 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 

55); 

 Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293); 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2020 poz. 65); 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2017 r. poz. 1161); 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 310); 

 Ustawa 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283); 

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 6, 148); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z 

późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity:  Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, 1495); 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 
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 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska (Dz. U. nr 263 poz. 2202);  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w 

zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. poz. 718); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. poz. 133); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. poz. 1416); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 

Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713); 

 Dyrektywa Rady UE 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa (Dz. U. UE. L. 20 z 26.01.2010 r., str.7-25 z późn. zm.) – Dyrektywa Ptasia; 

 Dyrektywa Rady 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 8 maja 2000 r.  

w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji 

hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Dz. U. UE. L. 

162 z 3.07.2000 r., str. 1, z późn. zm.) – Dyrektywa Hałasowa; 

 Dyrektywa Rady UE 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory  (Dz. U. UE. L. 206 z 22.07.1992 r., str. 7 z późn. 

zm.) – Dyrektywa Siedliskowa; 

 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 czerwca 2001 r.  

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. U. UE. L. 

197 z 21.07.2001 r., str. 30-37); 

 Dyrektywa Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE. L. 327 z 22.12.2000,  

str. 1-73) – dalej Dyrektywa Wodna; 

 Dyrektywa Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

(Dz. U. UE. L. 26 z dn. 28.01.2012r., str. 1-21). 

Akty prawa miejscowego: 

 Uchwała Nr XXXIII/271/2018 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Miłowo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo w rejonie ulic Przywidzkiej  

i Budowlanych, gmina Przywidz 

1.2. Dokumentacje i materiały źródłowe 

Do sporządzenia niniejszego opracowania posłużyły następujące dokumenty, prace 

analityczne i studialne oraz opracowania kartograficzne: 
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 Uchwała Nr XXXII/253/2018 Rady Gminy Przywidz z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Przywidz. 

 Uchwała Nr XXXII/258/2018 Rady Gminy Przywidz z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Przywidz. 

 Uchwała Nr II/14/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 4 marca 2019 r. w 

sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników 

Związku Gmin Wierzyca, w zakresie odpadów komunalnych. 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2016-2019  

z perspektywą na lata 2020-2023, Stary Las Sp. z o.o., Przywidz, maj 2016; 

 Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla gminy 

Przywidz na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019, Stary Las Sp. z o.o., Przywidz, 

październik 2012; 

 Państwowy Monitoring Środowiska, monitoring ptaków Polski [dostęp: 06-03-2020], 

Internet: http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl; 

 Ochrona łączności ekologicznej w Polsce, Jędrzejewski W., Ławreszuk D., Zakład Badania 

Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża 2009; 

 Państwowy Monitoring Środowiska [dostęp 06-03-2020], Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska, Internet: http://www.gios.gov.pl; 

 Monitoring jakości wód podziemnych, online [dostęp 06-03-2020], Internet: 

http://mjwp.gios.gov.pl/, Inspekcja Ochrony Środowiska; 

 Potential natural vegetation of Poland (Potencjalna roślinność naturalna Polski), 

Matuszkiewicz M., IGiPZ PAN, Warszawa, 2008; 

 Mapa Polski [dostęp 06-03-2020], Internet: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, Generalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska; 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim GNP.6721.2.1.2018KM 

Postanowienie z lipca 2018 o uzgodnieniu zakresu i stopnia szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu: miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Miłowo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego 

Miłowo; 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-GD-WZP. 

411.5.15.2018.MP.1. Uzgodnienie z dn. 23.08.2018r. w sprawie zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do 

projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłowo II dla 

fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo; 

 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 maja 

2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Przywidz PLH 220025 (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 23 grudnia 2016, poz. 2167) wraz z 

uzasadnieniem. 

1.3. Cel, zakres i metodyka sporządzania opracowania 

Celem opracowania jest ustalenie wymagań ochrony środowiska i ocena istniejących 

uwarunkowań w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu 

Miłowo w gminie Przywidz pod nazwą „Miłowo II”. Jednocześnie ma ono uwzględniać 

uwarunkowania przyrodnicze potrzebne do wykonania projektu w/w planu. 

http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/
http://www.gios.gov.pl/
http://mjwp.gios.gov.pl/
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W niniejszym opracowaniu zawarte zostały działania, które zapewnią warunki 

zrównoważonego rozwoju i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska przyrodniczego.  

Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego 

wykonywane jest z wyprzedzeniem prac planistycznych i ma na celu: 

 dostosowania funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do 

uwarunkowań przyrodniczych; 

 zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym 

planem zagospodarowania przestrzennego; 

 zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska; 

 eliminowanie lub ograniczenie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko; 

 ustalenie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych. 

 eliminowanie lub ograniczenie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko; 

 ustalenie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych. 

Zakres opracowania ekofizjograficznego podstawowego obejmuje: 

 rozpoznanie i charakterystykę stanu oraz funkcjonowania środowiska, 

udokumentowane  

i zinterpretowane przestrzennie; 

 diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska; 

 wstępną prognozę dalszych zmian zachodzących w środowisku, polegającą na 

określeniu kierunków i możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska, 

które może powodować dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie; 

 określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-

przestrzennej, polegające w szczególności na wskazaniu obszarów, które powinny 

pełnić przede wszystkim funkcje przyrodnicze; 

 ocenę przydatności środowiska, polegającą na określeniu możliwości rozwoju i 

ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania obszaru; 

 określenie uwarunkowań ekofizjograficznych, formułowanych w postaci wniosków i 

analiz, prognoz i ocen odpowiednio do przedmiotu i skali sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Uwarunkowania ekofizjograficzne są podstawą do opracowania prognozy oddziaływania 

na środowisko, w której określa się i ocenia następujące zagadnienia: 

1) w zakresie skutków:  

 dla środowiska, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu, 

powodowane zwłaszcza wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza, 

wytwarzaniem odpadów, wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi, 

wykorzystywaniem zasobów środowiska, zanieczyszczeniem gleby lub ziemi, 

niekorzystnym przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu oraz emitowaniem 

hałasu. 

 realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

powietrze, powierzchnię ziemi, glebę, kopaliny, wody powierzchniowe i podziemne, 

klimat, zwierzęta i rośliny - we wzajemnym ich powiązaniu, oraz na ekosystemy i 

krajobraz; 

2) w zakresie oceny: 

 stanu i funkcjonowania środowiska, jego zasobów, odporności na degradację i 

zdolności do regeneracji, wynikających z uwarunkowań określonych w opracowaniu 



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo II  

dla fragmentu obrębu Miłowo w rejonie ulic Budowlanych i Przywidzkiej, w gminie Przywidz  

9 

 

ekofizjograficznym oraz tendencji do zmian przy braku realizacji ustaleń 

projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń zawartych w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia: 

- zgodności projektowanego użytkowania i zagospodarowania terenów  

z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym, 

 zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska, a w szczególności 

zawartymi w aktach o utworzeniu obszarów i obiektów chronionych oraz w planach 

ochrony, 

 skuteczności ochrony różnorodności biologicznej, 

 właściwych proporcji pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania  

a pozostałymi terenami, 

 określonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

warunków zagospodarowania terenu, wynikających z potrzeb ochrony środowiska, 

prawidłowości gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i 

leśnych, 

 zagrożeń dla środowiska, z uwzględnieniem wpływu na zdrowie ludzi, które mogą 

powstawać na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz na terenach pozostających w zasięgu oddziaływania wynikającego 

z realizacji ustaleń tego planu, 

 skutków dla istniejących form ochrony przyrody oraz innych obszarów chronionych, 

 zmian w krajobrazie; 

3) w zakresie możliwości rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne 

oddziaływania na środowisko, w tym na krajobraz, które mogą wynikać z realizacji 

ustaleń projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz, w 

zależności od potrzeb, propozycje innych niż w tym projekcie ustaleń sprzyjających 

ochronie środowiska. 

1.4. Ogólna charakterystyka terenu objętego opracowaniem 

Opracowaniem objęto teren w południo-wschodniej części gminy Przywidz w powiecie 

gdańskim zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/271/2018 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 

czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miłowo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo, w 

rejonie ulic Przywidzkiej i Budowlanych, gmina Przywidz.  

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o powierzchni około 52 

ha znajduje się w obrębie Miłowo (Ryc.1.). Na strukturę omawianego terenu składają się 

m.in. grunty orne, pastwiska, łąki, lasy, nieużytki, niewielkie zbiorniki i cieki wodne. 

Teren opracowania położony jest o około 2,5 km na wschód od miejscowości gminnej 

Przywidz i około 27 km na południowy-zachód od miasta Gdańsk. Obszar dostępny jest z 

podstawowego układu dróg wojewódzkich i gminnych.  

Zgodnie ze Studium… [2004 z późn. zm.] przedmiotowy teren leży w północno-wschodniej 

części mezoregionu fizycznogeograficznego Pojezierza Kaszubskiego.  
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Ryc.1. Ortofotomapa z lokalizacją terenu objętego opracowaniem (opracowanie własne na podstawie 

danych z http://www.geoportal.gov.pl/). 

N 

http://www.geoportal.gov.pl/
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2. POŁOŻENIE TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 

2.1. Położenie administracyjne i podstawowe dane o terenie 

Teren objęty opracowaniem znajduje się w centralnej części województwa pomorskiego,  

w południowo-zachodnim fragmencie powiatu gdańskiego, w południowo-wschodniej części 

gminy wiejskiej Przywidz. Teren zajmuje powierzchnię ok. 52 ha i graniczy: 

 od północy z lasami i użytkami rolnymi; 

 od zachodu z lasami i użytkami rolnymi; 

 od południa z użytkami rolnymi, terenami leśnymi i drogą wojewódzką nr 233; 

 od wschodu z drogą gminną. 

W granicach terenu znajdują się działki numer: 87/4, 92, 93/2, 93/3, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 

95/1, 97, 98, 109, 112/2, 114, 115, 117/2 oraz fragmenty działek o numerach: 112/3, 117/1, 

118. 

Przez teren objęty opracowaniem przebiegają drogi dojazdowe do posesji i drogi techniczne 

na terenie zakładu betoniarskiego.  

Na strukturę użytkowania terenu opracowania składają się: 

 tereny komunikacyjne 2,4%,  

 grunty orne 73,5%, w tym: 

 grunty klasy IVb – 33,0%; 

 grunty klasy V – 21,4%; 

 grunty klasy VI – 19,1%; 

 łąki trwałe – 2,7%, w tym: 

 łąki klasy IV – 1,0%; 

 łąki klasy V – 1,7%; 

 pastwiska trwałe 17,7%, w tym: 

 pastwiska klasy IV – 7,7%; 

 pastwiska klasy V – 9,8%; 

 pastwiska klasy VI – 0,2%; 

 lasy –1,4%, w tym: 

 lasy klasy V – 1,4%; 

 obszary zabudowane – 0,3%, w tym: 

 tereny mieszkaniowe 0,15%; 

 inne tereny zabudowane – 0,15%; 

 nieużytki – 2,0%; 

W obrębie terenu objętego planem znajduje się zabudowa produkcyjna obejmująca zakład 

betoniarski oraz tereny byłego żwirowiska. Na terenie opracowania znajduje się także 

zabudowa mieszkaniowo-usługowa (agroturystyka). 

2.2. Położenie przyrodnicze 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski wg Jerzego Kondrackiego teren objęty 

opracowaniem położony jest w regionie – Pozaalpejska Europa Zachodnia, w megaregionie – 

Pozaalpejska Europa Środkowa, w prowincji – Niż Środkowoeuropejski, w podprowincji – 
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Pobrzeża Południowobałtyckie, w makroregionie Pojezierze Wschodniopomorskie, w 

mezoregionie Pojezierze Kaszubskie
1
. 

Według regionalizacji hydrogeologicznej Polski teren opracowania należy do: 

 jednolitej części wód podziemnych nr 28 – wg JCWPd
2
, 

 prowincji Wybrzeża  i Pobrzeża Bałtyku – Regionu wschodniopomorskiego (RWP) –  

wg regionów wodnych (Nowicki, Sadurski, 2007), 

 prowincji niżowej – subregionu nadmorskiego – wg podziału Atlasu Hydrogeologicznego 

Polski (Paczyński, 1995). 

Teren znajduje się w prowincji A – platforma prekambryjska (wschodnioeuropejska), w 

regionie II -  Obniżenie Nadbałtyckie.  

Według  regionalizacji geobotanicznej Polski teren opracowania znajduje się w: 

 Prowincji Morza Bałtyckiego; 

 Prowincji Środkowoeuropejskiej, Podprowincji Południowobałtyckiej (Dział A),  

 krainie Pojezierzy Środkowopomorskich (4),  

 w okręgu Pojezierza Kaszubskiego (5),  

 w podokręgu Przodkowskim (e). 

Pod względem przynależności hydrograficznej teren znajduje się w obszarze zlewni rzeki 

Wdy oraz Wierzycy. 

2.3. Powiązania zewnętrzne 

2.3.1. Powiązania ekologiczne 

Na terenie objętym opracowaniem dominują grunty orne. Ponadto, w granicach terenu objętego 

projektem planu znajdują się pastwiska trwałe, łąki trwałe, lasy, nieużytki, tereny 

komunikacyjne i obszary zabudowane. W części środkowej i południowej występują niewielkie 

obszary zadrzewień i zakrzaczeń. Teren opracowania w dużej części stanowią tereny po 

wydobyciu kruszywa, których charakterystyka wykazuje małe i lokalne znaczenie dla 

środowiska. Cały obszar zagospodarowany jest w sposób ekstensywny. W bezpośrednim 

sąsiedztwie obszaru objętego planem nie ma dużych obszarów łąk i zbiorników wodnych. 

Omawiany teren znajduje się w otoczeniu obszarów chronionych (podrozdział 4.1.), których 

usytuowanie może wykazywać pośrednie (przeloty, wędrówki, sezonowość użytkowa terenu) 

powiązania ekologiczne z terenem opracowania: 

 Rezerwat Przyrody „Wyspa na Jeziorze Przywidz” 

 Obszar „Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu” 

 Obszar „Natura 2000” – Przywidz PLH 220025 

 Obszar „Natura 2000” – Huta Dolna PLH 220089 

 Obszar „Natura 2000’ – Pomlewo PLH 220092 

Według obowiązującego „Studium…” [2004 z późn. zm.] północna część terenu leży w 

obszarze ochronnym GZWP 111 (ok. 5% terenu) oraz część środkowa i południowa  

w obszarze ochronnym GZWP 116 (ok. 95% omawianego terenu). Wody zbiornika zostały 

zakwalifikowane jako jakości średniej i dobrej, o średniej i wystarczającej oporności na 

zanieczyszczenia, tylko lokalnie niewystarczającej.    

  

                                                      
1
 Wg: Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2002. 

2
 JCWPd - Jednolite Części Wód Podziemnych. 
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2.3.2. Powiązania komunikacyjne 

Na obszarze objętym opracowaniem znajdują się drogi wewnętrzne prowadzące na pola 

uprawne do posesji i drogi techniczne na terenie zakładu betoniarskiego.  

Wzdłuż południowej granicy obszaru objętego opracowaniem  przebiega droga wojewódzka 

nr 233 Mierzeszyn – Borowina – Trzepowo. Wzdłuż wschodniej granicy przebiega droga 

gminna (ul. Budowlanych). 

2.3.3. Powiązania techniczne 

Na terenie opracowania zlokalizowana jest: 

 kanalizacja sanitarna – nie istnieje zbiorcza kanalizacja sanitarna, istniejące zabudowania są 

obsługiwane przez indywidualne oczyszczalnie ścieków lub przydomowe zbiorniki; 

 sieć wodociągowa – teren obsługiwany jest przez stację wodociągową Sucha Huta poprzez 

stacje podnoszenie ciśnienia w Kierzkowie, ujęcie ze studni głębinowej; 

 linia elektroenergetyczna średniego napięcia; 

 gazociąg gazu ziemnego – przez terytorium gminy nie przechodzą gazociągi gazu ziemnego, 

mieszkańcy muszą korzystać z gazu butlowego propan-butan; 

 sieć telekomunikacyjna; 

 gospodarka odpadami – odpowiedzialne za zbieranie i gospodarkę odpadami komunalnymi  

z terenu gminy Przywidz jest Związek Gmin Wierzyca. 
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3. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 

PRZYRODNICZYCH Z DIAGNOZĄ STANU I FUNKCJONOWANIA 

ŚRODOWISKA ORAZ WSTĘPNĄ PROGNOZĄ ZMIAN 

3.1. Rzeźba terenu 

3.1.1. Charakterystyka rzeźby 

Teren opracowania znajduje się w północno-wschodniej części mezoregionu 

fizycznogeograficznego Pojezierza Kaszubskiego (wg Jerzego Kondrackiego, 2002). Jest to 

wysoczyzna morenowa w obrębie gminy Przywidz. Wysokości wzniesień morenowych 

przekraczają 240 m n.p.m. Obszar stanowi wysoczyznę zbudowaną z osadów czwarto- i 

trzeciorzędowych wypiętrzeń skał starszych zaliczanych do platformy wschodnioeuropejskiej.  

Teren opracowania pod względem użytkowym to obszar terenów rolnych, nieużytków rolnych 

oraz lasów. Występują tu łagodne wzniesienia i obniżenia o wyraźnym opadaniu wysokości w 

stronę południa. Rzędna najwyżej wyniesionego punktu na terenie opracowania wynosi 263,5 

m n.p.m. (wzniesienie w centralnej części terenu), zaś rzędna najniżej położonego punktu 

wynosi około 242,37 m n.p.m. (w południowej części terenu). Deniwelacja terenu, czyli 

różnica między w/w punktami wynosi 21,13 metra. Wzniesienia mają spadki w przedziale od 

1° do 3°.  

Na terenie występują obniżenia o łagodnych spadkach (przy deniwelacjach w granicach 5-10 

m)  oraz wzniesienia o łagodnym nachyleniu (przy deniwelacjach w granicach 2-10 m).Teren 

opracowania znajduje się w otoczeniu pól uprawnych, łąk, pastwisk i lasów usytuowanych na 

malowniczych wzniesieniach i pofałdowaniach młodoglacjalnej rzeźby polodowcowej. 

Znajdują się tam również mokradła oraz małe zbiorniki wodne z ciekami wodnymi. 

3.1.2. Diagnoza stanu i funkcjonowania 

Na stan rzeźby terenów niezalesionych wpływają procesy naturalne: erozyjna działalność 

spływających wód opadowych oraz wiatru. 

Na terenie opracowania stwierdzono duże zmiany w środowisku naturalnym wynikające  

z działalności antropogenicznej człowieka. Zmiany te mają wpływ na fizjonomię krajobrazu  

w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej. Na znacznym obszarze rzeźba została 

zmieniona w wyniku wieloletniej działalności przemysłowej – wydobyciu kopalin, a następnie 

rekultywacji terenów po wyrobisku. 

3.1.3. Prognoza zmian 

Przekształcenia rzeźby terenu gminy Przywidz w obrębie terenów zainwestowanych wskazują 

na fragmentaryczne zmiany ukształtowania terenu. Sposobem na przeciwdziałanie temu 

procesowi powinno być zrównoważone wykorzystywanie potencjału form terenu przez 

wpisywanie się w krajobraz, przy zachowaniu szczególnej uwagi na terenach cennych 

przyrodniczo (wzdłuż cieków wodnych, przy zbiornikach, przy lasach w krajobrazie 

otwartym, itd.). 
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3.2. Budowa geologiczna 

3.2.1.Charakterystyka budowy geologicznej 

Na omawianym obszarze nie występują gleby pochodzenia organicznego. Dominują utwory 

czwartorzędowe, przede wszystkim plejstoceńskie – akumulacji lodowcowej i 

wodnolodowcowej zlodowacenia Bałtyckiego, fazy pomorskiej. Występują również, choć w 

mniejszym stopniu utwory holoceńskie – akumulacji rzecznej. Dominującym utworem, o 

znacznej miąższości jest tu plejstoceńska glina zwałowa, piaski gliniaste, żwiry, głazy 

narzutowe i iły warwowe. Tereny morenowe wchodzą w skład wysoczyzn polodowcowych.  

Główne poziomy wodonośne występują w utworach czwartorzędowych, a głębokość 

występowania wód słodkich wynosi do 200 m. 

Na terenie opracowania występuje udokumentowane złoże piasku i żwiru „Miłowo” oraz 

głazy narzutowe. 

3.2.2. Diagnoza stanu i funkcjonowania 

Na badanym terenie występują w większości tereny rolne średnich i słabych klas 

bonitacyjnych oraz nieużytki rolne, na których przez wieloletnie użytkowanie gospodarcze 

została zniszczona wierzchnia warstwa gleby – humusu. 

3.2.3. Prognoza zmian 

Kierunkiem przekształceń tych terenów jest utworzenie funkcji przemysłowej i usługowej 

oraz wprowadzenie na teren gatunków rodzimych
3
 (podrozdz. 3.8. pkt 1.). 

3.3. Warunki hydrogeologiczne 

3.3.1. Charakterystyka warunków hydrogeologicznych 

Pod względem hydrograficznym teren opracowania znajduje się w regionie wodnym Dolnej 

Wisły – w Zlewni rzeki Wdy i Wierzycy. Powierzchnia zlewni rzeki Wdy wynosi 2325 km
2
, a 

rzeki Wierzycy 1603 km
2
. Poziomy wodonośne znajdujące się w jej obrębie pochodzą z 

czwartorzędu, paleogenu i kredy.  

Omawiany teren należy do jednolitej części wód podziemnych nr 28, która zajmuje 

powierzchnię 4057 km
2
. Warstwa wodonośna jest specyficzna o średniej miąższości 10-40 m. 

Litologia to piaski i margle. Średni współczynnik infiltracji dla JCWPd nr 28 wynosi 10
-4

-10
-6 

m/s
4
. Stratygrafia to czwartorzęd, trzeciorzęd oraz kreda. Najlepiej rozpoznane są poziomy 

wodonośne czwartorzędu. Mają one podstawowe znaczenie w zaopatrzeniu ludzi w wodę na 

przeważającej części omawianego terenu. Jedynie tam, gdzie drenaż wywołany przez dolinę 

Wisły jest tak silny, iż poziomy czwartorzędowe tracą charakter użytkowy, do eksploatacji 

ujmowane są głębiej zalegające poziomy wodonośne. Rolę tę przejmują utwory porowe 

paleogenu (południe JCWPd), a lokalnie także porowe i szczelinowe kredy (wschód JCWPd). 

System wodonośny jest rozbudowany w profilu pionowym. Wydzielono tu 5 zagregowanych 

poziomów wodonośnych zwykłych wód podziemnych tworzących spójny system słodkich 

wód podziemnych: 

                                                      
3
 Potential natural vegetation of Poland (Potencjalna roślinność naturalna Polski), Matuszkiewicz M., IGiPZ 

PAN, Warszawa, 2008 
4
 Zgodnie z Tab.3. zawartą w opracowaniu dostępnym w Internecie: http://mjwp.gios.gov.pl, [online, dostęp: 10-

12-2018]. 

http://mjwp.gios.gov.pl/
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 Poziomy czwartorzędowe: 

-  poziom wód gruntowych – związany z plejstoceńskimi utworami piaszczystymi, 

głownie sandrowymi o miąższości 5-30m, występowanie tego poziomu jest powszechne 

na terenie JCWPd; 

-  poziom międzymorenowy górny – zbudowany z nieciągłej warstwy piasków średnio i 

drobno piaszczystych o miąższości około 5-20m, również o powszechnym 

występowaniu. Poziom ten jest często w kontakcie hydraulicznym z wodami 

gruntowymi. W centralnej i zachodniej części jednostki parametry hydrologiczne 

omawianego poziomu osiągają najwyższe wartości.  

-  głębsze poziomy międzymorenowe – o zróżnicowanym i nieciągłym rozprzestrzenieniu,  

o układzie 1, 2 lub 3 warstwowym, zbudowane z piasków i żwirów plejstoceńskich. 

Warstwa wodonośna występuje na głębokości 20-120m. 

 Poziom wodonośny w utworach miocenu – rozpoznawany na południu JCWPd, znajduje 

się na głębokości 80m. Tworzą go piaski różnej granulacji o zmiennej miąższości 5-20m. 

 Poziom wodonośny paleogeńsko- kredowy w utworach porowych – udokumentowany  

w strefie krawędzi doliny Wisły, na wschodzie JCWPd. Tworzą go piaski drobno  

i średnioziarniste oligocenu, miejscami również paleocenu, a lokalnie kredy górnej. 

Średnia miąższość paleogeńskiej warstwy wodonośnej na ogół nie przekracza 20m. Strop 

wodonośnych osadów tego poziomu znajduje się na głębokości 100-130m.  

Granicę występowania poziomu wodonośnego w utworach kredy wyznaczają kryteria składu 

chemicznego wody. Głębokość, do której stwierdzono występowanie wód słodkich wynosi 

około 200 m.
5
 

Na obszarze JCWPd 28 zostały wyznaczone i udokumentowane główne zbiorniki wód 

podziemnych: GZWP 116 „Zbiornik międzymorenowy Gołębiewo”,  GZWP 121 „Zbiornik 

międzymorenowy Czersk”,  GZWP 111 „Subniecka Gdańska” (północne krańce JCWPd 28) i 

GZWP 130 „Zbiornik rzeki dolna Wda” (południowo-wschodnia część JCWPd 28). 

Teren opracowania w 95% położony jest w zasięgu GZWP 116 „Zbiornik międzymorenowy 

Gołębiewo”, pozostałe 5%  terenu opracowania leży w zasięgu GZWP 111 „Subniecka 

Gdańska”.  

Poniżej przedstawiono lokalizację JCWPd 28 wraz z GZWP 111 i GZWP 116. Lokalizację 

terenu objętego opracowaniem oznaczono na mapie żółtym trójkątem (Ryc. 2.) 

 

                                                      
5
 Zgodnie z opracowaniem dostępnym w Internecie: http://mjwp.gios.gov.pl, [online, dostęp: 06-03-2020]. 
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Ryc.2. Lokalizacja JCWPd 28 wraz z GZWP 111 oraz GZWP 116 (http://www.mjwp.gios.gov.pl/). 

GZWP 116 „Zbiornik międzymorenowy Gołębiewo” posiada dokumentację hydrogeologiczną 

wykonaną przez Przedsiębiorstwo Hydrologiczne Sp. z o.o. w 1997 r., zatwierdzoną przez 

MOŚZNiL DG kdh/BJ/489-6106- a/98 z dnia 04.12.1998r. 

Dokumentacja zawiera ustalenia warunków hydrogeologicznych zbiornika zbudowanego  

z utworów porowych formacji czwartorzędowej o pow. 170 km
2
, dla którego zaproponowano 

utworzenie strefy ochronnej o pow. 53,8 km
2
. Według „Analizy oddziaływania na środowisko 

projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy Przywidz na lata 2004-2007 z 

uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011” utworzenie strefy ochronnej nie zostało 

formalnie wprowadzone w życie.  

Zbiornik GZWP 111 „Subniecka Gdańska” obejmuje północną część gminy Przywidz, w tym  

ok. 5% terenu opracowania. Zbiornik ten znajduje się w utworach mezozoiku (subniecka 

kredowa).  Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne – regionalne zbiornika wynoszą 4500 m3/h. 

Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną GZWP 111 „warunki naturalnej ochrony przy 

aktualnym stanie eksploatacji są wystarczające i nie jest konieczne wyznaczanie stref 

ochronnych”.  

W przyszłości poziomy kredowe mogą stanowić główne źródło zaopatrzenia regionu, 

wymagają więc ochrony również poprzez wzmożoną ochronę wyżej zalegających poziomów 

wodonośnych (ochrona pośrednia). 

3.3.2. Diagnoza stanu i funkcjonowania 

Według danych z Państwowego Monitoringu Środowiska (http://mjwp.gios.gov.pl) stan wód 

podziemnych JCWPd nr 28 w 2016 r. pod względem chemicznym i ilościowym oceniany był 

jako dobry.  

Teren opracowania obsługiwany jest przez gminne ujęcie wody. Budynki zasilane w wodę są  

z punktowej  studni głębinowej znajdującej się w Suchej Hucie. Stacja wodociągowa 

uzbrojona jest  

w instalacje uzdatniania wody, jej stan techniczny jest bardzo dobry. Woda pobierana jest ze 

studni  

o głębokości 139,3m ppt. Rzędna poziomu dynamicznego lustra wody to 154,0 m; rzędna 

terenu stacji to 213,0m npm. Zasoby zatwierdzone wynoszą Q = 30,0 m
3
/h, aktualna 

wydajność studni głębinowej wynosi Q = 21,2 m
3
/h. 

Do miejscowości Miłowo woda dostarczana jest poprzez stację podnoszenia ciśnienia, 

zlokalizowaną w Kierzkowie, jej stan techniczny jest określany jako dobry. 

3.3.3. Prognoza zmian 

Na terenie opracowania funkcjonują studnie głębinowe i stacje wodociągowe. Brak 

odpowiedniej infrastruktury przyczynić się może do zanieczyszczania wód podziemnych. 

Sposobem na poprawienie warunków poboru wody jest tworzenie zintegrowanej sieci 

wodociągowej obejmującej całe miejscowości i siedliska. 

3.4. Wody powierzchniowe 

3.4.1. Charakterystyka wód powierzchniowych 

Teren opracowania znajduje się poza obszarami zagrożonymi powodziami lub podtopieniami. 

Występujące tu zbiorniki, rowy i kanały zbierają wyłącznie wody powierzchniowe opadowe. 

http://www.mjwp.gios.gov.pl/
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Są to bardzo małe, lokalne zbiorniki wodne. Od dużych i znaczących dla środowiska 

zbiorników wodnych teren opracowania jest oddalony o: 

 ok. 800 m od Jeziora Przywidz; 

 ok. 2,3 km od dopływu spod kolonii Gromadzin. 

Na terenie opracowania znajdują się: 

 rowy i kanały sztuczne i naturalne zbierające wodę opadową; 

 małe zbiorniki wodne, nie przekraczające powierzchni 100 m
2
, 

 tereny podmokłe w południowej oraz wschodniej części terenu. 

Występujące tu wody powierzchniowe to zbiorniki lokalne, okresowo wysychające.  

3.4.2. Diagnoza stanu i funkcjonowania 

Wody powierzchniowe na terenie opracowania nie były poddane szczegółowym badaniom 

wskazującym klasę wód, zawartość pierwiastków czy wartość przyrodniczą wód. Każdy 

zbiornik wodny, kanał czy rów melioracyjny jest potencjalnym siedliskiem dla cennej flory i 

fauny wodnej, nad- i przywodnej. Ponadto woda jest ważnym czynnikiem dla prawidłowego 

funkcjonowania zarówno przyrody jak i człowieka. W związku z tym należy zapobiegać 

naruszaniu równowagi przyrodniczej. 

3.4.3. Prognoza zmian 

Kierunkiem polepszającym warunki wód gruntowych jest tworzenie nowych ekosystemów 

wodnych, obsadzenie istniejących roślinnością wysoką, średnią, szuwarową i wodną, 

naturalną, sprzyjającą osiedlaniu się nowych gatunków zwierząt. Ścisłe przestrzeganie granic 

tych obszarów w celu zachowania i rozwoju oraz tworzenia nowych ekosystemów. Planowane 

funkcje przemysłowe i usługowe oraz infrastruktura techniczna, nie będą miały negatywnego 

wpływu na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. 
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3.5. Gleby 

3.5.1. Charakterystyka gleb 

Na terenie opracowania nie znajdują się gleby pochodzenia organicznego. Gleby tu 

występujące utworzone są głównie z piasków gliniastych lekkich i mocnych oraz z glin 

lekkich i piasków luźnych i żwirów. Na terenie opracowania przeważają gleby brunatne 

kwaśne i brunatne wyługowane. Przeważający procent terenu stanowią gleby zdegradowane 

na skutek antropogenicznej działalności człowieka i następnie poddane rekultywacji. 

Według podziału bonitacyjnego na terenie występują: 

 grunty orne o powierzchni 39,32 ha, w tym: 

 grunty klasy IVb – 17,66 ha, 

 grunty klasy V – 11,42 ha, 

 grunty klasy VI – 10,23 ha; 

 łąki o powierzchni 1,44 ha, w tym: 

 łąki klasy IV – 0,51 ha, 

 łąki klasy V – 0,93 ha, 

 pastwiska o powierzchni 9,48 ha, w tym: 

 pastwiska klasy IV – 4,14 ha, 

 pastwiska klasy V – 5,24 ha, 

 pastwiska klasy VI – 0,10 ha; 

 lasy klasy V o powierzchni 0,75 ha; 

 inne tereny zabudowane o powierzchni 0,15 ha; 

 nieużytki o powierzchni 1,08 ha 

Ponadto na terenie opracowania występują kompleksy przydatności na gruntach ornych: 5 – 

żytni dobry, 6 – żytni słaby oraz 7 – kompleks żytni bardzo słaby, a także kompleksy na 

łąkach i pastwiskach: 3z – użytki zielone słabe. Na terenie nie występują gleby objęte ochroną 

prawną. 

3.5.2. Diagnoza stanu i funkcjonowania 

Na omawianym terenie przeważają gleby lżejsze i mniej urodzajne, ubogie w składniki 

pokarmowe, wytworzone z piasków słabo gliniastych, podścielonych utworem luźnym. Są one 

wrażliwe na suszę, nadmiernie przepuszczalne i słabo zatrzymują wodę, przeważnie głęboko 

wyługowane i zakwaszone.  

W obecnym stanie są to głównie gleby, które przez lata były wykorzystywane do celów 

produkcyjnych (wydobycie piasku i żwiru), a następnie zostały poddane zabiegom 

rekultywacyjnym.  

3.5.3. Prognoza zmian 

Na terenie opracowania przeważają gleby o słabej przydatności rolniczej. Dotychczasowe 

użytkowanie tych terenów ma negatywne znaczenie dla walorów krajobrazowo-

przyrodniczych regionu oraz właściwości rolnych. Warunkiem zachowania odpowiedniego 

użytkowania zasobów w sposób zrównoważony i ekologiczny jest zachowanie istniejących 

zadrzewień, zakrzewień. 
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3.6. Warunki budowlane 

3.6.1. Charakterystyka obszaru ze względu na występujące warunki budowlane 

Na terenie opracowania występuje obszar piasków gliniastych na glinach (w przeważającej 

części na glinach lekkich) o zróżnicowanej morfodynamice, ze spadkami od 1° do 3°, o 

infiltracyjnej gospodarce wodnej, w części środkowej obszar zdrenowany, o dobrej 

przepuszczalności. Panują tu dobre lub przeciętne warunki budowlane.  

3.7. Kopaliny 

3.7.1. Charakterystyka obszaru ze względu na występujące złoża kruszyw naturalnych 

Na terenie opracowania, od kilku lat miała miejsce intensywna eksploatacja złóż piasku i 

żwiru oraz wydobycie głazów narzutowych. Złoże zagospodarowane pod nazwą „Miłowo I”  

z udokumentowanymi złożami piasku i żwiru na poziomie 215 tyś. mg nie jest obecnie 

eksploatowane.
6
  UWAGA: złoże to zostało wyeksploatowane i poddane rekultywacji. 

3.7.2. Diagnoza stanu i prognoza zmian 

 Odkrywkowy sposób wydobycia kopalin w znacznym stopniu zniszczył wierzchnia warstwę 

litosfery. Po zaprzestaniu wydobycia cały teren poddany został rekultywacji i przywrócony do 

użytkowania rolnego. Obecnie poprzez procedurę planistyczną wprowadza się możliwość 

zabudowy na cele produkcyjne i usługowe. 

3.8.   Szata roślinna i świat zwierząt 

3.8.1. Szata roślinna  

Obszary leśne znajdujące się w gminie Przywidz należą do Nadleśnictwa Kolbudy, otaczają 

teren od strony północnej i północno-zachodniej. Są to głównie siedliska lasu mieszanego, 

lasu świeżego oraz boru mieszanego świeżego. 

 lasy mieszane zbudowane głównie z:  buka pospolitego Fagus sylvatica i dębu Quercus 

Sp., świerku pospolitego Picea abies, sosny zwyczajnej Pinus sylvestris, z domieszką 

brzozy brodawkowatej Betula pendula– wzdłuż północnej granicy,  

 grupy drzew i krzewów śródpolnych z dominacją świerku pospolitego Picea abies, sosny 

zwyczajnej Pinus sylvestris, z domieszką brzozy brodawkowatej Betula pendula  -  

w centralnej oraz południowej części terenu opracowania, 

 grupy drzew, krzewów i roślin niskich wzdłuż rowów i terenów podmokłych (podrosty 

dębów, buka oraz rośliny szuwarowe: tatarak zwyczajny Acorus calamus, pałka Typha 

Sp., turzyca Carex Sp. i inne trawy), 

 jednogatunkowe nasadzenia wzdłuż drogi wojewódzkiej z: brzozy brodawkowatej Betula 

pendula – w południowej części terenu opracowania, 

 roślinność semi-naturalna wzdłuż cieków wodnych, 

                                                      
6
 Zgodnie z Program ochrony środowiska dla gminy Przywidz na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019, 

Przywidz 2012. 
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 pozostałość sadu oraz nasadzeń na terenie po siedlisku: klon pospolity Acer platanoides, 

leszczyna pospolita Corylus avellana, drzewa owocowe np. jabłoń Malus Sp., jałowiec 

pospolity Juniperus communis L. 

Rozmieszczenie poszczególnych grup roślin, jak obszary leśne, obszary zadrzewień, 

jednogatunkowe nasadzenia, roślinność wzdłuż cieków wodnych i terenów podmokłych oraz 

pojedyncze drzewa i krzewy,  przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania. 

Ponadto, teren opracowania graniczy na północy z fragmentami zwartych kompleksów 

leśnych podlegających prawnej ochronie.  

3.8.2. Diagnoza stanu i prognoza zmian 

Cześć terenu objętego planem pozostanie przeznaczona jako tereny biologicznie czynne: 

istniejące tereny leśny, istniejące zakrzaczenia, cieki wodne i tereny podmokłe zostaną 

połączone w naturalny korytarz ekologiczny stanowiący również ochronę dla pozostałych 

terenów od uciążliwości związanych z nowymi funkcjami. Stąd stan istniejących zbiorników i 

cieków wodnych pozostawia się w stanie nienaruszonym, co również zapewni właściwe 

bytowanie dla fauny i flory na tym terenie.  

Pozwoli to również na właściwą retencję wód opadowych i zapobiegnie, w przyszłości, 

zniszczeniu tych środowisk. Zachowane zadrzewienia śródpolne i niewielkie obszarowo 

zadrzewienia wewnątrz terenu opracowania urozmaicają środowisko i krajobraz, wpływają na 

poprawę jego różnorodności.   

Planowane inwestycje nie wpłyną negatywnie na kondycję i zdrowotność w/w zadrzewień. 

Ponadto,  nie będą one w znaczący sposób oddziaływać na stan znajdujących się w pobliżu 

obszarów chronionych.  

3.8.3. Świat zwierząt 

Na przedmiotowym terenie nie występują żadne cenne gatunki ptaków
7
, nietoperzy, płazów, 

gadów, nie stwierdzono także roślin i siedlisk chronionych, które mogłyby ulec zniszczeniu. 

Na analizowanym obszarze zwierzyna pojawia się tylko w wyniku migracji między terenami 

stanowiącymi miejsce schronienia i żerowiska, co stwierdzono na podstawie danych 

dostępnych na portalu Geoserwis (http://www.geoserwis.gdos.gov.pl/). 

3.8.4. Diagnoza stanu i prognoza zmian 

Wprowadzenie na obszarze objętym opracowaniem funkcji przemysłowych i usługowych nie 

będzie miało znaczącego wpływu na organizmy zwierzęce. Na czas budowy, 

prawdopodobnie, drobne zwierzęta wyemigrują okresowo na sąsiednie tereny, z wyjątkiem 

gatunków łatwo podlegających synantropizacji (np. niektóre gatunki gryzoni). 

3.9. Warunki klimatyczne 

3.9.1. Charakterystyka warunków klimatycznych 

Według regionalizacji R. Gumińskiego na dzielnice rolniczo-klimatyczne Polski, teren 

opracowania (jak i cała gmina Przywidz) znajduje się w dzielnicy IV – Pomorskiej,  

w której klimat kształtowany jest w dużym stopniu pod wpływem Morza Bałtyckiego. 

                                                      
7 Państwowy Monitoring Środowiska, monitoring ptaków Polski [dostęp: 06-03-2020], Internet: 

http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl; 

http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/
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Charakteryzuje go przy tym duża zmienność warunków pogodowych, co jest następstwem 

ścierania się wpływów klimatu morskiego i kontynentalnego.  

Dzielnica ta jest dość chłodna, gdzie liczba dni z przymrozkami waha się w granicach 116-130 

dni w roku, ilość dni mroźnych wynosi około 44, bardzo mroźnych 2-3 dni.
8
 

Panuje tu klimat łagodny, wilgotny, bez ostrych wahań temperatury. Lata bywają chłodne 

a zimy ciepłe. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą miesięczną 17,0
0
C 

i średnią temperaturą maksymalną 21,7
0
C, a najchłodniejszym luty – średnia temperaturą 

miesięczną –2,2
0
C i średnia temperaturą maksymalna –5,8

0
C. Średnia temperatura roczna z 

wielolecia wynosi +7,4
0
C. Cechy klimatu lokalnego są zróżnicowane głównie ze względu na 

morfologię terenu, jego pokrycie i uwilgotnienie przypowierzchniowej warstwy gruntu. 

Klimat cechują ponadto względnie małe roczne amplitudy powietrza oraz duża liczba dni 

pochmurnych (głównie jesienią i zimą). Dni ze śniegiem występowało średnio w roku 48, z 

czego najwięcej w styczniu (14 dni). Dni z mgłą występowało w roku średnio 35 i były one 

dość równomiernie rozłożone w ciągu roku. Dni burzowych było 22,7, najczęściej w 

miesiącach letnich (po 5 dni). Dni pogodnych zanotowano średnio 23 w roku, a dni 

pochmurnych 159 w ciągu roku, z czego najwięcej wystąpiło w miesiącach zimowych 

(grudzień i styczeń po 20 dni). 

Teren opracowania to obszar o stosunkowo wysokich rocznych sumach opadów 

atmosferycznych, których średnia roczna w wieloleciu wynosi ok. 674 mm (przy średniej w 

wieloleciu w kraju - ok. 600 mm). Najobfitszym w opady atmosferyczne miesiącem jest lipiec 

(674 mm), nie wiele mniejsze bywają one również w sierpniu i wrześniu, natomiast najmniej 

w marcu (25 mm). 

W rejonie gminy Przywidz dominują wiatry z kierunku zachodniego. W okresie zimowym 

przeważają wiatry z kierunku południowo – zachodniego i zachodniego. Prędkości wiatrów są 

mało zróżnicowane na przestrzeni roku i wynoszą średnio 2,7 m/s, najsilniejsze zanotowano  

w styczniu 3,2 m/s, a najmniejsze prędkości wiatru były w sierpniu i wrześniu (2,4 m/s). 

Na terenie opracowania przeważają stoki o ekspozycji południowej (wcześniej i szybciej 

budzi się tu życie wiosną). W obrębie dolin rzecznych, dolinek i wilgotnych zagłębień 

bezodpływowych częste jest zaleganie mgieł, z wyżej położonych terenów spływa chłodne 

powietrze, gdzie warunki bioklimatyczne są niekorzystne. 

3.9.2. Diagnoza stanu i prognoza zmian 

Teren jest dobrze przewietrzalny i ciepły pod względem ekspozycji stoków i kierunków 

wiatru. Jest też w znacznym stopniu przekształcony przez działalność człowieka – głównie 

rolniczą, jednak brak tu poważnych zmian w warunkach klimatu charakterystycznych dla całej 

gminy. 

Biorąc pod uwagę wszystkie parametry klimatyczne można stwierdzić, że obszar objęty 

projektem MPZP nie jest zagrożony występowaniem zjawisk ekstremalnych takich jak susze, 

powodzie, podtopienia lub osuwiska. Jest w miarę stabilny pod względem klimatycznym a 

także zjawisk przyrodniczych. 

                                                      
8
 Wałkowski T., Siedliskowe i strukturalne uwarunkowania produkcji rzepaku w województwach 

zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim, IHiAR, Oddz. W Poznaniu, 2008, T. XXIX, str. 201. 
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4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW PRZYRODNICZYCH OBJĘTYCH 

OCHRONĄ 

4.1.  Obszary objęte ochroną 

Na terenie opracowania nie znajdują się żadne obszary objęte ochroną prawną.  

Teren opracowania znajduje się w otoczeniu obszarów chronionych, których usytuowanie 

może wykazywać pośrednie (przeloty, wędrówki, sezonowość użytkowa terenu) powiązania 

ekologiczne z terenem opracowania: 

 Obszar „Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu” – graniczący od północy z 

obszarem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Miłowo II”  

 Obszar „Natura 2000” – Przywidz PLH 220025 – specjalny obszar ochrony siedlisk 

(SOO) – graniczący od północy z obszarem objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego „Miłowo II” 

 Rezerwat Przyrody „Wyspa na Jeziorze Przywidz” – około 1,2 km na północny zachód 

od granic terenu; 

 Obszar Natura 2000 „Pomlewo” PLH 220092 – specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) 

– około 3,3 km na północny wschód od granic terenu; 

 Obszar Natura 2000 „Huta Dolna” PLH 220089 – specjalny obszar ochrony siedlisk 

(SOO) – około 4,1 km na północny zachód od granic terenu; 

Poniżej przedstawiono lokalizacje terenów objętych ochroną wraz z lokalizacją omawianego 

terenu (Ryc. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 3 Lokalizacja obszaru MPZP względem obszarów chronionych. 
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4.1. Pomniki przyrody 

Na terenie opracowania i w jego najbliższym otoczeniu nie występują pomniki przyrody 

ożywionej i nieożywionej.  

4.2. Walory krajobrazowo-kulturowe 

W granicach opracowania planu zlokalizowano dwa stanowiska archeologiczne o nr 

AZP 14-41/43 (Przywidz (Gorczyńska 24) i AZP 14-41/45  dla których ustala się formy 

ochrony zgodnie z postanowieniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Gdańsku. 
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5. IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA 

5.1. Zagrożenia dotyczące powierzchni ziemi i gleb 

Ogólne przekształcenia litosfery na terenie opracowania to: 

1) Erozyjna działalność wód opadowych. Teren opracowania, za względu na swoje 

ukształtowanie oraz budowę morfologiczną jest mało wrażliwy na erozję spowodowaną 

opadami. Są to zagrożenia ogólne, właściwe dla okolicznych terenów; 

2) Ekstremalne stany pogodowe, jak bardzo silne wiatry, długotrwałe, intensywne opady 

deszczu lub śniegu; 

3) Zagrożenia te dotyczą całego środowiska. Zjawiska takie w ostatnich latach nasilają się w 

związku z ogólnymi zmianami klimatycznymi. Jednakże ze względu na ukształtowanie 

terenu opracowania (spadki terenu nie przekraczające 10%) jest niewielkie 

prawdopodobieństwo wystąpienia osuwisk (brak oznaczenia takich obszarów w 

Studium… [2004 z późn. zm.]). Przy bardzo silnych wiatrach mogą wystąpić wyłomy i 

wywroty drzew; 

4) Pozostałości z  nasypów budowlanych związanych z prowadzeniem działań 

inwestycyjnych na terenach opracowania; 

5) Zagrożenie okresowe, występujące podczas prowadzenie robót budowlanych związanych  

z powstawaniem inwestycji produkcyjnych lub usługowych na tym terenie. Po 

zakończeniu prac budowlanych grunt z wykopów będzie wykorzystany do ich zasypania, 

a nadwyżka do niwelacji terenu; 

6) Lokalne zanieczyszczenia, głównie w strefie obniżeń a także na terenach zadrzewionych, 

powstające głównie w czasie spływu i zastoju zimnych mas powietrza w zagłębieniach 

terenu oraz na terenach zadrzewionych. Spływające powietrze niesie ze sobą 

zanieczyszczenie przemysłowe, pyły i spaliny samochodowe. Jest to zagrożenie ogólne, 

dotyczące terenów sąsiadujących z obszarami przemysłowymi i drogami. 

7) Zasolenie gleb wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych (droga wojewódzka). Jest to 

zagrożenie ogólne, dotyczące wszystkich obszarów sąsiadujących z drogami 

publicznymi. Na terenie opracowanie przebiega jedna droga wojewódzka. Zasolenie 

wynikające z jej zimowego utrzymania ma charakter bardzo lokalny, ograniczający się do 

pasa ok. 2 m po obu stronach tej drogi. Drogi wewnątrz terenu opracowania będą 

odśnieżane i w razie konieczności posypywane piaskiem.  

5.2. Zagrożenia dotyczące wód i atmosfery 

Na terenie opracowania występują wody powierzchniowe w postaci rowów, kanałów oraz kilku 

niewielkich zbiorników wodnych o powierzchni całkowitej ok. 0,1 ha. Głównym zagrożeniem 

dla tych wód są zanieczyszczenia powstające w wyniku:  

 komunikacji samochodowej (spływy zanieczyszczonych wód opadowych), 

 środków zimowego utrzymania dróg (sól).   

Zagrożenia zanieczyszczeniem atmosfery wiążą się głównie z emisją zanieczyszczeń pyłowych  

i gazowych, pochodzących ze źródeł zarówno punktowych (np.: kominy), jak i rozproszonych  

(np.: zanieczyszczenia komunikacyjne). Zależą od stopnia koncentracji źródeł i wielkości emisji 

oraz warunków przewietrzania, a także wpływu źródeł transgranicznych. Głównym źródłem 

emisji pyłów i gazów na terenie opracowania jest teren przeznaczony pod tymczasowe 

wydobycie kopalin naturalnych we wschodniej części lub inne sposoby zainwestowania na tych 

terenach (trudne teraz do zidentyfikowania) oraz użytki rolnicze na całości obszaru (w 

większości ich uprawa i pielęgnacja). 
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Źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego o wzrastającym znaczeniu jest 

komunikacja samochodowa. Rozkład i natężenie zanieczyszczeń związany jest przede 

wszystkim z przebiegiem tras komunikacyjnych. Wielkość wpływu na środowisko komunikacji 

samochodowej w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego uwarunkowana jest 

natężeniem ruchu pojazdów. 

Na terenie opracowania znajduje się droga wojewódzka i drogi gminne o średnim i niskim 

natężeniu ruchu, będące źródłem hałasu oraz zanieczyszczeń atmosfery. Komunikacyjne 

zanieczyszczenia atmosfery mogą powodować niekorzystne zmiany wartości produkcyjnej gleb  

i wpływać niekorzystnie na roślinność przydrożną (drzewa, krzewy i roślinność zielną) oraz na 

zdrowie mieszkających w otoczeniu dróg ludzi. To negatywne oddziaływanie spowodowane 

jest emisją spalin zawierających metale ciężkie, dwutlenek siarki i tlenki azotu oraz pył. 

Motoryzacyjne zanieczyszczenia atmosfery są związkami toksycznymi, powodującymi 

osłabienie fotosyntezy, degradację chlorofilu, zakłócenia w transpiracji i oddychaniu, 

przebarwienia, chlorozę, nekrozę liści, szybsze ich starzenie, upośledzenie wzrostu oraz 

zmniejszenie odporności na choroby i szkodniki.  

Występujące tu natężenie ruchu oraz przebieg dróg wskazują na średnią i niską szkodliwość dla 

całego terenu opracowania.  

5.3. Zagrożenia dotyczące ochrony krajobrazu 

Zainwestowanie produkcyjne i usługowe na pozostałych terenach będzie mało uciążliwe dla 

krajobrazu. Według ustaleń MPZP maksymalna wysokość zabudowy to 15 m, kolorystyka 

elewacji musi być stonowana, w kolorach ziemi, pokrycia i kształty dachu: dla funkcji 

usługowej oraz przemysłowo-usługowej nie ustala się; dla funkcji mieszkaniowej symetryczne 

dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu w granicach 30
0
-45

0
. Zabudowa na tych terenach 

powinna harmonijnie wpisywać się w krajobraz. 

5.3.1. Emisja hałasu, infradźwięków i efekt migotania cienia 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. jed. Dz. U. z 2014 r. poz. 112) poziom 

hałasu w porze nocnej na obszarach zabudowy jednorodzinnej i terenach wypoczynkowo-

rekreacyjnych poza miastem nie może przekraczać 40 decybeli. Dla terenów upraw rolnych 

oraz terenów produkcyjno – usługowych nie podaje się wartości normatywnych hałasu w 

środowisku.  

Zabudowa mieszkaniowa na terenie objętym opracowaniem posiada charakter zabudowy 

jednorodzinnej. W związku z powyższym obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zgodnie z klasyfikacją podaną w tabeli 1 (poniżej), obowiązują następujące dopuszczalne 

poziomy hałasu pochodzącego od instalacji przemysłowych: 

- 55 dB – dla przedziału czasu odniesienia równym 8 najmniej korzystnym godzinom kolejno 

po sobie następującym w porze dziennej, przy czym pora dzienna rozumiana jest jako 

przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 22.00; 

- 45 dB – dla jednej najmniej korzystnej godziny w porze nocnej, przy czym pora nocna 

rozumiana jest jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00. 

Tabela 1 klasyfikuje tereny oraz dopuszczalne na ich obszarze poziomy hałasu.  
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Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.
9
 

 

5.3.2. Promieniowanie elektromagnetyczne 

Nie ma możliwości, aby na omawianym terenie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, jakie może występować w 

środowisku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448). W 

całym obszarze przebywanie będzie dopuszczalne bez ograniczeń.
 10

 

5.4. Zagrożenia dotyczące roślin i zwierząt 

W całej Polsce zagrożenia dotyczące roślin i zwierząt najczęściej związane są z 

funkcjonowaniem  

i ingerencją człowieka w środowisko naturalne. Na obszarze tym znajdują się fragmenty 

                                                      
9
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dz. U. z 2007 r., Nr 120, poz. 826) oraz późniejsza zmiana z dnia 22 stycznia 2012 r. Dz. U. z 2014 

r., poz. 112; 
10

 Bela G., Janczyszyn A., Narczyńki T. Raport o oddziaływaniu na środowisko elektrowni wiatrowych 

zlokalizowanych w Miłowie, gmina Przywidz, powiat gdański, województwo pomorskie Eco Partner s.c. Gdańsk 

2014 
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obszarów prawnie chronionych (obszar „Natura 2000” – Przywidz oraz „Przywidzki Obszar 

Chronionego Krajobrazu”).   

 Projektowane na tym obszarze inne tereny przeznaczone pod funkcje produkcyjne, usługowe 

lub magazynowe, a także pod wydobycie kopalin naturalnych w negatywny sposób wpływają 

na zachowania i życie fauny. Większe zwierzęta płoszą się i emigrują na tereny sąsiednie, 

natomiast małe (dot. szczególnie gryzoni) szybko adaptują się do nowych, zmienionych 

warunków środowiskowych. Szczególnie przemysł wydobywczy niszczy możliwość osiedlania 

się nawet niewielkich zwierząt.  Z Raportu… (2014) wynika, że na obszarze objętym MPZP nie 

występują siedliska przyrodnicze i gatunków. Nie ma tu terenów lęgowych, zimowania oraz 

migracji fauny oraz awifauny.  

 Przy realizacji i eksploatacji założeń MPZP dla poszczególnych terenów elementarnych nie 

przewiduje się wycinki istniejących drzew i krzewów, a jedynie likwidacji może ulec roślinność 

subnaturalna i seminaturalna porastająca odsłonięte obszary przeznaczone pod działalność 

przemysłową. Dodatkowo plan zakłada ochronę terenów zieleni naturalnej (w tym zadrzewień, 

nieużytków rolnych, trwałych użytków rolnych) lub/i terenów wód powierzchniowych, rowów 

melioracyjnych i zbiorników wodnych (w tym terenów podmokłych) poprzez nakaz zachowania 

kęp zadrzewień i zakrzewień (w tym śródpolnych i przydrożnych) i ochrony terenów wód i 

podmokłych przed zanikiem (zasypaniem, osuszeniem). 

5.5. Gospodarka odpadami  

Gospodarkę odpadami reguluje ustawa o odpadach z dnia 12 grudnia 2012 r. (t. jed. Dz. U. z 

2019 r. poz. 701 z późn. zm.) oraz  Uchwała Nr II/14/2019 Zgromadzenia Związku Gmin 

Wierzyca z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca, w zakresie odpadów komunalnych. 

Odpady są gromadzone i odbieranie selektywnie i kierowane do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Starym Lesie. 

5.5.1. Gospodarka odpadami stałymi 

Tereny zainwestowania, jako zakłady produkcyjne oraz ich części socjalne, będą generowały 

pewne ilości odpadów komunalnych jako odpady produkcyjne i z zaplecza socjalnego. Zgodnie  

z obowiązującymi na terenie gminy przepisami odpady należy gromadzić selektywnie.  

Odbieranie tak zgromadzonych odpadów należy do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw. 

Selektywna zbiórka, odbiór i odzysk zgodny z obowiązującymi przepisami zapewni ochronę 

wód powierzchniowych, gruntowych, gleb i szaty roślinnej. 

5.5.2. Gospodarka ściekami 

Przedostanie się w sposób niekontrolowany odpadów eksploatacyjnych pochodzących z 

urządzeń i maszyn oraz ścieków bytowych bezpośrednio do środowiska może spowodować 

zanieczyszczenie lub jego skażenie na dużą skalę. Potencjalnie to duże zagrożenie dla całego 

środowiska przyrodniczego, gleb, a także wód powierzchniowych i podziemnych. Dlatego 

odpady te muszą być odbierane i utylizowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo 

posiadające odpowiednie urządzenia i koncesje.   
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5.6. Wrażliwość środowiska na antropopresję 

Teren opracowania charakteryzuje się umiarkowaną odpornością środowiska na obciążenia 

antropogeniczne, miejscami słabszą. Decydują o tym przede wszystkim: 

 ogólnie korzystne warunki przewietrzania terenu – przewaga form falistych, czasami 

płaskich, jednocześnie przy braku wyraźnych form wklęsłych, domkniętych topograficznie, 

wpływa korzystnie na potencjał samooczyszczania w aspekcie czystości powietrza 

atmosferycznego; 

 lokalnie występujące spadki terenu (ok. 3°) powodują, że omawiany teren położony jest w 

strefie niskiego zagrożenia erozją wodną i wietrzną; 

 stabilność morfodynamiczna – brak zagrożeń związanych z erozją i ruchami masowymi. 

Ponadto istotne jest zachowanie proporcji zabudowy do pozostawionej powierzchni 

biologicznie czynnej, zachowanie 10 m filara ochrony od terenów rolnych (dla funkcji 

tymczasowej – wydobycie kopalin naturalnych), spełnienia norm akustycznych, na terenach 

produkcyjnych, zgodnych z odrębnymi przepisami. 

5.7. Przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszcza na części teren 

funkcje usługowo-produkcyjne oraz wydzielenie dróg wewnętrznych.  

W granicach planu już istnieją takie funkcje i dopuszcza się lokalizację  nowych przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z odrębnymi przepisami.  

Natomiast wyklucza się: 
a) działalność gospodarczą polegającej na gospodarowaniu odpadami (zbiórka i przetwarzanie 

surowców wtórnych). Dopuszcza się czasowe przetrzymywanie lub gromadzeni odpadów 
powstałych w wyniku działalności wytwórcy odpadów przed transportem do miejsc 
składowania; 

b) działalność usługowa lub produkcyjno-usługowa mogąca stwarzać zagrożenie środowiska, 
życia lub zdrowia ludzi choćby w przypadku  awarii  (nie dotyczy stacji benzynowej); 

c) magazynowanie, składowanie, segregowanie oraz przetwórstwo i utylizowanie odpadów; 
d) produkcja rolna i przetwórstwo spożywcze, zakłady mięsne, przetwórstwo odpadów 

poubojowych, przetwórstwo ryb i odpadów rybich, wytwórnie kakao i czekolady, 
browarnictwo, gorzelnictwo, produkcja zwierzęce, cukrownie, instalacje do produkcji mleka i 
wyrobów mleczarskich, hodowli zwierząt futerkowych, podłoża pod uprawę grzybów, 
gospodarowanie nawozami naturalnymi, palarnie kawy, produkcja olejów roślinnych, zakłady 
tytoniowe, wytwórnie płyt wiórowych i paździerzowych,  

e) przemysł odlewniczy; 
f) przemysł chemiczny; 
g) przemysł celuzowo-papierniczy; 
 
Ponadto: 
a) Dla całego terenu wprowadza się zakaz gromadzenia materiałów niebezpiecznych; 
b) Dla całego obszaru wprowadza się zakaz prowadzenia działalności mogących emitować 

odory i uciążliwości zapachowe poza granice terenów produkcyjnych; 

 

Postępowanie w sprawie tych przedsięwzięć reguluje Ustawa z dnia 3 października 2008r. o 

udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzenia do tej ustawy. 
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6. OCENA PRZYDATNOŚCI ŚRODOWISKA DLA ROZWOJU FUNKCJI 

UŻYTKOWYCH  

6.1. Ocena przydatności dla funkcji nadanych w projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

 Na podstawie niniejszego opracowania należy stwierdzić, że obszary przeznaczone pod 

działalność produkcyjną i usługową mieszczące się w granicach opracowanego planu 

zagospodarowania przestrzennego są przydatne dla nadanych im funkcji. Na większości 

badanego terenu występują dobre lub przeciętne warunki dla lokalizacji funkcji 

przewidywanych w projekcie MPZP, jednakże ich konkretne przystosowania muszą być badane 

każdorazowo pod kątem wybranej działalności.    
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7. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI PROJEKTU PLANU, DO KTÓREGO 

ODNOSI SIĘ PROGNOZA 

7.1. Podstawy prawne projektu planu i jego powiązania z innymi dokumentami 

Analiza i ocena projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

obrębu geodezyjnego Miłowo w gminie Przywidz pod nazwą „Miłowo II” zostały opracowane 

na podstawie: 

 Art. 14 ust. 8, art. 20, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 29 i art. 34 ust. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293); 

 Art., 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.); 

 Uchwały Nr XXXIII/271/2018 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 czerwca 2018 r.  

w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Miłowo II” dla fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo, w rejonie ulic 

Przywidzkiej i Budowlanych, gmina Przywidz. 

POWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU Z INNYMI DOKUMENTAMI: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przywidz 

Biuro Planowania Przestrzennego Sp. z o.o. Gdańsk 2004r., z późn. zm. 

 Uchwała Nr XXXII/253/2018 Rady Gminy Przywidz z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie 

uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Przywidz”. 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2016-2019  

z perspektywą na lata 2020-2023, Stary Las Sp. z o.o., Przywidz, maj 2016; 

 Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla gminy 

Przywidz na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019, ABRYS Technika Sp. z o.o., 

Przywidz, październik 2012; 

7.2. Ustalenia projektu planu 

Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustala się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną  

i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy  

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy 

powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, 

maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich 

realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów; 

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej; 
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9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 – 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jed. Dz. U. z 2020 r. poz. 

293). 

Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie ustala się: 

1) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym; 

Cały obszar planu podzielono na 3 grupy funkcjonalne, w których wydzielono poszczególne 

tereny elementarne: 

1) Tereny o głównym przeznaczeniu rolnym, leśnym, zieleni naturalnej:  

01. Zn; 05.Zn; 10.Zn; 13.Zn; 14.Zn;  -  tereny zieleni naturalnej i izolacyjnej, w tym tereny  

zadrzewień, nieużytki rolne, tereny trwałych użytków zielonych, rowów melioracyjnych i 

terenów podmokłe;  

12. ZL  - tereny leśne; 

2) Tereny przeznaczone pod zabudowę: 

02. PU; 03. PU; 04. PU; 08.PU; 09.PU;  tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej, rzemiosła, 

magazynów; 

07.U; 11.U; - tereny zabudowy usługowej w tym usługi obsługi ruchu turystycznego i 

tranzytowego np. hotele, motele, restauracje, stacje benzynowe, stacje obsługi pojazdów itp.;  

06. MNU; - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 

3) Tereny dróg wewnętrznych: 

15. KDW;  16. KDW; 17. KDW; 18.KDW - tereny dróg wewnętrznych; 

Tereny o głównym przeznaczeniu rolnym – opis: 

 

 01. Zn; 05. Zn; 10. Zn; 13. Zn; 14. Zn;  - pow. 8,2075 ha 

1. Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny zieleni naturalnej, w tym tereny zadrzewień, nieużytki rolne, tereny 

trwałych użytków zielonych, tereny podmokłe; 

b) uzupełniające: infrastruktura techniczna; 

c) tymczasowe: nie ustala się;  

2. Ogólne warunki urbanistyczne: 

a) należy zachować istniejące rowy melioracyjne z możliwością przebudowy w razie kolizji lub naprawy 

w przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac budowlanych; 

b) dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi terenu w tym budowli i 

urządzeń z nimi związanych; 

c) wprowadza się obowiązek nasadzenia zieleni izolacyjno-krajobrazowej (krzewy i drzewa mieszane 

liściaste i iglaste), zgodnie z warunkami siedliskowymi, na całym obszarze terenów 01.Zn, 05.Zn, 

13.Zn, 14.Zn; 

d) podział na działki – dopuszcza się podział na działki budowlane nie mniejsze niż 1000m2; 

3. Wskaźniki urbanistyczne: nie ustala się 
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12.ZL; - pow. 0,3101 ha 

1. Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny leśne; 

b) uzupełniające: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 

c) tymczasowe: nie ustala się; 

2. Ogólne warunki zabudowy:  

a) należy zachować tereny leśne i prowadzić gospodarkę leśną zgodnie z operatami leśnymi;  

b) podział na działki – w liniach rozgraniczających terenu, nie dotyczy infrastruktury 

technicznej; 

3. Wskaźniki zabudowy:  nie ustala się; 

Tereny przeznaczone pod zabudowę – opis: 

02. PU; 03. PU; 04. PU; 08.PU; 09.PU; – pow. 39,5938 ha 

1. Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej, rzemiosła, magazynów; 

b) uzupełniające: nie ustala się; 

c) tymczasowe – składowanie materiałów budowlanych niezbędnych do produkcji; 

d) wykluczone: magazynowanie, składowanie, segregowanie oraz przetwórstwo i utylizowanie 

odpadów, produkcja rolna i przetwórstwo spożywcze, zakłady mięsne, przetwórstwo odpadów 

poubojowych, przetwórstwo ryb i odpadów rybich, wytwórnie kakao i czekolady, 

browarnictwo, gorzelnictwo, produkcja zwierzęce, cukrownie, instalacje do produkcji mleka i 

wyrobów mleczarskich, hodowli zwierząt futerkowych, podłoża pod uprawę grzybów, 

gospodarowanie nawozami naturalnymi, palarnie kawy, produkcja olejów roślinnych, zakłady 

tytoniowe, wytwórnie płyt wiórowych i paździerzowych, odlewnie, przemysł chemiczny, 

przemysł celuzowo-papierniczy; 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) podział na działki – nie mniejsze niż 5000m2; 

b) dopuszcza się więcej niż jeden budynek na działce; 

c) dla całego terenu elementarnego spełnione musza być normy akustyczne jak dla terenów 

produkcyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

d) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na gospodarowaniu odpadami 

(zbiórka i przetwarzanie surowców wtórnych). Dopuszcza się czasowe przetrzymywanie lub 

gromadzeni odpadów powstałych w wyniku działalności wytwórcy odpadów przed 

transportem do miejsc składowania; 

e) na terenie objętym planem prowadzone mogą być wyłącznie usługowe lub produkcyjno-

usługowe nie będące przedsięwzięciami mogącymi stwarzać zagrożenie środowiska, życia lub 

zdrowia ludzi choćby w przypadku  awarii  (nie dotyczy stacji benzynowej); 

f) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości min 8,0m; 

g) na terenie 02 PU zlokalizowane są stanowiska archeologiczne objęte ochroną dla których 

obowiązują przepisy zawarte w Rozdziale III paragraf 5 ust.1,2,3,4. 

3. Wskaźniki zabudowy: 

a) zabudowa wolnostojąca lub w postaci kompleksu budynków zaprojektowanych jako 

jednorodny, spójny architektonicznie zespół; 

b) powierzchnia zabudowy: maksymalnie 50%; 

c) wysokość zabudowy – maksymalnie 15,0 m; 

d) wysokość budowli technicznych jak silosy, wieże itp. – maksymalnie 30m;  

e) ilość kondygnacji: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe; 

f) kolorystyka elewacji: stonowane kolory; 

g) rodzaje dachów: wszystkie rodzaje dachów, preferowane dachy płaskie; 

h) rodzaj pokrycia dachu: dowolne; 
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i) nieprzekraczalna – w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej z drogą; 

j) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 7,5 m od linii średniego napięcia; 

k) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 12 m od linii rozgraniczającej z terenami 

leśnymi; 

l) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi wewnętrzne; 

m) wymagane miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji -  

w ramach własnej nieruchomości nie mniej niż: 

 dla powierzchni usługowej - 1mp/ 100 m2 powierzchni użytkowej; 

 dla powierzchni magazynowej i produkcyjnej – 1mp/200m2pu; 

 lub nie mniej niż 1mp/2pracowników; 

n) powierzchnia biologicznie czynna – min 30%; 

o) intensywność zabudowy: 0,5 – 2. 

 

07.U; 11.U; - pow. 3,8522 ha 

1. Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny zabudowy usługowej w tym usługi obsługi ruchu turystycznego  

i tranzytowego np. hotele, motele, restauracje, stacje benzynowe, stacje obsługi pojazdów itp.; 

b) uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jako towarzysząca usłudze w tym mieszkania dla 

pracowników; 

c) tymczasowe: nie ustala się; 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

h) na terenie objętym planem na terenie objętym planem prowadzone mogą być wyłącznie 

działalności usługowe nie będące przedsięwzięciami mogącymi stwarzać zagrożenie 

środowiska, życia lub zdrowia ludzi choćby w przypadku  awarii  (nie dotyczy stacji 

benzynowej); 
a) usługowe lub produkcyjno-usługowe nie będące przedsięwzięciami mogącymi stwarzać 

zagrożenie środowiska, życia lub zdrowia ludzi choćby w przypadku  awarii  (nie dotyczy stacji 

benzynowej); 

b) podział na nowe działki o minimalnej powierzchni 2000 m2 

c) dla całego terenu elementarnego spełnione musza być normy akustyczne jak dla terenów 

produkcyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3. Wskaźniki zabudowy: 

a) zabudowa wolnostojąca lub w postaci kompleksu budynków zaprojektowanych jako 

jednorodny, spójny architektonicznie zespół; 

b) powierzchnia zabudowy: maksymalnie 50%; 

c) bryła budynków na rzucie prostokątów (w proporcjach min 1;1,6 – 1:2); 

d) wysokość zabudowy: 

 budynek główny – maksymalnie 12,0m;  

 budynek pomocniczy – maksymalnie 9 m, 

e) dla budynku wyłącznie o funkcji mieszkalnej maks wysokość 9,0m; 

f) ilość kondygnacji dla budynku głównego: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; 

g) ilość kondygnacji dla budynku pomocniczego: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; 

h) poziom posadowienia posadzki parteru przy głównym wejściu do budynku – maks 0,6 m; 

i) kolorystyka elewacji: w nawiązaniu do tradycyjnych materiałów budowlanych (tynki 

mineralne – biele, beże, cegła lub licówki ceglane, kamień w partii cokołowej, drewno w 

szczytach lub jako elementy wystroju elewacji), nie dotyczą stacji benzynowej; 
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j) rodzaje dachów: dach dwuspadowy, symetryczny w przedziale 35
0
-45

0
 oraz dopuszcza się 

dach półpłaski w przedziale 18
0
-25

0
 z wymogiem zastosowania wysokiej ścianki kolankowej 

w przedziale 1,0 - 1,8 m; dopuszcza się dachy płaskie wyłącznie dla budynków, w których 

funkcja wymusza zastosowanie (np. stacje benzynowe); 

k) rodzaj pokrycia dachu: dla dachów dwuspadowych zaleca się ceramiczne pokrycia w 

odcieniach czerwieni, brązu lub naturalnego spieku dachówki ceramicznej, dla dachów 

płaskich dopuszcza się pokrycie z blachy i papy oraz kolorystykę nawiązującą do pokryć z 

papy (szary, grafitowy); 

l) nieprzekraczalna – w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej z drogami wewnętrznymi i 

dojazdowymi; 

m) nieprzekraczalna – w odległości 20,0 m od linii rozgraniczającej z drogą wojewódzką o nr 

233; 

n) obsługa komunikacyjna w oparciu o istniejące lub projektowane drogi gminne lub 

wewnętrzne; 

o) wymagane miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji -  

w ramach własnej nieruchomości nie mniej 1mp/ 100m2 powierzchni użytkowej; 

p) powierzchnia biologicznie czynna – min 30%; 

q) intensywność zabudowy: 0,01 – 1,5. 

 

06. MNU; - pow. 0,7232 ha 

1. Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 

b) uzupełniające: nie ustala się; 

c) tymczasowe – nie ustala się; 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) podział na nowe działki o minimalnej powierzchni 1000 m2, dopuszcza się zachowanie 

istniejących podziałów; 

b) dla całego terenu elementarnego spełnione musza być normy akustyczne zgodne z przepisami 

odrębnymi; 

c) w granicach terenu zlokalizowany jest obiekt o wartościach historyczno-kulturowych 

współtworzący charakter zabudowy – szczegółowe zasady zagospodarowania zapisane zostały 

w Rozdziale III paragraf 5 ust.5. 

3. Wskaźniki zabudowy: 

a) zabudowa wolnostojąca jednorodzinna lub usługowa, odpuszcza się jeden budynek główny na 

działce i budynki pomocnicze; 

b) powierzchnia zabudowy: maksymalnie 30%; 

c) wysokość zabudowy: 

 budynek główny – maksymalnie 9,0 m;  

 budynek pomocniczy – maksymalnie 6 m, 

d) ilość kondygnacji dla budynku głównego: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; 

e) ilość kondygnacji dla budynku pomocniczego – 1 kondygnacja w tym poddasze użytkowe; 

f) maksymalny poziom posadowienia budynku przy głównym wejściu: 0,6m; 

g) kolorystyka elewacji: kolory stonowane, kolory ziemi; 

h) rodzaje dachów: dachy dwuspadowe, symetryczne, nachylenie od 35
0
 do 45

0
; 

i) rodzaj pokrycia dachu: materiały dachówko podobne w odcieniach zbliżonych do koloru 

dachówki ceramicznej; 

j) kolorystyka elewacji: w nawiązaniu do tradycyjnych materiałów budowlanych typu tynki 

tradycyjne, kamień, drewno, cegła ceramiczna; 

k) nieprzekraczalna – zgodnie z rysunkiem planu; 
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l) obsługa komunikacyjna w oparciu o istniejące lub projektowane drogi gminne lub 

wewnętrzne; 

m) wymagane miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji -  

w ramach własnej nieruchomości nie mniej 1 mp na jedno mieszkanie i  1mp/ 100m2 

powierzchni użytkowej; 

n) powierzchnia biologicznie czynna – min 50%; 

intensywność zabudowy: 0,01 – 0,6. 

Tereny o funkcji komunikacja – opis: 

15. KDW;  16. KDW; 17. KDW – pow. 2,0498 ha 

1. Przeznaczenie terenu:  

a) podstawowe:  tereny dróg wewnętrznych; 

b) uzupełniające: nie ustala się; 

2. Ogólne warunki urbanistyczne: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak w stanie istniejącym, docelowo – 10 m; 

b)   dopuszcza się budowę infrastruktury w liniach rozgraniczających drogi; 

c) dopuszcza się miejsca postojowe w liniach rozgraniczających drogi; 
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8.  PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZ 

SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

Zgodnie z art. 10 Dyrektywy SOOŚ należy nadzorować znaczące oddziaływania wdrażania 

programu na środowisko, aby między innymi móc wcześnie wykrywać nieprzewidziane 

negatywne oddziaływania i rozpoczynać przeprowadzanie właściwych działań zaradczych. W 

celu spełnienia tego zadania nadzoru można stosować, w razie potrzeby, istniejące mechanizmy 

nadzorcze. 

W Planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego uzasadniono potrzebę 

budowy zintegrowanego systemu monitorowania, obejmującego procesy i realizację założeń 

dokumentów polityki rozwoju województwa oraz określono jego podstawowy cel. Wskazano też 

na potrzebę wprowadzenia szczegółowych wskaźników. W efekcie dokonanej analizy, Plan 

określił 11 podstawowych wymogów systemu oraz zaproponował listę 25 wskaźników.  

Monitorowanie odbywa się przez służby publiczne (jednostki, wydziały) samorządów 

terytorialnych, które są władne stanowienia, realizacji oraz przestrzegania polityki przestrzennej 

na terenie swojej właściwości miejscowej. Dodatkowo, sprawdzenia możliwości 

zagospodarowania terenu dokonują jednostki władne do wydawania pozwolenia na budowę oraz 

jednostki nadzoru budowlanego sprawdzające czy dokonane zagospodarowanie zostało 

wykonane zgodne z obowiązującym prawem. Należy przyjąć, iż monitorowanie winno nastąpić 

przez podmioty określone w art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w chwili przedkładania analizy, o której mowa w w/w 

przepisie. Nie jest natomiast określona instytucja odpowiedzialna za częstotliwość monitoringu. 

Ustalenia projektowanego dokumentu są w większości jednoznaczne do przewidzenia. 

Wskazanie funkcji terenów będzie skutkowało prędzej lub później ich zagospodarowaniem na 

zasadach określonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Ustalenia planu nie wskazują możliwości innych rozwiązań, niż te określone w planie, stąd nie 

przewiduje się innych możliwości zagospodarowania terenów i warunków, na jakich mogą zostać 

zagospodarowane. 

Jakość i efektywność wdrażanych rozwiązań w dużym stopniu zależeć będzie od monitorowania 

sposobu realizacji założeń planu miejscowego. Nadzór nad wdrażaniem ustaleń planu winien 

szczególnie obejmować poniższe zagadnienia: 

a) monitorowanie przestrzeni przyrodniczej poddanej zagospodarowaniu; 

b) monitorowanie zagrożeń jakie niesie za sobą nowe zagospodarowanie lub jego brak; 

c) monitorowanie zgodności realizacji inwestycji z ustaleniami MPZP; 

d) monitorowanie czynników przyrody w zakresie transgenicznym i możliwości migracji. 

Na terenach przeznaczonych pod produkcję, usługi lub rzemiosło należy, w zależności od stopnia 

ich uciążliwości dla środowiska, przeprowadzać kontrolę zanieczyszczenia powietrza, wód i 

gleby, a także kontrolę poziomów hałasu. 

Każdorazowo, przy procedurze wydania pozwolenia na budowę, organ do tego powołany będzie 

wydawał decyzje o konieczności wykonania badań monitoringowych i analiz wpływu inwestycji 

na środowisko. 

Ponadto, po realizacji zapisów planu (dotyczących zainwestowania) konieczne jest 

monitorowanie realizacji ustaleń planu gospodarki odpadami oraz zaopatrzenia w ciepło, a także 

zastosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz monitorowanie ich 

opróżniania przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. 
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9. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 

ŚRODOWISKO 

Analiza skutków środowiskowych związanych z realizacją założeń projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Przywidz obejmującego fragment obrębu Miłowo 

nie wskazuje by mogły one powodować niekorzystne oddziaływania transgraniczne. Jednak ze 

względu na fakt podpisania przez Polskę ratyfikowania Konwencji o ocenach oddziaływania w 

kontekście transgranicznym, należy podkreślić obowiązek informowania państw w przypadku 

podejmowania działań mogących znacząco oddziaływać na ich terytorium. 

Wszystkie oddziaływania ze względu na swój charakter nie będą wykraczały poza granice 

Rzeczypospolitej Polskiej. Nie powinny nastąpić także oddziaływania skumulowane. Wszystkie 

oddziaływania (szczególnie oddziaływanie na przyrodę oraz oddziaływanie na klimat akustyczny) 

ze względu na swój charakter będą dotyczyły jedynie obszaru objętego planem, a oddziaływanie 

poszczególnych elementów będzie miało przede wszystkim charakter lokalny.  
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10. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

10.1. Potencjalne zmiany aktualnego stanu środowiska przy braku realizacji    projektu 

planu miejscowego 

Na terenie gminy Przywidz obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego gminy Przywidz [2004r. z późn. zm.], które nie jest aktem prawa miejscowego, a 

zawiera jedynie ustalenia wiążące dla miejscowego planu określającego szczegółowe warunki 

zagospodarowania. W przypadku braku miejscowego planu rozwoju i zagospodarowanie danego 

terenu określane jest na drodze jednostkowych decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu. Decyzja taka jednak nie uwzględnia szerszego kontekstu i znaczenia 

danego terenu oraz nie ujmuje kompleksowo jego problematyki. 

W przypadku braku realizacji projektu planu miejscowego może wystąpić presja inwestycyjna 

poprzez inne instrumenty prawne, które w niewystarczającym zakresie regulują kwestie 

dotyczące ochrony zasobów przyrodniczych. 

Brak kompleksowych rozwiązań, jakie stwarza brak miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego może przyczynić się do: 

 zaniechania realizacji celów i zadań przyjętych w studium, co może spowodować wprowadzenie 

chaosu przestrzennego oraz nasilenie konfliktów pomiędzy potrzebami ochronnymi, a potrzebami 

rozwoju gospodarczego; 

 zanieczyszczenia terenów zwłaszcza przy ciągach komunikacyjnych a tym samym 

przedostawania się do gruntu metali, środków ropopochodnych oraz tworzyw sztucznych; 

 niekontrolowany rozwój zabudowy mieszkaniowej i turystycznej bez konieczności zapewnienia 

bezpiecznych systemów wodno – kanalizacyjnych, 

 zagrożenie zwiększeniem się emisji dwutlenku węgla do atmosfery spowodowanej użytkowaniem 

tradycyjnych, konwencjonalnych źródeł pozyskiwania energii i ciepła. 

Przekształcenia, które będą wynikiem ustaleń w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, będą podlegały konieczności przestrzegania wszystkich aktualnie 

obowiązujących ustaw i rozporządzeń, stąd będą spełniały wymagania, jakie stawia się 

inwestycjom, tak aby ich realizacja nie szkodziła lub szkodziła w jak najmniejszym stopniu 

środowisku naturalnemu. 

10.2. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody 

W sąsiedztwie obszaru objętego opracowaniem zlokalizowano dwa obszary objęte ochroną na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliżej znajdujące się formy 

ochrony przyrody to: 

 Obszar „Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu”; 

 Obszar „Natura 2000” – Przywidz PLH 220025; 

W pewnej odległości od terenu inwestycji znajdują się inne obszary objęte ochroną prawną: 

 Rezerwat Przyrody „Wyspa na Jeziorze Przywidz”; 

 Obszar „Natura 2000” – Huta Dolna PLH 220089; 

 Obszar „Natura 2000’ – Pomlewo PLH 220092; 

Odległość wyżej wymienionych obszarów przyrodniczych od terenu planowanego 

zainwestowania sprawia, że prawdopodobieństwo bezpośredniego negatywnego 

oddziaływania na ich przyrodę jest znikome. 



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo II  

dla fragmentu obrębu Miłowo w rejonie ulic Budowlanych i Przywidzkiej, w gminie Przywidz  

40 

 

Realizacja projektowanego dokumentu nie stwarza zagrożeń dla środowiska przyrodniczego  

i uwzględnia wszystkie możliwe sposoby ochrony istniejących walorów środowiska 

przyrodniczego. 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na obszarze opracowania, tak jak w całej Polsce, 

obowiązuje ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Gatunki chronionej fauny 

przedstawiono w monitoringu ornitologicznym i chiropterologicznym obszaru. 

Podczas realizacji ustaleń powyższego planu miejscowego należy uwzględnić przepisy dotyczące 

ochrony gatunkowej zawarte w: Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 

r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409); Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1409), 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. poz. 2183); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w 

sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. poz. 133), Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków (Dz. U. poz. 1416). 

10.3. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu 

oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione 

podczas opracowywania dokumentu 

Każdy dokument o charakterze kierunkowym wyrażający wolę polityczną dla przyszłych 

zamierzeń tworzony jest w oparciu, m.in. o uwarunkowania zewnętrzne, na które składają się 

ustalenia innych dokumentów na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i 

lokalnym.  

W dokumentach tych ważne miejsce zajmują zagadnienia ochrony środowiska i zrównoważonego 

rozwoju. 

DOKUMENTY UE 

Ochrona środowiska jest przedmiotem regulacji wspólnotowej głównie w postaci dyrektyw UE. 

Jeśli chodzi o zasadę zrównoważonego rozwoju, która jest przedmiotem głównie dokumentów 

kierunkowych o charakterze politycznym, to pojęcie to nie jest rozumiane jednoznacznie, a jego 

aktualną interpretację zawierają materiały opublikowane w 2005 r. 

Najważniejsze dla tych zagadnień są następujące dokumenty: 

1. Siódmy Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie Środowiska. 

Siódmy Program ustanowiła decyzja 1386/2013/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

20 listopada 2013r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 

2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”. Program ten 

obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.  

7. program działań w zakresie środowiska (inaczej „7 EAP”) określa strategiczne plany 

kształtowania polityki w zakresie środowiska z dziewięcioma priorytetowymi celami:  

 ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii; 

 przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną; 

 ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem obciążeniami  

i zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu; 

 maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie ochrony środowiska; 

 poprawa dowodów stanowiących podstawę polityki ochrony środowiska; 

 zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianie 

klimatu oraz urealnieniu cen; 
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 poprawa uwzględniania aspektu ochrony środowiska i zwiększeniu spójności polityki; 

 wspieranie zrównoważonego charakteru miast Unii; 

 zwiększenie efektywności Unii w przeciwdziałaniu regionalnym i globalnym wyzwaniom  

w zakresie ochrony środowiska. 

Program opiera się na zasadzie ostrożności, zasadach działania zapobiegawczego i usuwania 

zanieczyszczeń u źródła oraz na zasadzie „zanieczyszczający płaci”. Ma przyczyniać się on do 

wysokiego poziomu ochrony środowiska oraz lepszej jakości życia i dobrostanu obywateli. 

Wszystkie środki, działania i cele w 7.EAP są proponowane i wdrażane zgodnie z zasadą 

inteligentnych regulacji i w stosownych przypadkach poddawane kompleksowej ocenie skutków. 

Właściwe instytucje Unii  i państwa członkowskie odpowiadają za podejmowanie odpowiednich 

działań służących osiągnięciu celów priorytetowych określonych w 7. EAP. Działania podejmuje 

się z należytym uwzględnieniem zasad przyznania kompetencji, pomocniczości i 

proporcjonalności, zgodnie z art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. W celu realizacji Programu 

organy publiczne na wszystkich szczeblach współpracują  z przedsiębiorstwami, partnerami 

społecznymi, społeczeństwem obywatelskim i pojedynczymi obywatelami. 

2. Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata – Strategia Zrównoważonego Rozwoju 

Unii Europejskiej, tzw. Strategia z Goeteborga. 

Strategia ta jest uzupełnieniem strategii Lizbońskiej i wskazuje elementy pod kątem środowiska, 

jakie należy zawrzeć przy realizacji założeń lizbońskich tzn. założenia lizbońskie zostały 

uzupełnione  o elementy trwałego i zrównoważonego rozwoju w kontekście rozwoju społeczno-

gospodarczego. Dotyczy ona najpoważniejszych zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju w 

Europie i na świecie, tak zwanych tendencji niezrównoważonych. Należą do nich: zmiany 

klimatyczne, zdrowie publiczne, transport i wykorzystanie gruntów, zarządzanie zasobami 

naturalnymi, wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa, ubóstwo i wyłączenie 

społeczne. 

DOKUMENTY KRAJOWE 

Ochrona środowiska jest obecnie jednym z głównych zadań współczesnego społeczeństwa  

i państwa. 

Fundamentalnym dokumentem w zakresie zrównoważonego rozwoju jest Konstytucja 

Rzeczpospolitej Polski, która w art. 5 zawiera m.in. zrównoważony rozwój, czyli taki rozwój 

społeczno-gospodarczy, w którym znajduje się proces integrowania działań politycznych, 

gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości 

podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania 

podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego 

pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Ustawa Prawo ochrony środowiska oraz ustawy jej 

pokrewne i rozporządzenia zobowiązującą do kierowania się zasadą zrównoważonego rozwoju w 

różnych etapach działań: planistycznych, realizacyjnych i zarządzania. 

W ostatnich latach powstało kilka dokumentów o charakterze programowym, które wyznaczają 

politykę państwa w zakresie ochrony środowiska. Są to: 

Polska 2025. Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju, to dokument 

programowy o charakterze ramowym, oparty na koncepcji trwałego, zrównoważonego rozwoju, 

będący pierwszą próbą określenia wizji Polski do roku 2025 i wskazujący główne kierunki 

działań  

w zakresie polityki społecznej, rozwoju gospodarki i polityki państwa w zakresie ochrony 

środowiska, gospodarki przestrzennej i regionalnej. 

II Polityka Ekologiczna Państwa, to dokument nawiązujący do Strategii Trwałego  

i Zrównoważonego Rozwoju określający cel oraz zakres działań na rzecz ochrony środowiska  

w trzech horyzontach: do roku 2002, do roku 2010 i do roku 2025. Dokument ten wskazuje 

narzędzia ochrony środowiska: instytucjonalne, prawne, gospodarcze, naukowe, a także problemy 

związane ze współpracą międzynarodową ze szczególnym uwzględnieniem UE. 
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10 listopada 2011 Rada Ministrów przyjęła na mocy uchwały dokument "Polityka 

Energetyczna Polski do 2030 roku". 

Główne cele polityki energetycznej w tym obszarze obejmują: 

 ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz 

zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby 

nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz 

zachować różnorodność biologiczną; 

 wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących 

stanowiących własność Skarbu Państwa; 

Cele w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko, głównymi celami polityki 

energetycznej w tym obszarze są: 

 minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich w 

gospodarce; 

Oprócz wymienionych dokumentów o charakterze ogólnym, w Polsce, w nawiązaniu do 

przepisów ustawy (Prawo ochrony środowiska i Prawo o odpadach) funkcjonuje kilka innych 

programów szczegółowych w zakresie ochrony środowiska. Są to: 

 Krajowy Plan Gospodarki Opadami, 

 Krajowy Program Zwiększenia Lesistości, 

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 

 Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności 

Biologicznej wraz z Programem Działań, 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 

 Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2020r. 

POZIOM REGIONALNY 

Wśród dokumentów na poziomie regionalnym są min.: 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego; 

 Program Ochrony Środowiska województwa Pomorskiego na lata 2008-2021 z 

perspektywą do roku 2025; 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Przywidz, 2004 r. oraz późniejsze zmiany SUiKZ; 

 Programu ochrony środowiska dla gminy Przywidz na lata 2016-2019 z perspektywą 

na lata roku 2020-2023.; 

 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla gminy 

Przywidz na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019.; 

 

Problemy dotyczące ochrony środowiska na terenie opracowania zostały uwzględnione za 

pomocą odpowiednich zapisów planu miejscowego. 

Ze względów przyrodniczych z zabudowy wyłącza się istniejące rowy melioracyjne, cieki wodne  

i tereny podmokłe. 

Ponadto w jak największym stopniu należy dążyć do zachowania obecnego stanu środowiska 

przyrodniczego i jego zrównoważonego rozwoju.  

10.4.  Przewidywane znaczące oddziaływania ustaleń MPZP na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 
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W sąsiedztwie terenu opracowania MPZP zlokalizowano obszar Natura 2000 oraz chroniony 

prawnie teren "Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu" (rozdz.4.). 

Zainwestowanie produkcyjne lub usługowe na innych terenach MPZP  w zależności od stopnia 

jego uciążliwości dla środowiska, będzie wymagało lub nie, przeprowadzania kontroli 

zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby, a także kontroli poziomów hałasu. 

Każdorazowo, przy procedurze wydania pozwolenia na budowę, organ do tego powołany będzie 

wydawał decyzje o konieczności wykonania badań monitoringowych i oceny oddziaływania 

inwestycji na środowisko, w tym na obszar chroniony Natura 2000. 

10.5. Prognozowane skutki wpływu ustaleń MPZP na poszczególne komponenty 

środowiska 

Celem planu miejscowego dla omawianego terenu jest przede wszystkim poprawa 

funkcjonowania przyrodniczego obszaru, likwidacja potencjalnych zagrożeń ekologicznych oraz 

rozwój ekonomiczny gminy.  

10.5.1. Różnorodność biologiczna 

Na terenach niezurbanizowanych różnorodność biologiczna zapewniana jest przede wszystkim 

przez roślinność uprawową oraz nieliczne zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne. Ponadto na 

terenie opracowania różnorodność wzbogacona jest niewielkimi obszarami leśnymi, zielenią 

naturalną oraz roślinnością szuwarową i wodną (w pobliżu zbiorników, rowów i kanałów 

wodnych). 

Omawiany teren znajduje się w pobliżu Obszaru „Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu” 

oraz Obszaru „Natura 2000” – Przywidz PLH 220025. 

Zapisy projektu planu mają wpływ na zastany stan różnorodności biologicznej. Lokalizacja 

terenów w MPZP pod działalność przemysłową i usługową będzie miała ograniczony wpływ na 

różnorodność biologiczną.  

Dodatkowo, różnorodność biologiczna, w zapisach planu, jest utrzymana a nawet wzmocniona, 

poprzez zapisy o zachowaniu i ochronie terenów zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych i innych, 

terenów rowów, zbiorników, cieków wodnych oraz terenów podmokłych.  

Zapisy planu powodują zaprzestanie funkcjonowania funkcji rolniczej na przedmiotowym 

terenie. 

Zamierzenia planu nie powodują likwidacji nieużytków, lasów, zadrzewień śródpolnych czy 

terenów wód i podmokłych. 

10.5.2. Ludzie 

Na etapie projektowania i realizacji zapisów planu, należy uwzględnić konsultacje społeczne, 

mające na celu uniknięcie konfliktów społecznych. 

Drgania oraz hałas wywołane pracą ciężkiego sprzętu mogą być odczuwalne w przypadku 

podjęcia działań związanych z pracami budowlanymi. Będą one ograniczone czasowo do okresu 

pracy takiego sprzętu, oraz do charakteru wykonywanych prac. 

10.5.3. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 

Sposoby zainwestowania tych terenów mogą potencjalnie wpływać na czystość powietrza,  

w zależności od rodzaju wykonywanej działalności. W takich wypadkach, każdorazowe wydanie 
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pozwolenia na budowę i rozpoczęcie produkcji, będzie wymagało uzyskania wszelkich 

dopuszczeń i pozwoleń. 

10.5.4. Powierzchnia ziemi i gleby 

Wszelkie przekształcenia prowadzące do wprowadzenia nowego zainwestowania, w postaci 

nowych budowli czy też obsługującej je infrastruktury komunikacyjnej, wiążą się ze zmianą 

profilu glebowego. 

Etap budowy inwestycji może wpłynąć na przekształcenie wierzchnich warstw litosfery. Mogą 

ulec zniszczeniu lub przemieszaniu przypowierzchniowe struktury geologiczne. Zagrożenie 

związane  

z realizacją planowanych działań jest czasowe, ustanie ono po ukończeniu budowy inwestycji.  

10.5.5. Wody powierzchniowe i podziemne 

Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na wody podziemne polegać będzie na lokalnym 

ograniczeniu infiltracji wody opadowej do gruntu. Woda ta spłynie po powierzchni fundamentów 

lub zabudowań i wsiąknie do gruntów w ich bezpośrednim sąsiedztwie.  

Zapisy MPZP nakazują chronić tereny wód powierzchniowych przed ich zanieczyszczaniem, 

zanikaniem, w tym zasypywaniem lub osuszaniem. 

10.5.6. Klimat 

Planowane działania nie będą znacząco oddziaływać na lokalny klimat.  

10.5.7. Klimat akustyczny 

Strefą ochronną powinny być standardowo objęte zabudowania przeznaczone na stały pobyt 

ludzi. 

Określenie kryterium zasięgu oddziaływania hałasu w środowisku określa się na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);. 

Stwierdza się, iż inwestor musi spełnić niezbędne wymagania a lokalizacja inwestycji nie może 

powodować uciążliwości z tytułu przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Ich lokalizacja, 

wielkość oraz rodzaj, wymuszone są spełnieniem określonych norm zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  

w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)). 

Budowa działań produkcyjnych bądź usługowych na określonych terenach w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego nie może powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku, przedstawionych w tabeli 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w 

podrozdziale 5.3 pkt. 1 niniejszej prognozy. 

10.5.8. Flora 

Oddziaływanie planowanych sposobów zainwestowania na naturalną szatę roślinną nie będzie miało 

praktycznie miejsca. Skala ograniczenia szaty roślinnej nie wpłynie na dalsze funkcjonowanie 

istniejących nieużytków, lasów, zadrzewień śródpolnych czy obniżeń terenowych. 
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10.5.9. Fauna 

Przedmiotowy plan wpływa na zmianę przeznaczenia użytkowania gruntów na tereny 

przeznaczone pod działalność produkcyjną lub usługową. Na terenie planu nie występują cenne 

zbiorowiska roślinne, będące siedliskiem bytowania zwierzyny. Z uwagi na charakter 

przedmiotowego terenu zwierzyna pojawia się tylko w wyniku migracji między terenami 

stanowiącymi miejsce schronienia i żerowiska, stąd nie przewiduje się negatywnego 

oddziaływania na faunę naziemną. 

10.5.10. Ekosystemy 

Teren objęty projektem MPZP częściowo znajduje się w pobliżu obszarów chronionych prawnie.  

Na terenie występują dwa różne ekosystemy: lądowy (lasy, tereny rolne, zadrzewienia  

i zakrzewienia) oraz wodny (rowy i kanały wodne należące do urządzeń melioracji wodnych 

podstawowych) mające bezpośredni wpływ na klimat i ekosystemy działek położonych w jego 

sąsiedztwie.   

Wpływ ustaleń MPZP na florę i faunę opisany został w podrozdz. 10.5. pkt 8-9. W wyniku 

analizy nie wykazano znaczących zagrożeń dla fauny i flory, a co za tym idzie dla cennych 

ekosystemów,  

a wszelkie uwagi wynikające z ochrony środowiska zawarto w tekście planu, w niniejszym 

opracowaniu oraz w monitoringach ptaków i nietoperzy.  

10.5.11. Krajobraz 

Ocena wpływu projektowanych inwestycji na krajobraz jest bardzo złożona, gdyż każda taka 

ocena ma częściowo subiektywny charakter, który zależny od osobniczych upodobań i odczuć. 

Oddziaływanie: 

Planowana inwestycja na obszarze objętym opracowaniem obejmuje: 

 budowę obiektów o wysokości nie przekraczającej 15 m, w kolorystyce stonowanej (kolory 

ziemi); 

 zachowanie istniejących zadrzewień;  

 

Minimalizacja oddziaływania: 

Elementy i zapisy planu mające wpływ na zminimalizowanie wpływu realizacji inwestycji na 

otaczający krajobraz: 

1. W sąsiedztwie obszaru opracowania występują następujące formy ochrony przyrody: 

1) Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu, 

2) Specjalny Obszar Natura 2000 – Przywidzki PLH 220025 

2. Dla terenów leżących w granicach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych obowiązują 

przepisy szczegółowe zawarte w ustawie Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 310) 

3. Do utwardzenia wewnętrznych dróg dojazdowych i miejsc postojowych dla pojazdów 

samochodowych należy, w miarę możliwości, stosować nawierzchnie półprzepuszczalne lub 

przepuszczalne. 

4. Stosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, nie powinny naruszać  

w sposób trwały stosunków wodno-gruntowych oraz doprowadzać do ich zanieczyszczenia; 

5. Należy maksymalne ograniczać rozmiary placów budów w celu ograniczenia przekształceń 

wierzchniej warstwy litosfery w trakcie prac ziemnych; 
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6. Wszelkie oczka wodne, cieki, podmokłości oraz towarzyszące im kępy zadrzewień  

i zakrzewień, w tym śródpolnych i przydrożnych, należy zachować i chronić przed zanikiem 

(zasypaniem, osuszeniem); 

7. Przy realizacji ustaleń planu należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk chronionych 

gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: 

- dziko występujących roślin objętych ochroną; 

- dziko występujących zwierząt objętych ochroną; 

-    dziko występujących grzybów objętych ochroną. 

 

Wnioski: 

Ocena wpływu projektowanych inwestycji na krajobraz jest bardzo złożona, gdyż każda taka 

ocena ma częściowo subiektywny charakter, który zależny od osobniczych upodobań i odczuć. 

Decydujący wpływ na postrzeganie planowanej zabudowy ma ukształtowanie terenu na danym 

obszarze, jego pokrycie roślinnością drzewiastą oraz planowana forma zabudowy. Znaczący 

wpływ na walory krajobrazowe ma więc zachowanie istniejących terenów zieleni oraz zapisy 

MPZP dotyczące gabarytów i kolorystyki planowanej zabudowy.  

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż projektowana inwestycja nie została zlokalizowana na przedpolu 

panoramy miejscowości, osi widokowej i ciągów widokowych na zabytki i wartościowe zespoły 

zabudowy, w tym zwłaszcza dominanty architektoniczne, a także w rejonie projektowanych 

parków kulturowych, stąd w wyniku jej realizacji nie nastąpi degradacja cennego krajobrazu 

kulturowego. 

10.5.12. Zasoby naturalne 

Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego
11

, w granicach terenu objętego 

opracowaniem, na działce nr 87/4, znajduje się udokumentowane złoże kopalin naturalnych – 

złoże piasku „Miłowo” (kat. C1), które obecnie nie jest eksploatowane.  

10.5.13. Odpady 

Odpady, które mogą powstać np. podczas procesu budowy, winny być usuwane z terenu  

w granicach planu przez wywóz odpadów na składowisko odpadów. Odpady z terenu 

opracowania planu winny być gromadzone i unieszkodliwiane zgodnie z obowiązującym w 

Gminie Przywidz Planem Gospodarki Odpadami. Na terenie gminy Przywidz funkcjonuje 

zorganizowany system gospodarki odpadami komunalnymi realizowany przez Związek 

Międzygminny Wierzyca. Zbiórka odpadów z terenu gminy realizowana jest przez 

wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, zaś gmina należy do jednej z Regionalnych Instalacji do 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych obsługującą ponad 17 gmin regionu (zgodnie z Uchwałą 

Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 416/XX/2012 z 18.07.2012r. w sprawie wykonania Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018” – Region Południowy (ZZO Stary 

Las).  

10.5.14.  Zabytki i dobra materialne 

Na terenie planu znajduje się strefa ochrony archeologicznej (Przywidz nr 26 na obszarze AZP 45/15-

41). 

                                                      
11

 Państwowy Instytut Geologiczny, http://geologia.pgi.gov.pl/, [dostęp: 06-03-2020] 
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11. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE  

I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ 

TEGO OBSZARU 

Przez kompensację przyrodniczą rozumie się: zespół działań obejmujących w szczególności 

roboty budowlane lub ziemne, rekultywację gleby, zalesienie, zadrzewienia lub tworzenie 

skupień roślinności prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, 

wyrównanie szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie 

walorów krajobrazowych. Ponadto, planując drogi dojazdowe należy omijać zadrzewienia i 

zakrzewienia śródpolne. Obszary takie stanowią miejsca lęgów zespołu drobnych ptaków 

wróblowatych, a ponadto mogą być przez te ptaki wykorzystywane, jako lokalne korytarze 

migracyjne. Należy również zachować istniejące tereny podmokłe i bagienne. 

Plan miejscowy określa działania, które zakładają zapobieganie, ograniczenie lub nie 

dopuszczenie do ujemnego oddziaływania na środowisko – zapisy dotyczące gospodarki wodno – 

ściekowej, gospodarki odpadami, gospodarki cieplnej, oraz gospodarowania przestrzenią 

omawianego obszaru. 

Należy założyć, że zabezpieczeniem realizacji wszystkich w/w celów, zgodnie z zasadą 

poszanowania potrzeb środowiska przyrodniczego jest zrównoważony rozwój. 

W wyniku współpracy pomiędzy zespołami autorskimi: miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, monitoringów, analizy akustycznej oraz zespołu sporządzającego prognozę 

oddziaływania na środowisko, wyeliminowano konflikty, jakie mogłyby nastąpić na polu ochrony 

gatunkowej ptaków, ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz ochrony przed 

uciążliwym hałasem w obrębie zwartej zabudowy wsi. Oceniając wskazane ustalenia planu 

miejscowego pod kątem zabezpieczenia środowiska i zdrowia ludzi oraz prawidłowego 

gospodarowania zasobami przyrody należy stwierdzić, że wskazane sposoby zapobiegania i 

zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko poszczególnych przedsięwzięć 

inwestycyjnych są wystarczające. 
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12. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W 

PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH 

WYBORU ORAZ OPIS METOD DOKONYWANIA OCENY PROWADZĄCEJ 

DO TEGO WYBORU 

Projekt planu zakłada lokalizację inwestycji uwzględniającą wszystkie wytyczne niniejszej 

prognozy, a także odrębnych przepisów związanych z ochroną przyrody, zdrowia i 

bezpieczeństwa ludzi. Przyjęte rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko służą ograniczeniu 

negatywnych oddziaływań na środowisko poszczególnych sposobów zagospodarowania i 

zainwestowania terenów przewidzianych w planie i pozwalają na stwierdzenie, że w zakresie 

polityki przestrzennej i kierunków rozwoju, zachowują zasady ochrony obszarów aktywnych 

biologicznie i zabezpieczenia ciągłości struktur przyrodniczych.  

Rozwiązania alternatywne:  

1) Zmiana tras ciągów komunikacyjnych. 

2) Na terenach sąsiadujących z drogą wojewódzką nr 233 oraz obszarze 07.U wprowadzenie funkcji 

mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej oddzielonej pasem zieleni od funkcji przemysłowej. 

3) Zachowanie obowiązującej funkcji rolnej: niska opłacalność ekonomiczna rozwiązania 

wynikająca z występowania gruntów o słabych klasach bonitacyjnych (dominacja klasy IV i V) 

oraz konieczności rekultywacji obszaru zdegradowanego w wyniku działalności człowieka 

(tereny po byłej żwirowni). 
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13. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 

Celem stworzenia planu miejscowego dla tego terenu jest przede wszystkim poprawa 

funkcjonowania obszaru oraz umożliwienie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, mającego 

wpływ na ożywienie gospodarcze terenu gminy.  

Jako funkcję podstawową przewidziano tutaj tereny zabudowy o funkcji docelowej – produkcja, 

usługi, rzemiosło, składy i magazyny, drogi.  

Przy zachowaniu wszelkich wskazówek i uwag z monitoringów ustalenia planu miejscowego dla 

tego obszaru nie powinny negatywnie wpływać na stan środowiska przyrodniczego. Jedynie 

podczas tworzenia zabudowy i infrastruktury z nią związanej mogą wystąpić okresowe 

zagrożenia i zanieczyszczenia. Jednak przewidywana funkcja docelowa dla tego obszaru, nie 

wprowadza takich zagrożeń.  Stan środowiska naturalnego powinien być monitorowany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

Poniższe wnioski mają charakter ogólny: 

 prognoza nie jest dokumentem rozstrzygającym o słuszności realizacji zamierzeń 

inwestycyjnych przewidzianych w planie, a jedynie przedstawia prawdopodobne skutki, 

jakie niesie za sobą realizacja planu na poszczególne elementy środowiska w ich 

wzajemnym powiązaniu, ekosystemy, krajobraz, a także na ludzi, dobra materialne i dobra 

kultury; 

 wypełnienie wszystkich obowiązków podanych w planie oraz późniejsze ich przestrzeganie 

pozwoli na zminimalizowanie zagrożeń związanych z nowym zainwestowaniem. 

 



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo II  

dla fragmentu obrębu Miłowo w rejonie ulic Budowlanych i Przywidzkiej, w gminie Przywidz  

50 

 

14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Miłowo II” dla fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo, w rejonie ulic 

Przywidzkiej i Budowlanych, w gminie Przywidz. Obszar opracowania zajmuje powierzchnię 

około 52 ha. 

Celem prognozy jest określenie skutków wpływu realizacji projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na środowisko, a także przedstawienie rozwiązań 

eliminujących negatywne skutki tych ustaleń na poszczególne komponenty środowiska. 

Przedstawiona prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miłowo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo, w rejonie ulic 

Przywidzkiej i Budowlanych, w gminie Przywidz została opracowana na podstawie art. 51 ust. 2 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jed. Dz. U. z 2020 r. poz. 

283).  

Opracowanie to opisuje teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowanie Przestrzennego 

oraz przedstawia prognozę zmian spowodowanych realizacją planu: 

1) MPZP opracowano dla terenu położonego w gminie Przywidz, woj. Pomorskie, w okolicach 

miejscowości Miłowo.  

2) Powierzchnia opracowania wynosi około 52 ha. Obszar ten obejmuje głownie tereny rolne, 

nieużytki oraz tereny po rekultywacji po zakończeniu wydobycia piasku i żwiru. W pobliżu 

granic opracowania leżą tereny chronione przyrodniczo w ramach programu „Natura 2000” oraz 

„Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”.  

3) Teren opracowania to  lekko pofałdowany obszar, z przewagą piasków, glin i żwirów. Gleby dość 

słabe i mało urodzajne, o przeciętnych warunkach budowlanych, łatwo przepuszczające wodę.  

4) Na terenie opracowania występują lasy mieszane liściasto-iglaste, roślinność łąkowa, nadwodna i 

na terenach podmokłych. Nie występują  rośliny i zwierzęta chronione.  

5) Wody gruntowe są dobrej jakości i mieszkańcy korzystają z nich poprzez sieć studni głębinowych 

i wodociągów.  

6) Pod względem klimatycznym jest to obszar typowy dla północnych terenów Polski, ze średnio 

silnymi wiatrami, łagodnym klimatem i dość dużymi opadami w ciągu roku. 

7) W pobliżu obszaru objętego granicami MPZP leży obszar chroniony „Natura 2000” oraz 

„Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu”, przy czym na tych obszarach tylko określone 

gatunki  

i siedliska podlegają ochronie. W obszarze opracowania nie zanotowano chronionych roślin i 

zwierząt, a także ich siedlisk. Jednakże zapisy planu uwzględniają wszystkie przepisy dotyczące 

obszarów przyrodniczo chronionych. 

8) Zidentyfikowano główne źródła zagrożeń środowiska związanych z realizacją zapisów  

w MPZP. Są to: 

1) zagrożenia związane z zanieczyszczeniem lub zniszczeniem i degradacją gleb – wynikające z 

dopuszczenia na tym terenie zainwestowania produkcyjnego i usługowego; 

2) zagrożenia dotyczące wód i atmosfery – związane z zainwestowaniem produkcyjnym, 

usługowym i rzemieślniczym, a także powstaniem nowych dróg; 

3) zagrożenia dotyczące zmian w krajobrazie – plan zezwala na zabudowę produkcyjną, usługowa, 

rzemiosła, składów i magazynów określając jednocześnie graniczne parametry tej zabudowy; 

4) zagrożenia dotyczące roślin i zwierząt – w związku z wprowadzeniem zapisów zezwalających na 

zainwestowanie na części terenów, mogą wystąpić niekorzystne zjawiska degradacji roślinności 

niskiej na terenach przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną i usługową; 
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5) zagrożenia związane z powstawaniem i gromadzeniem odpadów i ścieków – powstanie terenów 

zainwestowanych pod produkcję, usługi i rzemiosło wiąże się z czasowym pobytem ludzi oraz 

pracą różnego rodzaju maszyn, będzie to skutkowało powstawaniem odpadów oraz ścieków, 

częściowo potencjalnie niebezpiecznych dla środowiska; 

9) Oceniono omawiany teren pod względem przydatności dla rozwoju funkcji użytkowych 

opisanych w MPZP. Teren uznano za dobry dla lokalizacji poszczególnych działalności 

przewidzianych w planie, ze względu na warunki geologiczne, atmosferyczne, fizyczne. 

10) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego obszaru dzieli 

teren na 3 grupy funkcjonalne i zakłada przeznaczenie terenów pod:  

grupa 1 - ZL – tereny leśne;  

Zn - tereny zieleni naturalnej, w tym tereny zadrzewień, nieużytki rolne, tereny 

trwałych użytków zielonych, rowów melioracyjnych i terenów podmokłych; 

grupa 2 – PU – tereny zabudowy produkcyjnej, usług, rzemiosła, składów i magazynów  

U – tereny zabudowy usługowej; 

MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 

grupa 3 - KDW -  tereny dróg wewnętrznych. 

Oceniając ustalenia dla nowych przeznaczeń terenów pod kątem zabezpieczenia środowiska  

i zdrowia ludzi oraz prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody należy stwierdzić, że 

wskazane sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko 

poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych są wystarczające. 

Omawiany teren znajduje się częściowo w granicach obszarów podlegających ochronie w myśl 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. jed. Dz. U. 2020 poz. 55), ale tereny 

przeznaczone pod zainwestowanie produkcyjne, usługowe lub rzemieślnicze znajdują się w 

znacznym oddaleniu od terenów przyrodniczych prawnie chronionych, dlatego realizacja 

planowanych inwestycji nie będzie miała wpływu na prawne formy ochrony przyrody. 

11) W oparciu o istniejące przepisy a także decyzje odpowiednich organów opisano zalecenia 

dotyczące monitoringu wpływu inwestycji na życie ludzi i zwierząt, a na terenach 

przeznaczonych pod produkcję, usługi lub rzemiosło należy, w zależności od stopnia ich 

uciążliwości dla środowiska, należy przeprowadzać kontrolę zanieczyszczenia powietrza, wód i 

gleby, a także kontrolę poziomów hałasu oraz monitorować gospodarkę odpadami i ściekową. 

12) Na podstawie zapisów w planie miejscowym można stwierdzić, iż działania przewidujące 

kierunki rozwoju nie wskazują na możliwość oddziaływań transgranicznych mogących objąć 

większy obszar niż określony granicą opracowania (poza pojawieniem się nowych elementów w 

krajobrazie). Wszystkie pozostałe oddziaływania ze względu na swój charakter będą dotyczyły 

jedynie obszaru objętego planem, a oddziaływanie poszczególnych elementów będzie miało 

przede wszystkim charakter lokalny. 

13) Miejscowy plan określa szereg celów operacyjnych, które zakładają zapobieganie, ograniczenie 

lub nie dopuszczenie do ujemnego oddziaływania na środowisko. Należy założyć, że 

zabezpieczeniem realizacji wszystkich w/w celów, zgodnie z zasadą poszanowania potrzeb 

środowiska przyrodniczego jest zrównoważony rozwój. 

Stwierdza się, iż inwestor musi spełnić niezbędne wymagania dotyczące norm hałasu,  

a lokalizacja działalności produkcyjnej lub usługowej nie może powodować uciążliwości z tytułu 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, stąd ich lokalizacja, wielkość oraz rodzaj 

wymuszone jest spełnieniem określonych norm zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 
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Przyjęte rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko służą ograniczeniu negatywnego 

wpływu poszczególnych sposobów zagospodarowania i zainwestowania terenów 

przewidzianych planem i pozwalają na stwierdzenie, że w zakresie polityki przestrzennej i 

kierunków rozwoju, zachowują one zasady ochrony obszarów aktywnych biologicznie i 

zabezpieczenia ciągłości struktur przyrodniczych. 

Prognoza nie jest dokumentem rozstrzygającym o słuszności realizacji zamierzeń inwestycyjnych 

przewidzianych nowymi ustaleniami planu, a jedynie przedstawia prawdopodobne skutki, jakie 

niesie za sobą realizacja ustaleń projektu planu na poszczególne elementy środowiska w ich 

wzajemnym powiązaniu, ekosystemy, krajobraz, a także na ludzi, dobra materialne i dobra 

kultury. 

Obecna lokalizacja projektowanych inwestycji jest wynikiem analiz i działań, mających na 

celu ochronę środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, jednakże możliwe są 

minimalne przesunięcia na etapie realizacji związane z uwarunkowaniami terenowym i 

prawnymi. Kształt i lokalizacja jest całkowicie zgodna z wytycznymi Raportu o 

oddziaływaniu na środowisko.... . Spełnione są wymogi związane z ochroną lasów, 

śródpolnych zadrzewień, zakrzaczeń, alei i szpalerów drzew, terenów podmokłych i cieków 

wodnych. 

Wypełnienie wszystkich obowiązków podanych w planie oraz późniejsze ich przestrzeganie 

pozwoli na zminimalizowanie zagrożeń zarówno w obrębie terenów będących przedmiotem 

planu, jak i na terenach sąsiednich. 
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14. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK nr 1 – Oświadczenie autorów 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Dokumentacja fotograficzna fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo w rejonie 

ulic Przywidzkiej i Budowlanych w gminie Przywidz 

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Uwarunkowania ekofizjograficzne fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo w 

rejonie ulic Przywidzkiej i Budowlanych w gminie Przywidz 

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Projekt MPZP Miłowo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo w 

rejonie ulic Przywidzkiej i Budowlanych w gminie Przywidz 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

Oświadczam, iż spełnione są wymagania, o których mowa jest w art. 74a ust.2 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2081 z późn. zm.). 

Jestem świadoma odpowiedzialności karej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

dr inż. arch. Wanda Łaguna 

mgr inż. arch. Izabela Sudujko 

ngr Zuzanna Maślij 
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ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 2 

Dokumentacja fotograficzna fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo w obrębie ulic 

Budowlanych i Przywidzkiej w gminie Przywidz 

 

 

Ryc.1. Ortofotomapa z oznaczeniem punktów zdjęć stanu istniejącego terenu 

opracowania (opracowanie własne na podkładzie z portalu: https://www.geoportal.gov.pl). 

 

https://www.geoportal.gov.pl/
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Zdj.1. Kompleks leśny w północnej części terenu (zdj. własne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj.2. Widok na śródpolne zadrzewienia – w zachodniej części terenu opracowania (zdj. 

własne). 

 

 

 

 



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo II  

dla fragmentu obrębu Miłowo w rejonie ulic Budowlanych i Przywidzkiej, w gminie Przywidz  

57 

 

 
Zdj. 3. Widok na linię średniego napięcia (zdj. własne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj.4. Widok na niewielki zbiornik wody - centralna część terenu opracowania. (zdj. 

własne). 
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Zdj.5. Zbiornik wody przy drodze wojewódzkiej nr 233 pomiędzy brzozami - południowa 

część terenu opracowania (zdj. własne). 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

Uwarunkowania ekofizjograficzne fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo w obrębie 

ulic Budowlanych i Przywidzkiej w gminie Przywidz 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

Projekt MPZP Miłowo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo w obrębie ulic 

Budowlanych i Przywidzkiej w gminie Przywidz 
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