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1. WPROWADZENIE 

Niniejsze opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dotyczące projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne IV w rejonie ulicy Wierzbowej, dla fragmentu obrębu 

geodezyjnego Piekło Górne, Gmina Przywidz zostało wykonane na zlecenie Rady 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 (Dz. U. 2020 poz. 1219 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 (Dz. U. Nr 155 poz. 1298), w którym zostały określone rodzaje i zakres opracowań 

ekofizjograficznych.  

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z 

późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098); 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 

2021 r. poz. 741 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990,  

z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1326); 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.); 

 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 (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275); 

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

ścieków (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2028); 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 888) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań 

ekofizjograficznych (Dz. U. poz. 1298) 

 Rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 

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

roślin (Dz. U. poz. 1409); 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

grzybów (Dz. U. 1408);  

 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. nr 25 poz. 133 z późn. zm.); 

 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); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. poz. 1911); 

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

dzikiej fauny i flory (DZ. U.  L. 206 z 22.7.1992 r., s. 7); 

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

(Dz. U. L. 20 z 26.1.2010 r., str.7); 

 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. L. 197  

z 21.7.2001 r., str. 30); 

 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie 

publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylenia dyrektywy Rady 

90/313/EWG (Dz. U. L. 41 z 14.2.2003 r., str. 26). 

Akty prawa miejscowego: 

 Uchwała nr XXI/178/2020 Rady Gminy Przywidz z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne IV w rejonie 

ulicy Wierzbowej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, Gmina Przywidz. 

1.2. Dokumentacje i materiały źródłowe 

Do sporządzenia niniejszego opracowania posłużyły następujące dokumenty, prace analityczne  

i studialne oraz opracowania kartograficzne: 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przywidz, Rada 

Gminy Przywidz, Przywidz, 2018; 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gdańskiego na lata 2016-2019 z 

perspektywą do 2023, Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska, 2016; 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do 

roku 2025, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2018; 

 Prognoza Oddziaływania na Środowisko PROJEKTU Programu Ochrony Środowiska Województwa 

Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025, Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego, Gdańsk 2017; 

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

Polskiej Akademii Nauk, Białowieża 2009; 

 Potencjalna roślinność naturalna Polski, Matuszkiewicz M., IGiPZ PAN, Warszawa, 2008; 

 Ogólne zalecenia dla ochrony typów siedlisk oraz gatunków zwierząt (poza ptakami) i roślin 

wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej, przewidywane na terenach Specjalnych 
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Obszarów Ochrony sieci Natura 2000 w Polsce, Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J., 

Maszynopis, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2003; 

 Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie dyrektywy Unii Europejskiej o ochronie dzikich ptaków, 

Gromadzki M. i In., OTOP, Gdańsk 2002. 

1.3. Cel, zakres i metodyka sporządzania opracowania 

Celem opracowania jest ocena istniejących uwarunkowań i ustalenie wymagań ochrony środowiska 

potrzebnych do wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piekło 

Dolne IV w rejonie ulicy Wierzbowej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, Gmina 

Przywidz. 

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: 

 dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do 

uwarunkowań przyrodniczych; 

 zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym planem 

zagospodarowania przestrzennego; 

 zapewnieni warunków odnawialności zasobów środowiska; 

 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. 

1.4. Ogólna charakterystyka terenu objętego opracowaniem 

Teren objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się  

w centralnej części województwa pomorskiego, w granicach powiatu gdańskiego,  

w gminie Przywidz. Teren opracowania położony jest w miejscowości Piekło Dolne, przy ul. 

Wierzbowej (Ryc.1.).  
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Ryc.1. Mapa sytuacyjna z lokalizacją terenu objętego opracowaniem (http://maps.geoportal.gov.pl).  

Zakres opracowania obejmuje obszar o powierzchni ok. 2,0836 ha, wyznaczony zgodnie z uchwałą nr 

XXI/178/2020 Rady Gminy Przywidz z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne IV w rejonie ulicy 

Wierzbowej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, Gmina Przywidz.  

2. POŁOŻENIE TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 

2.1. Położenie administracyjne i podstawowe dane o terenie 

Teren objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się  

w centralnej części województwa pomorskiego, w granicach powiatu gdańskiego, w gminie Przywidz, 

w centralnej części obrębu 0012 Piekło Górne. Teren zajmuje powierzchnię około 2,0836 ha i graniczy  

z terenami infrastruktury technicznej (oczyszczalnia ścieków, instalacja fotowoltaiczna), terenami 

zieleni krajobrazowej i terenami użytkowanymi rolniczo. W niniejszym opracowaniu analizie poddano 

obszar wokół terenu planu w promieniu około 50 m.  

Teren planu obejmuje tereny obecnie użytkowane rolniczo oraz tereny drogowe. W granicach planu 

nie znajdują się tereny zabudowane.  

Na strukturę użytkowania (wg ewidencji i klasyfikacji gruntów) terenu planu składają się: 

 grunty orne- 87,40%, w tym: 

 grunty orne klasy IVb – 85,01%;  

 grunty orne klasy V – 2,39%;  

 pastwiska trwałe – 11,46%, w tym:  

 pastwiska klasy V – 3,41%;  

 pastwiska klasy VI – 8,05%;  

 łąki klasy V – 1,14%. 

N 

http://maps.geoportal.gov.pl/
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Teren opracowania objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, w którym przeznacza się go pod zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej związanej z daną usługą. Obszar analizy (promień 50 m) obejmuje także tereny 

przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową, tereny zieleni 

krajobrazowej, teren infrastruktury technicznej znajdujący się częściowo na obszarze 

przewidywanego szczególnego zagrożenia powodzią (wg Studium 2018; północna część terenu 

opracowania) tudzież obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi – rzeczne - pochodzenia 

naturalnego (Wody Polskie, SIP Gminy Przywidz, dostęp online: 04-10-2021) oraz tereny dróg 

wewnętrznych. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Przywidz 

(2018) w granicach analizowanego obszaru znajduje się stanowisko archeologiczne ujęte w 

wojewódzkiej ewidencji zabytków, które należy do strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej. 

2.2. Położenie przyrodnicze 

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

opracowaniem położony jest w prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Pojezierza 

Południowobałtyckie, w makroregionie Pojezierza Wschodniopomorskiego, w granicach mezoregionu 

Pojezierze Kaszubskie. 

Zgodnie z podziałem na jednostki geologiczne, analizowany teren znajduje się w prowincji A –

platformy prekambryjskiej, w obniżeniu perybałtyckim. 

Według regionalizacji hydrogeologicznej Polski teren opracowania należy do: 

 Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 116 „Zbiornik Międzymorenowy Gołębiewo”, 

 Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 28 - PLGW200028, 

 prowincji Wisły, dorzecza Wisły, regionu Dolnej Wisły, w zlewni rzeki Wierzycy, w zlewni JCWP 

RW200017298469 Wietcisa do Rutkownicy z Rutkownicą, 

 regionu pomorsko-szczecińskiego – regionu V pomorskiego – podregionu centralnego (b) – wg 

podziału Atlasu Hydrogeologicznego Polski (Paczyński, 1995). 

Według regionalizacji geobotanicznej Polski teren opracowania znajduje się w dziale Pomorskim (A), 

krainie Pojezierzy Środkowopomorskich (4), w okręgu Pojezierza Kaszubskiego (5), w podokręgu 

Wzniesienia Wieżycy (i). 

2.3. Powiązania zewnętrzne 

2.3.1. Powiązania ekologiczne 

Teren objęty opracowaniem w całości położony jest w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. Zgodnie z zapisami Studium (2018), północna część terenu zlokalizowana jest na obszarze 

subregionalnego korytarza ekologicznego.  

W obrębie analizowanego terenu znajdują się obszary stanowiące ważne powiązania w systemie 

ekologicznym ze względu na położenie wzdłuż dolin rzecznych, mające duży potencjał przyrodniczy. 

Należy przestrzegać zasad zrównoważonego rozwoju, w tym m.in. integracji ochrony środowiska z 

rozwojem społecznym i gospodarczym.  
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2.3.2. Powiązania komunikacyjne 

Wzdłuż południowej granicy obszaru projektu planu przebiega droga wewnętrzna - ul. Wierzbowa, 

która łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką DW221 Gdańsk-Przywidz-Kościerzyna.   

2.3.3. Powiązania techniczne 

Na analizowanym terenie zlokalizowane są następujące sieci infrastruktury technicznej: 

 napowietrzna sieć elektroenergetyczna średniego napięcia SN o napięciu znamionowym 15 kV; 

 podziemne kabel sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN; 

 sieć wodociągowa, 

 projektowana sieć kanalizacyjna. 

Nieczystości stałe na terenie gminy gromadzone są w pojemnikach systematycznie opróżnianych 

przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. 

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 podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie, w makroregionie 

Pojezierza Wschodniopomorskiego, w granicach mezoregionu Pojezierze Kaszubskie (wg Jerzego 

Kondrackiego, 2002). Pojezierze Kaszubskie pokryte jest osadami czwartorzędowymi o miąższości 

100-200 m. Pod osadami czwartorzędowymi znajduje się piętro osadów trzeciorzędowych 

pochodzenia morskiego, a pod nim podłoże skalne z okresu prekambru.  

Analizowany obszar posiada cechy młodoglacjalnych obszarów postglacjalnych Niżu Polskiego. Jest to 

obszar o urozmaiconej rzeźbie terenu, z licznymi wysoczyznami morenowymi i rynnami 

polodowcowymi wypełnionymi jeziorami.  

Obszar tworzą faliste wysoczyzny morenowe, charakteryzujące się znacznymi deniwelacjami terenu, 

sięgającymi do 80 m. Rzeźba terenu została ukształtowana w wyniku działania lądolodu i wód 

fluwioglacjalnych oraz działalności erozyjno-akumulacyjnej wód.  

Analizowany teren jest zlokalizowany w strefie wysoczyzny morenowej falistej zlokalizowanej w 

rynnie subglacjalnej1, w przegłębieniu której przepływa rzeka Wietcisa.  

W południowej części terenu opracowania znajduje się wzniesienie, na którym znajduje się najwyżej 

położony punkt o rzędnej 198,7 m n.p.m. Teren opada w kierunku północnym. Rzędna najniżej 

położonego punktu wynosi 177,6 m n.p.m. (w północnej części terenu). Deniwelacja terenu, czyli 

różnica między wysokością najwyżej i najniżej położonych punktów, wynosi 21,1 m.  

Zgodnie z zapisami obowiązującego planu miejscowego, część terenu znajduje się na terenie falistym 

o znacznych spadkach terenu, które mogą wynosić 15%, predysponowanym do występowania 

osuwisk.  

                                                           
1
 Ber A., Lisicki S., 2006, Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50000. Arkusz Dzierżążno (54), 

Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 
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3.1.2. Diagnoza stanu i funkcjonowania 

Na analizowanym terenie dominuje krajobraz seminaturalny, częściowo przekształcony w wyniku 

rozwoju infrastruktury technicznej oraz rolniczego użytkowania terenu. Do antropogenicznych form 

rzeźby terenu należą wykopy i nasypy związane z budową napowietrznej linii energetycznej. Na stan 

rzeźby terenu wpływają także procesy naturalne, takie jak erozyjna działalność wiatru i spływających 

wód opadowych. 

W obrębie terenu opracowania występują obszary o znacznych spadkach terenu, na których zalecane 

jest zastosowanie takich rozwiązań technicznych, które będą dostosowane do panujących warunków 

gruntowych. Na analizowanym obszarze występują stoki o ekspozycji północnej i znacznym 

nachyleniu (powyżej 5%), w związku z czym miejscowo mogą występować niekorzystne warunki 

lokalizowania zabudowy, w tym m.in. zacienianie działki zabudową, kumulacja wilgoci.    

Zmiany antropogeniczne wprowadzone dotychczas nie wpływają w znacznym stopniu na jakość 

środowiska oraz fizjonomię krajobrazu tego obszaru i jego najbliższego otoczenia.  

3.1.3. Prognoza zmian 

Dotychczasowe przekształcenie rzeźby terenu nastąpiło głównie w wyniku rozwoju infrastruktury 

oraz użytkowania rolniczego obszaru. Dalsze przekształcenia powinny następować w wyniku 

zrównoważonego wykorzystywania potencjału młodoglacjalnych form terenu przez wpisywanie się  

w krajobraz. Przekształcenia krajobrazu powinny być unormowane i planowane, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

3.2. Budowa geologiczna 

3.2.1. Charakterystyka budowy geologicznej 

Teren opracowania znajduje się w obrębie Pojezierza Kaszubskiego, obejmującego faliste wysoczyzny 

morenowe i pagórkowate zlodowacenia bałtyckiego, z rynnami polodowcowymi wypełnionymi 

jeziorami. Jest to obszar występowania osadów czwartorzędowych. Dominującym typem osadów 

litologicznych są gliny zwałowe. W północnej części analizowanego terenu występują 

fragmentarycznie piaski i mułki rzeczne2.  

3.2.2. Diagnoza stanu i funkcjonowania 

Większą część terenu stanowią gleby orne średniej jakości, gorsze i słabe (IVb i V klasa bonitacyjna). 

We wschodniej części występują łąki i pastwiska na użytkach zielonych słabych i bardzo słabych, na 

glebach okresowo podmokłych, zbyt wilgotnych dla produkcji siana, porośniętych głównie ziołami i 

chwastami.  

W obrębie analizy znalazły się niewielkie obszary mogące stanowić grunty słabonośne, ze względu na 

swoją budowę geologiczną i ukształtowanie, co oznaczono na załączniku graficznym nr 2 jako tereny 

o znacznych spadkach i tereny mułków rzecznych. Fragmenty te wymagają dostosowania 

                                                           
2
 Ber A., Lisicki S., 2006, Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50000. Arkusz Dzierżążno (54), 

Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 
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planowanego zamierzenia budowlanego do panujących warunków budowlano-gruntowych. Na 

pozostałej części terenu panują korzystne warunki geologiczno-inżynierskie, które nie stanowią 

potencjalnego zagrożenia geotechnicznego dla budynków.  

Na terenie opracowania występują przekształcenia w zakresie budowy geologicznej powstałe w 

wyniku tworzenia wykopów i nasypów na potrzeby budowy infrastruktury drogowej. 

Na analizowanym obszarze nie występują grunty objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W granicach opracowania nie znajdują się 

wykopaliska, złoża kopalin, nielegalne wysypiska śmieci itp., które mogłyby wpływać na stan budowy 

geologicznej.  

3.2.3. Prognoza zmian 

Na terenie opracowania nie stwierdzono istotnej degradacji gleb i powierzchni ziemi ani konieczności 

przeprowadzenia zabiegów rekultywacyjnych. Teren opracowania nie jest eksploatowany pod 

względem geologicznym, a zmiany geologiczne dotyczą jedynie wierzchniej warstwy – humusu.  

W obrębie analizowanego terenu występują niewielkie fragmenty gruntów wymagających 

dostosowania planowanego zamierzenia budowlanego do panujących warunków budowlano-

gruntowych. Pozostała część analizowanego obszaru znajduje się w strefie z korzystnymi warunkami 

geologiczno-inżynierskimi pod zabudowę, które nie stanowią potencjalnego zagrożenia 

geotechnicznego dla lokalizacji budynków.  

Zaleca się określenie w zapisach planu miejscowego zakresu działań w strukturze geologicznej i 

hydrogeologicznej, jakie mogą być wykonywane na terenie opracowania.  

3.3. Warunki hydrogeologiczne 

3.3.1. Charakterystyka warunków hydrogeologicznych 

Pod względem hydrograficznym teren opracowania znajduje się w dorzeczu Wisły, w regionie Dolnej 

Wisły, w zlewni rzeki Wierzycy. Zgodnie z podziałem hydrogeologicznym analizowany obszar znajduje 

się w regionie pomorskim, w podregionie centralnym3.  

Zgodnie z mapą ewidencyjną we wschodniej i północnej części terenu opracowania znajdują się 

tereny łąk z fragmentami rowów, okresowo wypełnione wodą opadową. Według aktualnego stanu 

(2020) nie znaleziono tych terenów na ortofotomapie dostępnej na stronie https://przywidz.e-

mapa.net/. Przy północnej granicy terenu opracowania przepływa rzeka Wietcisa. W otoczeniu rzeki, 

na fragmencie analizowanego terenu znajdują się obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi 

rzecznej, pochodzenia naturalnego. Zgodnie z zapisami Studium (2018) przy północnej granicy 

analizowanego terenu przewiduje się występowanie terenów szczególnie narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi. 

Północna część terenu opracowania znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

GZWP 116 „Zbiornik Międzymorenowy Gołębiewo” posiadającego powierzchnię 170 km2, w którym 

wyróżnia się trzy poziomy wodonośne. Wody podziemne występują w piaskach i żwirach przykrytych 

kompleksem glin zwałowych. Miąższość warstwy wodonośnej waha się w granicach 15-25 m, 

                                                           
3
 Kleczkowski A, Krajewski S., Paczyński B., Szczepański A., 1978, Regionalizacja hydrogeologiczna Polski, 

Państwowa Akademia Nauk, Mogilany k. Krakowa 
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miejscami sięgając do 76 m. Zbiornik w 95% zasilany jest przez infiltrację opadów atmosferycznych, 

4% stanowi dopływ z rzek, 1% dopływ boczny. Główną bazę lokalnego drenażu wodonośnego 

stanowi rzeka Wietcisa. Wody poziomu zbiornikowego charakteryzują się dobrym stanem 

chemicznym. Średni pobór wód ze zbiornika wynosi ok. 1850 m3/d. W dolinach rzek występują 

rozcięcia pokryw glin, lokalnie zmniejszając izolację poziomu wodonośnego.  

Dla GZWP nr 116 została wyznaczona strefa ochronna o powierzchni 53,8 km2, obejmująca obszar 

Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w tym terenu objętego opracowaniem. W granicach 

strefy ochronnej obowiązują zakazy m. in.: 

 budowy zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, 

 budowy baz i stacji paliw, rurociągów do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i 

innych substancji chemicznych, 

 gromadzenia ścieków i składowania odpadów, o ile rozwiązania techniczne, technologiczne i 

organizacyjne nie wykluczają bezpośredniego lub pośredniego zrzutu do wód podziemnych 

substancji niebezpiecznych i szkodliwych pochodzących z tych obiektów, 

 wykonywania robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót 

zmieniających stosunki wodne, 

 rolniczego wykorzystania ścieków, 

 stosowania nawozów azotowych w dawkach przekraczających normy ustalone w przepisach 

szczegółowych. 

Omawiany teren należy do Jednolitej Części Wód Podziemnych - JCWPd nr 28, która zajmuje 

powierzchnię 4057,4 km2. Stan Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 28 oceniany jest jako dobry 

(dobry stan ilościowy i stan chemiczny wód). Nie występuje ryzyko niespełnienia celów 

środowiskowych.  

W obrębie JCWPd nr 28 wyróżnia się trzy piętra wodonośne: paleogeńsko-kredowe, neogeńskie oraz 

czwartorzędowe. W rejonie terenu opracowania powszechnie eksploatowane jest czwartorzędowe 

piętro wodonośne. Najgłębszy poziom wodonośny piętra czwartorzędowego (poziom 

międzymorenowy dolny) występuje na głębokości do 120 m i posiada miąższość do 50 m. Nad nim 

zlokalizowany jest poziom międzymorenowy górny, którego warstwy wodonośne występują na 

głębokości od 10 do 50 m. Wody gruntowe występują na głębokości od 5 do 20 m. Miąższość 

poziomów wodonośnych jest zmienna i waha się od 5 do 25 metrów.  

Zgodnie ze Studium gminy Przywidz (2018), na obszarze gminy zlokalizowanych jest 12 ujęć wód. 

Najbliżej położone eksploatowane ujęcie wód podziemnych zlokalizowane jest w Przywidzu, w 

odległości ok. 1,3 km od granic terenu opracowania. Zgodnie z mapą hydrogeologiczną, klasę jakości 

wód poziomu wodonośnego na terenie opracowania określono jako dobrą, niewymagającą 

uzdatnienia. Stan wód może być nietrwały ze względu na brak izolacji warstwy wodonośnej. 

3.3.2. Diagnoza stanu i funkcjonowania 

Teren opracowania znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 116 „Zbiornik 

międzymorenowy Gołębiewo” oraz jego strefy ochronnej. Stan wód podziemnych ocenia się jako 

dobry.  

Obszar położony jest w granicach JCWPd nr 28, której stan ocenia się jako dobry i niezagrożony 

pogorszeniem stanu ilościowego i chemicznego.  
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Teren jest obsługiwany przez ujęcie wody zlokalizowane w Przywidzu, zlokalizowane w odległości ok. 

1,3 km od terenu opracowania. Obszar położony jest poza strefami ochronnymi ujęć wody. 

3.3.3. Prognoza zmian 

W granicach analizowanego obszaru znajdują tereny rolne obecnie użytkowane. W obowiązującym 

miejscowym planie część obszaru objętego analizą (teren planu wraz z terenami przyległymi – 

promień 50 m) leży na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową i mieszkaniowo-usługową, a 

także zieleń krajobrazową i tereny drogowe. Planowana jest zmiana charakteru fragmentu zabudowy 

z usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej związanej z daną usługą na mieszkaniową i 

usługową oraz poszerzenie istniejącego w sąsiedztwie obszaru zieleni krajobrazowej. 

Kierunkami polepszającymi warunki wód gruntowych w przypadku realizacji zapisów planu 

miejscowego są między innymi: monitoring wód podziemnych, zachowanie dużego udziału 

powierzchni biologicznie czynnych oraz zachowanie istniejących terenów okresowo wypełniających 

się wodą opadową i tworzenie zbiorników wodnych/basenów o przyrodniczym i krajobrazowym 

charakterze, mających na celu m.in. prawidłowy przepływ wód powierzchniowych do warstw 

wodonośnych bez tworzenia rozlewisk w obrębie zabudowy i ograniczenie przedostawania się 

zanieczyszczeń do wód gruntowych. Należy również prowadzić gospodarkę wodno-ściekową zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

3.4. Wody powierzchniowe 

3.4.1. Charakterystyka wód powierzchniowych 

Teren opracowania zlokalizowany jest w granicach zlewni rzeki Wierzycy, stanowiącej dopływ Wisły. 

Obszar zlewni charakteryzuje się reżimem niwalnym średnio wykształconym, którego cechą 

charakterystyczna jest występowanie wysokich stanów wód w okresie od grudnia do kwietnia  

oraz niskich stanów wód w okresie jesienno-zimowym.  

Teren opracowania znajduje się poza granicami Jednolitych Części Wód Powierzchniowych. Obszar 

sąsiaduje z naturalną JCW rzeczną PLRW200017298469 Wietcisa do Rutkownicy z Rutkownicą. JCWP 

jest monitorowana. Jej stan określono jako zły ze względu na stan ekologiczny poniżej dobrego. Stan 

wód nie jest zagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych, tj. osiągnięciem dobrego stanu 

ekologicznego i chemicznego wód.  

3.4.2. Diagnoza stanu i funkcjonowania oraz prognoza zmian 

Na terenie opracowania nie znajdują się wody powierzchniowe. Występują tu jedynie tereny łąk i 

pastwisk z rowami, w których może gromadzić się okresowo woda opadowa. Wzdłuż północnej 

granicy obszaru przepływa rzeka Wietcisa. Analizowany obszar znajduje się w sąsiedztwie terenów 

zagrożonych podtopieniami i powodzią pochodzenia rzecznego. 

Usytuowanie w sąsiedztwie Przywidza i drogi wojewódzkiej, sprawia, iż teren objęty opracowaniem 

stanowi dobre miejsce dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Położenie 

na Pojezierzu Kaszubskim, w otoczeniu pól, w niedużej odległości od rzek, jezior i lasów powoduje, że 

jest to obszar atrakcyjny dla rozwoju zabudowy.  

Ryzyko zanieczyszczenia wód wynika z rolniczego użytkowania terenu, związanego z 

wykorzystywaniem nawozów i pestycydów.  
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Należy zapobiegać odprowadzaniu zanieczyszczonych wód do gleby i cieków wodnych.  

3.5. Gleby 

3.5.1. Charakterystyka gleb 

W granicach opracowania planu występują grunty rolne (ok. 87% terenu opracowania planu), w tym: 

grunty orne klasy IVb i V, pastwiska trwałe klasy V i VI, łąki klasy V. Ponadto w obszarze analizy 

zlokalizowano również grunty orne klasy VI, tereny rowów, nieużytki i drogi. 

Klasy bonitacyjne gruntów ornych, łąk i pastwisk: 

 IVb - gleby średniej jakości, gorsze - najlepiej udają się na nich pastewne mieszanki, owies, żyto, 

kapusta, koniczyna, brukiew, ziemniaki i inne rośliny pastewne, 

 V – gleby orne słabe, mało żyzne, słabo urodzajne, zbyt lekkie i za suche, płytkie i kamieniste lub 

zbyt mokre - najlepiej udają się na nich pastewne mieszanki, łubin żółty, koniczyna, gryka, owies, 

żyto, ziemniak, 

 VI – gleby orne najsłabsze, za suche i za luźne, płytkie, kamieniste – w związku z czym trudne do 

uprawy, plony niskie i niepewne. Najczęściej wykorzystywane pod pastwiska lub przeznaczane 

pod zalesienie.  

3.5.2. Diagnoza stanu i funkcjonowania 

Na omawianym terenie dominują gleby średnie i słabe, ubogie w substancje organiczne. Są to gleby 

mało żyzne i mało urodzajne, zbyt suche lub zbyt mokre przez większą część okresu wegetacyjnego. 

W północnej części terenu mogą występować muły rzeczne, wilgotne, nienadające się do 

posadowienia budynków. 

3.5.3. Prognoza zmian 

Na terenie opracowania gleby wskazują na średnią przydatność rolniczą, w związku z czym zalecane 

jest przeprowadzenie działań mających na celu polepszenie żyzności gleb lub przeznaczenie tych 

terenów na użytkowanie inne niż rolne np. mieszkaniowe, usługowe, rekreacyjne przy zachowaniu 

najcenniejszych walorów przyrodniczych (zadrzewienia i grupy krzewów) oraz krajobrazowych.  

3.6. Warunki budowlane 

3.6.1. Charakterystyka obszaru ze względu na występujące warunki budowlane 

W granicach analizowanego obszaru przeważają tereny faliste, gdzie występują gleby gliniaste, 

miejscami w facji ilastej 4 . Jest to obszar stanowiący potencjalnie dobre podłoże dla celów 

budowlanych. W północnej części terenu mogą występować muły rzeczne, stanowiące grunty 

słabonośne, nienadające się do posadowienia budynków. 

W granicach analizy występują tereny o znacznych spadkach terenu, gdzie ze względu na ryzyko 

wystąpienia osuwisk występują niekorzystne warunki dla celów budownictwa. Wszelkie działania 

inwestycyjne należy dostosować do panujących warunków budowlano-gruntowych. Występują tu 

także stoki o ekspozycji północnej i znacznym nachyleniu (powyżej 5%), w związku z czym miejscowo 

                                                           
4
 Ber A., Lisicki S., 2006, Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50000. Arkusz Dzierżążno (54), 

Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapusta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koniczyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapusta_rzepak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny_pastewne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapusta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koniczyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapusta_rzepak
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mogą występować niekorzystne warunki lokalizowania zabudowy, w tym m.in. zacienianie działki 

zabudową, kumulacja wilgoci.    

3.7. Szata roślinna i świat zwierząt 

3.7.1. Charakterystyka 

3.7.1.1. Roślinność potencjalna5 

Zgodnie z mapą potencjalnej roślinności Polski 6  (Ryc.7.) na terenie opracowania potencjalnie 

występuje siedlisko kwaśnej buczyny niżowej (Luzulo pilosae-Fagetum).  

   

 
Ryc.7. Mapa rozmieszczenia potencjalnej roślinności (http://www.igipz.pan.pl). 

Kwaśne buczyny niżowe obejmują lasy bukowe zlokalizowane najczęściej na ciągach moren 

czołowych zbudowanych z lekkich glin dyluwialnych lub piasków gliniastych o dobrym drenażu. Ze 

względu położenie na kwaśnych glebach, ubogich w składniki pokarmowe (rdzawych brunatnych, 

płowych bielicowanych, brunatnych bielicowanych i brunatnych kwaśnych), lasy bukowe są mało 

zróżnicowane pod względem florystycznym i siedliskowym. Jest to dominujący typ lasu na siedliskach 

średnio żyznych – typem lasu najbardziej odpowiadającym warunkom występowania kwaśnych 

buczyn niżowych jest las mieszany świeży. 

Drzewostan zdominowany jest przez buka. Czasem występują także graby lub świerki (w północno-

wschodniej części kraju). Ze względu na zwarcie drzewostanu, podszyt ma niewielkie znaczenie lub 

też nie wykształca się, a runo leśne jest słabo rozwinięte. Na siedliskach suchych runo składa się z 

                                                           
5
 Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk Natura 2000, Metodyka monitoringu, GIOŚ. 
6
 Potential natural vegetation of Poland (Potencjalna roślinność naturalna Polski), Matuszkiewicz M., IGiPZ PAN, 

Warszawa, 2008 
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porostów i mchów, na siedliskach świeżych z traw i mchów, a na siedliskach słabo wilgotnych z 

paproci.  

3.7.1.2. Roślinność rzeczywista  

Na terenie opracowania występuje roślinność pól uprawnych, łąk i pastwisk oraz roślinność w postaci 

skupisk drzew i krzewów, które wykształciły się w sposób samorzutny. Zadrzewienia i zakrzaczenia 

rosną we wschodniej części projektu planu w obrębie skarpy i terenu okresowego gromadzenia się 

wód opadowych. 

Analizowany obszar obejmuje głównie roślinność segetalną oraz roślinność uprawową, odznaczającą 

się niską liczbą gatunków roślin:  

1) drzewostan – dominują gatunki liściaste, takie jak: buk, jarząb, klon, wierzba.  

2) krzewy – obejmuje podrosty drzew w początkowej fazie sukcesji wtórnej, zlokalizowanych  

w większości we wschodniej części obszaru opracowania. Krzewy wraz z drzewami tworzą kępy i 

skupiska.  

3) roślinność niska – w granicach opracowania występują trawy i byliny charakterystyczne dla 

zbiorowisk segetalnych (po uprawowych), uprawowych i synantropijnych, zlokalizowane na 

terenach o niskich wymaganiach glebowych.  

Największymi potencjalnymi zagrożeniami dla siedlisk przyrodniczych na obszarze opracowania są:  

 zagrożenia naturogenne – ulewne deszcze, osuwiska, podtopienia, susze, silne wiatry, itp.; 

 zagrożenia antropogenne - wycinki i usuwanie martwych i umierających drzew, pozbywanie się z 

gospodarstw domowych odpadów i innych szkodliwych substancji, nieuregulowane i samoistne 

ścieżki pieszo-rowerowe (penetracja ludzka terenów zieleni), zanieczyszczenie wód m.in. w 

wyniku odprowadzania nieoczyszczonych ścieków, pestycydów i nawozów do wód i gleb. 

Funkcjonowanie środowiska opisywanego terenu jako całości jest obecnie silnie uzależnione od 

rolniczego użytkowania terenu oraz sukcesji gatunków z okolicznych terenów. Duże znaczenie ma 

także retencja w profilu glebowym oraz stan poziomu wodonośnego wpływające na wilgotność gleb 

oraz stan szaty roślinnej. 

3.7.1.3. Zwierzęta 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Przywidz (2018), teren 

projektu planu znajduje się w sąsiedztwie korytarzy ekologicznych zlokalizowanych wzdłuż dolin 

rzecznych. Wśród występujących na terenie gminy gatunków ssaków wyróżniają się m.in.: jeleń, 

sarna, dzik, lis, borsuk, kuna. Zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska7, na 

analizowanym obszarze mogą występować pospolite ptaki lęgowe, takie jak m.in. szpaki, skowronki, 

kawki i dymówki. Wśród przedstawicieli płazów i gadów mogą występować natomiast: grzebiuszka 

ziemna, żaba wodna, żaba zielona, ropucha paskówka, ropucha zielona, ropucha szara, traszka 

grzebieniasta, traszka zwyczajna, żaba moczarowa, żaba trawna, i jaszczurka żyworodna.  Przewiduje 

się, że obszar występowania wyżej wymienionych zwierząt skupiony jest wzdłuż północno-

wschodniej granicy terenu planu, gdzie przewiduje się wprowadzenie terenów zieleni krajobrazowej. 

                                                           
7
 Państwowy Monitoring Środowiska,

 
Monitoring Ptaków Polski. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 

http://monitoringptakow.gios.gov.pl/PM-GIS/, [dostęp: 14.04.2021 r.] 
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3.7.2. Diagnoza stanu i funkcjonowania 

Tereny rowów zlokalizowanych we wschodniej i północnej, a także obszary bezpośrednio z nimi 

sąsiadujące, mogą stanowić miejsce migracji i bytowania zwierząt objętych ochroną gatunkową 

(według przepisów odrębnych), w szczególności płazów i gadów. Tereny użytkowane rolniczo 

stanowią potencjalne miejsce żerowania chronionych gatunków ptaków. Zgodnie z projektem planu 

w wyżej wymienionych obszarach przewiduje się wprowadzenie terenów zieleni krajobrazowej. 

Na terenie opracowania nie przeprowadzono badań przyrodniczych istniejącej szaty roślinnej i 

monitoringu gatunków zwierząt. Na podstawie wizji terenowej nie stwierdzono występowania 

siedlisk ptaków i zwierząt objętych ochroną gatunkową. 

3.7.3. Prognoza zmian 

W celu zachowania lub przywrócenia siedlisk należy zwracać uwagę na gatunki roślinności 

zadomowionej oraz dominującej na terenie. Zalecane jest zachowanie istniejącej zieleni oraz 

wprowadzanie gatunków rodzimych (podrozdz. 3.7. pkt 1.1.).  

W odniesieniu do zwierząt kierunkiem do polepszenia warunków ich egzystowania i zakładania 

siedlisk są m.in.: 

 zachowanie istniejących zadrzewień i zakrzewień, 

 zachowanie dużych powierzchni biologicznie czynnych, 

 regulacja populacji zwierząt dominujących i ekspansywnych.  

 

3.8. Warunki klimatyczne 

3.8.1. Charakterystyka warunków klimatycznych 

Teren opracowania znajduje się w IV. Pomorskiej dzielnicy rolniczo-klimatycznej (wg R. Gumińskiego, 

1951). Okres wegetacji trwa ok. 195-206 dni, prace polowe rozpoczynają się około 5 kwietnia.  Liczba 

dni z przymrozkiem wynosi około 116-130 dni.  Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 

6,5°C, a roczna suma opadów atmosferycznych wynosi ok. 630 mm8. Najwięcej opadów notuje się w 

okresie letnim, najmniej w lutym i marcu. Przeważają wiatry słabe, w okresie letnim przeważają 

wiatry północno-wschodnie, natomiast w okresie jesienno-zimowym wiatry południowe i 

południowo-zachodnie.  

Na klimat lokalny wpływ mają m. in. ukształtowanie terenu, występowanie wód powierzchniowych 

oraz stopień antropogenizacji otoczenia. 

3.8.2. Diagnoza stanu i funkcjonowania 

Teren jest w niewielkim stopniu przekształcony przez działalność człowieka. W granicach 

opracowania znajdują się stoki o znacznym nachyleniu oraz ekspozycji północnej, gdzie może 

występować lokalny wzrost wilgotności powietrza. Sąsiedztwo terenów otwartych, tj. pól uprawnych 

oraz cieków wpływa na dobrą przewietrzalność terenu i zmiany wilgotności powietrza.  

Na analizowanym obszarze nie występują istotne zmiany w charakterystycznych dla całej gminy 

warunkach klimatu.  

                                                           
8
 Warunki naturalne rolnictwa [online, dostęp 13.04.2021 r.], Internet: http://www.igipz.pan.pl, za: Gumiński 

R., 1951, Meteorologia i klimatologia dla rolników, PWRiL, Warszawa. 

http://www.igipz.pan.pl/
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3.8.3. Prognoza zmian 

Zaleca się zachowanie istniejących zadrzewień i zakrzewień oraz wprowadzenie nowej roślinności 

wysokiej w celu zmniejszenia siły wiatru wiejącego w kierunku zabudowań. Ze względu na położenie 

w sąsiedztwie cieków wodnych i terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi należy 

zachować duże powierzchnie biologicznie czynne. 

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW PRZYRODNICZYCH OBJĘTYCH OCHRONĄ 

4.1. Obszary objęte ochroną 

Teren opracowania położony jest w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

obejmującego powierzchnię 15507,55 hektarów.  

W granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują liczne ustalenia dotyczące czynnej ochrony 

ekosystemów leśnych, nieleśnych lądowych oraz wodnych, w tym m.in.: 

 utrzymanie spójności i trwałości ekosystemów leśnych, 

 wzmacnianie działań w zakresie prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i hodowlanych 

ekosystemów leśnych; 

 wspieranie procesów sukcesji naturalnej, 

 zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych, 

 ustabilizowanie stosunków wodnych, 

 zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących podmokłości, 

torfowisk, cieków, mokradeł; 

 uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej; 

 zapobieganie obniżaniu zwierciadła wód podziemnych; 

 zwiększenie małej retencji wodnej, uwzględniającej lokalne obniżenia terenu oraz odtwarzania 

siedlisk hydrogenicznych o dużych zdolnościach retencyjnych. 

Zgodnie z uchwałą nr 539/XLIX/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w 

sprawie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na terenie OChK obowiązują następujące 

zakazy: 

 zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 

rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania 

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

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (z wyłączeniem 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których organ ochrony 

środowiska stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko); 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych pełniących funkcje powiązań ekologicznych, 

krajobrazowe lub przeciwerozyjne, zadrzewień przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają 

one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;  

 wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;  

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw osuwiskowym lub utrzymaniem, 

budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;  
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 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka;  

 likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 

 lokalizowania obiektów budowlanych w odległościach określonych w § 5 pkt 8 Rozporządzenia od 

linii brzegów rzek i jezior, z wyjątkami wyróżnionymi w § 6. 

Analizowany obszar położony jest poza granicami innych form ochrony przyrody  

(Ryc. 9.). W odległości do 5 km od granic terenu opracowania znajdują się: 

 Rezerwat Wyspa na Jeziorze Przywidz – 3,1 km od granic terenu opracowania; 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wietcisy – 4,76 km od granic terenu opracowania; 

 Obszar Natura 2000 PLH220025 Przywidz – 1,0 km od granic terenu opracowania; 

 Obszar Natura 2000 PLH220086 Szumleś – 3,6 km od granic terenu opracowania; 

 Obszar Natura 2000 PLH220068 Guzy – 4,3 km od granic terenu opracowania; 

 Obszar Natura 2000 PLH220089 Huta Dolna – 4,3 km od granic terenu opracowania. 

 Obszar Natura 2000 PLH220009 Dolina Środkowej Wietcisy – 4,6 km od granic terenu 

opracowania. 

 
Ryc.8. Zasięg obszarów prawnie chronionych z oznaczeniem terenu opracowania 

(http://geoserwis.gdos.gov.pl). 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098) na terenie opracowania, tak jak w całej 

Polsce, obowiązuje ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.  

4.2. Pomniki przyrody 

Na terenie opracowania nie występują pomniki przyrody. W odległości do 2 km zlokalizowane są 

pomniki przyrody obejmujące: dąb szypułkowy (1,3 km od granic analizowanego obszaru) oraz głaz 

narzutowy (1,5 km). 

N 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/
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4.3. Korytarze ekologiczne 

Korytarze ekologiczne są to tereny przyrodnicze o małym stopniu zurbanizowania, które pozwalają na 

swobodne przemieszczanie się zwierząt.  

Zgodnie z zapisami Studium (2018), północna część terenu opracowania graniczy z regionalnym 

korytarzem ekologicznym. Jest to korytarz ekologiczny łączący obszary chronione o znaczeniu 

ponadregionalnym, o szczególnym znaczeniu migracyjnym dla ptaków i ssaków. 

4.4. Zabytki i strefa ochrony konserwatorskiej  

Na terenie opracowania występuje stanowisko archeologiczne z okresu wczesnego średniowiecza 

należące do strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej stanowisk ujętych w wojewódzkiej ewidencji 

zabytków. Stanowisko archeologiczne jest miejscem potencjalnego występowania śladów 

osadnictwa, nie posiada własnej formy przestrzennej i nie jest wpisane do rejestru zabytków. 

Zaleca się by nowa zabudowa była wkomponowana w sposób harmonijny i zrównoważony w 

krajobraz kulturowy istniejącego osadnictwa z zachowaniem charakterystycznych dla regionu cech 

kompozycyjnych i architektonicznych.  

4.5. Walory krajobrazowo-kulturowe 

Teren jest atrakcyjny i wartościowy pod względem krajobrazowo - kulturowym ze względu na: 

 położenie w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na obszarze  

o zróżnicowanej rzeźbie terenu, ze znacznymi różnicami wysokości i występowaniem głębokich 

dolin rzecznych, 

 sąsiedztwo terenów leśnych, 

 sąsiedztwo rzeki Wietcisy, 

 dobre połączenie komunikacyjne – dostęp do dróg gminnych i wojewódzkiej. 

 

5. IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA 

5.1. Zagrożenia dotyczące powierzchni ziemi i gleb 

Potencjalnymi zagrożeniami dla stanu litosfery na terenie opracowania są: 

 występowanie podtopień i powodzi, 

 susze, 

 erozyjna działalność wiatru i wód opadowych, 

 osuwanie się mas ziemnych niezadrzewionych fragmentów skarp o dużym nachyleniu, 

 nieuregulowane i samoistne ścieżki pieszo-rowerowe (penetracja ludzka terenów zieleni), 

 pozbywanie się z gospodarstw domowych odpadów i innych szkodliwych substancji,  

 spływ zanieczyszczonych wód z terenów zurbanizowanych. 

5.2. Zagrożenia dotyczące wód powierzchniowych i podziemnych 

Analizowany obszar znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych oraz jego strefy 

ochronnej. Stan wód podziemnych ocenia się jako dobry. Teren położony jest w sąsiedztwie 

Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Wietcisa do Rutkownicy z Rutkownicą, której stan wód JCW 

oceniono jako zły, ale niezagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren opracowania 

zlokalizowany jest w sąsiedztwie terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 
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Zagrożenia dla stanu i ilości wód w obrębie opracowania stanowią: 

 stosowanie nawozów i pestycydów, 

 odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do gleby i wód, m.in. poprzez nieprawidłową 

eksploatację urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczających, rolnicze wykorzystanie ścieków, 

 brak uregulowanej gospodarki wodno-ściekowej, 

 pozbywanie się odpadów oraz innych szkodliwych substancji w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych, 

 budowa zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, 

 zmiana stosunków wodnych, 

 ulewne deszcze, 

 susze. 

W ramach własności działki mogą występować opadowe wody naziemne, które należy 

zagospodarować w sposób nie zagrażającym terenom sąsiednim. 

5.3. Zagrożenia dotyczące roślin i zwierząt 

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

i ingerencją człowieka w środowisko naturalne.  

POTENCJALNYM ZAGROŻENIEM DLA ROŚLIN I ZWIERZĄT SĄ9: 

 zanieczyszczenie środowiska (odprowadzanie ścieków do zbiorników wodnych, itp.), 

 hałas i niepokojenie zwierząt w ich schronieniach, 

 tworzenie barier dla migracji zwierząt (szczególnie komunikacyjnych), 

 intensywna eksploatacja oraz likwidowanie terenów zieleni (m.in. nielegalne wycinki drzew i 

krzewów, usuwanie szuwarów i zarośli, nadmierny ruch turystyczny, wandalizm), 

 sztuczne obniżanie poziomu wód gruntowych, 

 regulacja cieków i linii brzegowych jezior oraz budowa zapór bez przepławek, w wyniku czego 

następuje fragmentacja siedlisk ichtiofauny,  

 eutrofizacja lub zasypywanie bezodpływowych zbiorników wodnych, 

 intensyfikacja gospodarki rybackiej, 

 urbanizacja i industrializacja – rozwój zabudowy kosztem siedlisk cennych roślin i zwierząt, 

 rozwój infrastruktury, w tym budowa dróg i ciągów komunikacyjnych przechodzących przez cenne 

tereny zieleni, 

 nadmierna eksploatacja kruszców i minerałów wprowadzająca trwałe zmiany w środowisku 

przyrodniczym roślin i zwierząt, 

 zanikanie roślinności potencjalnej, sadzenie gatunków roślin ekspansywnych zagrażających 

bioróżnorodności, 

 erozja genetyczna następująca wskutek braku wprowadzania nowych genów na siedliskach  

o niskim zagęszczeniu stanowisk roślin, 

 naturalne procesy przyrodnicze i biologiczne (np. erozja, powodzie, nadmierna filtracja wód 

opadowych czy słabe cechy genetyczne gatunków). 

                                                           
9
 Zagrożenia dla roślin i zwierząt, [online, dostęp: 16.04.2021], Internet: http://natura2000.org.pl/. 
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5.4. Zagrożenia dotyczące powietrza i hałasu 

Zgodnie z „Roczną oceną…”10 emisja zanieczyszczeń z emitorów na terenie województwa jest 

klasyczną emisją niską, ze źródeł komunikacyjnych, zakładów przemysłowych oraz ogrzewania w 

sektorze komunalno-bytowym.  

Teren opracowania znajduje się w strefie pomorskiej PL2202, w której odnotowano przekroczenie 

stężenia ozonu (cel długoterminowy) pod względem ochrony zdrowia ludzi oraz przekroczenie 

poziomu docelowego ozonu i benzo(a)pirenu w pyle PM10 pod względem ochrony zdrowia w ocenie 

rocznej.  

Potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń powietrza dla terenu objętego opracowaniem są: 

 kotłownie, 

 rozproszone indywidualne źródła ciepła, 

 emisje komunikacyjne (źródła liniowe). 

W granicach opracowania oraz w jego najbliższym otoczeniu nie znajdują się drogi o dużym natężeniu 

ruchu, których użytkowanie prowadzi do emisji zanieczyszczeń i hałasu.  

W sąsiedztwie opracowania występuje oczyszczalnia ścieków, która emituje hałas pochodzący z pracy 

maszyn i urządzeń technologicznych związanych z pracą zakładu. Wpływa to na klimat akustyczny, 

powodując uciążliwości dla użytkowników nieruchomości w obszarze planu..  

Przez analizowany obszar, na linii północny-wschód – południowy-zachód, przebiega napowietrzna 

linia elektroenergetyczna średniego napięcia – 15 kV.  

W związku z powyższym, należy wziąć pod uwagę dodatkowe zabezpieczenia przed hałasem podczas 

budowy i użytkowania terenów w obrębie projektu planu. 

5.5. Gospodarka odpadami – w tym oczyszczalnie ścieków 

Na terenie gminy obowiązuje system segregacji śmieci do wyznaczonych pojemników. Odpady 

komunalne wywożone są przez podmiot zewnętrzny na składowisko odpadów w Starym Lesie w 

gminie Starogard Gdański.   

Chemikalia, odpady budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i 

akumulatory, przeterminowane leki itp. przyjmowane są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów.  

W granicach terenu opracowania projektowana jest sieć kanalizacyjna. Na terenie gminy Przywidz 

funkcjonuje oczyszczalnia ścieków o przepustowości 580 m3/doba. Oczyszczone ścieki odprowadzane 

są do rzeki Wietcisy.  

Zagrożenia środowiska na terenie opracowania dotyczą głównie zanieczyszczenia wód 

spowodowanego wadliwą gospodarką wodno-ściekową oraz zalaniem terenów zanieczyszczonymi 

wodami w wyniku powodzi, dlatego wymagane są kompleksowe działania porządkujące gospodarkę 

ściekową oraz zapobiegające negatywnym skutkom powodzi. 

                                                           
10

 Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim, raport wojewódzki za rok 2019. Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Gdańsk, kwiecień 2020. 
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5.6. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko 

W obrębie terenu opracowania nie są planowane inwestycje, które mogłyby znacząco wpłynąć na 

środowisko. 

6. EKOFIZJOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA DLA ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

6.1. Zagospodarowanie przestrzenne  

6.1.1. Opis istniejących funkcji terenu 

Na analizowanym terenie występują tereny o funkcji rolnej – grunty orne, pastwiska, łąki, grunty pod 

rowami, nieużytki. Teren jest obecnie użytkowane rolniczo, obejmuje gleby słabe i średnie, o 

średnich i niskich klasach bonitacyjnych. 

Obszar objęty projektem planu stanowi tereny przeznaczone w obowiązującym miejscowym planie 

na funkcję usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej związanej z daną usługą.  

W południowo-wschodniej części terenu opracowania, w odległości ok. 50 m od granic działki nr 

38/3, znajduje się zabudowa gospodarcza.  

W sąsiedztwie terenu, przy jego północnej granicy znajduje się teren oczyszczalni ścieków, na którym 

znajduje się instalacja fotowoltaiczna oraz zabudowania oczyszczalni ścieków. 

6.1.2. Istniejące i docelowe uwarunkowania infrastrukturalne 

Dojazd zapewniony jest z drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 38/5 (ul. Wierzbowa) 

łączącej się z drogą wojewódzką DW221. Na terenie opracowania znajdują się sieci: napowietrzna i 

podziemna elektroenergetyczna średniego napięcia, sieć wodociągowa, projektowana jest także sieć 

kanalizacyjna. 

W zakresie usuwania odpadów komunalnych obszar gminy obsługiwany jest przez podmiot 

zewnętrzny. Oczyszczanie ścieków odbywa się w oczyszczalni ścieków w Piekle Dolnym, obręb Piekło 

Górne, ul. Ekologiczna 1 (w sąsiedztwie obszaru planu).  

Docelowo należy dążyć do tworzenia wysokich standardów i jakości zabudowy według określonych 

zasad i unormowań prawnych oraz przestrzegania ustalonych, w odpowiednich przepisach, regulacji 

dotyczących gospodarki odpadami.  

6.2. Ocena przydatności środowiska dla rozwoju funkcji użytkowych   

Obszar opracowania obejmuje grunty rolne, wśród których przeważają gleby słabe i średnie, o 

średnich i niskich klasach bonitacyjnych. Ze względu na znaczne deniwelacje terenu przekraczające 

21 m oraz miejscowe duże nachylenie stoków stwarzające ryzyko powstawania procesów erozyjnych 

i spływów powierzchniowych, teren stanowi obszar o utrudnionej produkcji rolnej.  

6.3. Wrażliwość środowiska na antropopresję 

Teren opracowania charakteryzuje się umiarkowaną odpornością środowiska na obciążenia 

antropogeniczne, miejscami słabszą (zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części obszaru). 

Decydują o tym przede wszystkim: 
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 ogólnie korzystne warunki przewietrzania terenu – przewaga form falistych oraz położenie w 

sąsiedztwie terenów otwartych (pola uprawne) i cieków pozytywnie wpływają na potencjał 

samooczyszczania w aspekcie czystości powietrza atmosferycznego,  

 dobry stan wód podziemnych, niezagrożony pogorszeniem stanu chemicznego i ilościowego, 

 sąsiedztwo Jednolitej Części Wód Powierzchniowych, której stan ocenia się jako zły, niezagrożony 

osiągnięciem celów środowiskowych, 

 stosunkowo głębokie zaleganie poziomu wód gruntowych, 

 położenie w sąsiedztwie obszarów, na których występuje zagrożenie powodziowe pochodzenia 

rzecznego, 

 zagrożenia związane z erozją i ruchami mas ziemnych, 

 dominacja gleb średnich i słabych, o niskich klasach bonitacyjnych. 

6.4. Określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-

przestrzennej, polegające w szczególności na wskazaniu obszarów, które powinny pełnić 

przede wszystkim funkcje przyrodnicze 

Na badanym terenie aktualnie nie znajdują się obiekty, które w znaczny sposób wpływałyby na stan 

środowiska. Z racji występowania terenu opracowania w granicach Przywidzkiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu wynikają pewne szczególne zasady i ograniczenia w sposobie 

zagospodarowania, które ustalają odpowiednie jednostki i instytucje, w tym m. in.: 

 budowy i rozbudowy zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, 

 budowy lub rozbudowy baz, stacji paliw, rurociągów do transportowania ropy naftowej, 

produktów ropy naftowej i substancji chemicznych, 

 gromadzenia ścieków i składowania odpadów o ile zastosowane rozwiązania techniczne 

technologiczne i organizacyjne nie wykluczają bezpośredniego lub pośredniego zrzutu do wód 

podziemnych substancji niebezpiecznych i szkodliwych pochodzących z tych obiektów, 

 wykonywania robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót zmieniających 

stosunki wodne, 

 prowadzenia odkrywkowego wydobywania kopalin wymagających odwodnienia, 

 rolniczego wykorzystania ścieków, 

 stosowania nawozów azotowych w dawkach przekraczających ustalone w przepisach 

szczegółowych dla danego regionu. 

Do elementów środowiska naturalnego podlegających szczególnej ochronie należą: 

 zadrzewienia i zakrzewienia – pełnią ważną rolę w utrzymaniu i zachowaniu siedlisk zwierząt – 

należy zachować istniejącą zieleń, w szczególności zadrzewienia i zakrzewienia w sąsiedztwie 

rowów melioracyjnych; 

 naturalne spadki i ukształtowanie terenu – obszar opracowania to młodoglacjalne, o 

zróżnicowanej rzeźbie terenu – należy dążyć do zachowania naturalnej rzeźby terenu oraz 

ukształtowanych spadków i kierunków spływu wód powierzchniowych, 

 otwarcia widokowe – istniejące ukształtowanie terenu – należy zapisami w planie odpowiednio 

ograniczyć wysokość i kubaturę zabudowy tak, aby zachować istniejące otwarcia widokowe. 

W granicach opracowania występują tereny o znacznym nachyleniu zboczy, w tym tereny o 

nachyleniu mogącym wynosić około 15%, które wymagają specjalnego sposobu kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu.  
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Ze względu na położenie w sąsiedztwie miasta gminnego, na terenie wyróżniającym się walorami 

krajobrazowymi, analizowany obszar jest predysponowany dla zaspakajania potrzeb związanych z 

mieszkalnictwem i nieuciążliwymi usługami lub turystyką i rekreacją.  

 

6.5. Ograniczenia wynikające z ochrony zasobów środowiska przyrodniczego lub 

występowania uciążliwości lub zagrożeń 

Teren opracowania znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w pobliżu 

korytarza ekologicznego, gdzie obowiązują przepisu odrębne, w tym m.in. uchwała nr 539/XLIX/18 

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

Chronionego Krajobrazu, prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody.  

Podczas wizji lokalnej w granicach terenu opracowania nie stwierdzono występowania siedlisk roślin i 

zwierząt objętych ochroną gatunkową.  

W sąsiedztwie obszaru planu - przy jego północnej granicy znajduje się teren infrastruktury 

technicznej – oczyszczalnia ścieków. Wiążą się z tym uciążliwości dla terenu objętego projektem 

planu takie jak: 

 hałas – związany z obsługą terenu oczyszczalni, w tym hałas komunikacyjny; występowanie i 

częstotliwość zależna od pracy oczyszczalni. Lokalizacja terenu planu na wzniesieniu może 

powodować, że hałas nie będzie docierał na planowane tereny zabudowy;  

 okresowe pojawianie się odorów – związane z prowadzoną działalnością oczyszczania ścieków i 

stosowanymi technologiami przez oczyszczalnię w obrębie planu mogą występować okresowo 

odory; występowanie niedogodności może zależeć od kierunku wiatru i warunków 

atmosferycznych; 

 iluminacja, zanieczyszczenie światłem – teren oczyszczalni ze względu na swoją działalność musi 

być oświetlony, co może powodować zwiększoną iluminację i transmisję światła w tym rejonie. 

W związku z powyższym zaleca się wprowadzenie wzdłuż północnej granicy terenu planu zieleni 

izolacyjnej oddzielającej tereny zabudowy od ewentualnych uciążliwości wynikających z 

sąsiedztwa. 

Ograniczenia wynikające z uciążliwości i zagrożeń dla środowiska: 

 wód powierzchniowych i podziemnych – zakaz odprowadzania nieczystości do wód i gleb, w tym 

restrykcyjne przestrzeganie odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, zachowanie dużej 

powierzchni biologicznie czynnej, 

 roślin i zwierząt – ograniczenie dotyczące likwidacji zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych oraz 

ograniczenie powierzchni przeznaczanej pod zabudowę,  

 czystości powietrza – ograniczenia dotyczące stosowanych sposobów ogrzewania siedzib ludzkich, 

 gleby – zakaz odprowadzania nieczystości do wód i gleb, w tym restrykcyjne przestrzeganie 

odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych oraz ograniczenie powierzchni przeznaczanej 

pod zabudowę, 

 gospodarka odpadami – ograniczenie dowolnego, nieskoordynowanego składowania odpadów 

bytowych człowieka w przypadkowych miejscach, 

 zanieczyszczenie hałasem, światłem czy zapachem – proponowane w planie funkcje terenów 

muszą spełniać wymogi akustyczne stawiane zabudowie mieszkaniowej i usługowej, a zbiorniki na 
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nieczystości ciekłe powinny być opróżniane systematycznie przez specjalistyczne 

przedsiębiorstwo.  

7. WNIOSKI I ZALECENIA DO SPORZĄDZANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Na podstawie niniejszego opracowania można przedstawić wnioski i zalecenia potrzebne do 

sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne IV  

w rejonie ulicy Wierzbowej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, Gmina Przywidz. 

Proponuje się zmianę lub rozszerzenie aktualnego zagospodarowania analizowanego obszaru na 

lokalizację następujących funkcji:  

 tereny nieuciążliwych usług, 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

 tereny zieleni. 

Zmiany te nie powinny niekorzystnie wpłynąć na cenne elementy przyrodnicze, pod warunkiem 

budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej, zorganizowanej gospodarki odpadami, ogrzewania 

ekologicznymi źródłami energii oraz poszanowania dla terenów cennych przyrodniczo. 

Na całym terenie należy zachować wszelkie zadrzewienia i zakrzewienia, które mogą stanowić 

siedliska zwierząt oraz chronią glebę przed erozyjną działalnością wód opadowych lub tworzą pas 

ciągłości przyrodniczej. Projektowane obiekty powinny w sposób harmonijny wpisać się w krajobraz.  

Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego muszą uwzględniać 

przepisy odrębne.  

8. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO 

8.1. Charakterystyka ustaleń planu, główne cele planu oraz jego szczegółowe zapisy 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania projektu planu miejscowego uchwalonego 

uchwałą Nr XXI/178/2020 Rady Gminy Przywidz z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne IV w rejonie 

ulicy Wierzbowej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz. W załączniku 

graficznym nr 3 określono obszar planu o powierzchni ok. 2,0836 ha.   

Celem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest: 

1) umożliwienie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, mającego wpływ na ożywienie 

gospodarcze terenu gminy; 

2) ustalenie zasad ochrony i kształtowania zabudowy; 

3) ustalenie zasad- ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego. 

Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wyznaczono 
następujące tereny elementarne: 
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej – MN,U; 

2) Tereny zieleni krajobrazowej – ZK; 

W planie zawarto ogólne zapisy dla całego terenu dotyczące następujących zagadnień:  

1) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu, które 

dotyczą występujących na terenie form ochrony przyrody: Przywidzkiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu oraz cennych elementów przyrodniczych i krajobrazowych znajdujących się na terenie 
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opracowania. Zapisy odnoszą się do obowiązujących przepisów prawa. Przedstawiono zakazy i 

zalecenia dotyczące użytkowania i zagospodarowywania terenów i elementów chronionych, w 

tym rowów melioracyjnych i terenów podmokłych.  

2) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, dotyczące 

strefy pośredniej ochrony archeologicznej i znajdującego się w planie stanowiska 

archeologicznego; 

3) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w 

tym zasady obsługi energii elektrycznej, telekomunikacji, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania 

ścieków i wód opadowych, zaopatrzenia w ciepło, gospodarki odpadami, systemu melioracji i 

komunikacji. Dopuszczono budowę nowych sieci i adaptację istniejących zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

4) Zasady kształtowania ładu przestrzennego, w których określono zasady podziału geodezyjnego. 

Ustalono podział działek o powierzchni minimum 1000 m2 w obrębie terenów przeznaczonych 

pod zabudowę. 

Dla wszystkich terenów elementarnych zapisano szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia 

terenu, ogólnych warunków urbanistycznych i wskaźniki zabudowy. Dominującym przeznaczeniem 

obszaru planu są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (MN,U) stanowiące 

86,31 % powierzchni terenu. oraz teren zieleni krajobrazowej (13,69%).  

Dla terenów, na których dopuszczono rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 

(MN,U) ustalono parametry zabudowy (powierzchnię i intensywność zabudowy, wysokość 

budynków, rodzaj i nachylenie dachów), jej usytuowanie (nieprzekraczalne linie zabudowy) oraz 

sposób jej obsługi komunikacyjnej wraz z miejscami parkingowymi. Określono również powierzchnię 

zabudowy (30%), powierzchnię biologicznie czynną (min. 45%).  

Podsumowując powyższe wskaźniki (powierzchnia działki, powierzchnia zabudowy i powierzchnia 

biologicznie czynna) zagospodarowanie terenów zabudowy na obszarze planu wskazuje na 

ekstensywną zabudowę przeznaczoną na cele rozwoju funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i 

usługowej z poszanowaniem istniejących form przyrodniczych (zieleń krajobrazowa). 

W zapisach planu uwzględniono obowiązujące przepisy dotyczące obszarów chronionych prawnie, w 

tym m.in. zachowanie istniejących zadrzewień, rowów i terenów podmokłych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Dla terenów wyłączonych spod zabudowy z dopuszczeniem budowy urządzeń i elementów służących 

rekreacji biernej i czynnej - ZK ustalono minimalną powierzchnię biologicznie czynną w przedziale 90-

100%. Dopuszczono budowę ścieżek, wprowadzenie małej architektury i urządzeń sportowych 

związanych z funkcją terenu. Tereny te stanowią 13,69 % powierzchni obszaru objętego planem.  

8.2. 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, wspólnotowym UE, krajowym, regionalnym i lokalnym. 
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DOKUMENTY UE 

W Unii Europejskiej obowiązują jedne z najsurowszych na świecie norm dotyczących ochrony 

środowiska, których celem jest ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego na terenie UE, 

przekształcenie gospodarki unijnej w niskoemisyjną, zieloną i oszczędną gospodarkę oraz ochrona 

mieszkańców Europy przed presją i niszczeniem środowiska naturalnego. 

„Polityka i prawodawstwo środowiskowe UE chronią siedliska przyrodnicze, utrzymują powietrze i 

wodę w czystości, zapewniają odpowiednią utylizację odpadów, poprawiają wiedzę na temat 

substancji toksycznych i pomagają przedsiębiorstwom w przechodzeniu na gospodarkę 

zrównoważoną. 

W kwestii zmian klimatu UE projektuje i wdraża polityki i strategie klimatyczne, przyjmując wiodącą 

rolę w negocjacjach międzynarodowych dotyczących klimatu. UE zobowiązała się zapewnić skuteczne 

wdrożenie porozumienia paryskiego i realizację unijnego systemu handlu emisjami (ETS). W tym 

zakresie kraje UE uzgodniły osiąganie różnych celów w nadchodzących latach. UE dąży do 

zapewnienia, by kwestie klimatyczne były uwzględniane także w innych obszarach polityk (np. 

transport i energetyka), a także promuje technologie niskoemisyjne i środki przystosowawcze. 

Unijna polityka środowiskowa opiera się na art. 11 oraz 191–193 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Zgodnie z art. 191 zwalczanie zmian klimatu jest wyraźnym celem polityki 

środowiskowej UE. Zrównoważony rozwój jest nadrzędnym celem UE, która zobowiązuje się do 

„wysokiego poziomu ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego” (art. 3 Traktatu o Unii 

Europejskiej).”11 

Wśród obowiązujących dokumentów UE znajdują się: 

1) „Siódmy Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie Środowiska”. Obecnie trwają prace 

nad uchwaleniem Ósmego programu, będącego aktualizacją i uzupełnieniem siódmego. 

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; 

 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 

                                                           
11

 Żródło: https://eur-lex.europa.eu/, dostęp online, dnia 07-10-2021. 

https://eur-lex.europa.eu/
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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) „Europejski Zielony Ład” 

Europejski Zielony Ład ma na celu poprawienie dobrostanu i zdrowia obywateli i przyszłych pokoleń. 

Ma on pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę: 

 która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto; 

 w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów; 

 w której żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle. 

Ponadto Parlament Europejski ustanowił szereg dyrektyw, które wraz z prawem krajowym tworzą 

zasady ochrony i zagospodarowywania cennych przyrodniczo komponentów na terenie całej Unii 

Europejskiej.   

DOKUMENTY KRAJOWE 

Ochrona środowiska jest obecnie jednym z głównych zadań współczesnego świata. 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 zobowiązują do 

kierowania się zasadą zrównoważonego rozwoju w różnych etapach działań: 

 planistycznych,  

 realizacyjnych, 

 zarządzania. 

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

politykę państwa w zakresie ochrony środowiska. Są to m.in.: 

 „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. 

 „Polityka Ekologiczna Państwa” - to dokument nawiązujący do Strategii Trwałego i 

Zrównoważonego Rozwoju określający cel oraz zakres działań na rzecz ochrony zgodnie z ustawą z 

dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

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

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska funkcjonuje kilka innych programów 

szczegółowych w zakresie ochrony środowiska. Są to m.in.: 
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 Krajowy Plan Gospodarki Opadami, 

 Krajowy Program Zwiększenia Lesistości, 

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 

 Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem 

działań na lata 2015 - 2020, 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, 

 Ustawy i rozporządzenia. 

DOKUMENTY NA POZIOMIE REGIONALNYM 

Wśród dokumentów na poziomie regionalnym są min.: 

 Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego; 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do 

roku 2025; 

 Prognoza oddziaływania na Środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska Województwa 

Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”; 

 Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego – raport 2020; 

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

sprawie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Pom. Z 2018 Poz. 3909 z 

późn. zm.). 

DOKUMENTY NA POZIOMIE LOKALNYM 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przywidz, 2018; 

 Program ochrony środowiska Powiatu Kartuskiego – 2030, październik 2019 r. 

Problemy dotyczące ochrony środowiska na terenie opracowania zostały uwzględnione za pomocą 

odpowiednich zapisów w treści projektu planu. Ustalenia zawarto w formie odniesień do 

obowiązujących ustaw i przepisów odrębnych. W jak największym stopniu należy dążyć do 

zachowania obecnego stanu środowiska przyrodniczego i jego zrównoważonego rozwoju. 

8.3. Prognozowane skutki wpływu ustaleń MPZP na poszczególne komponenty środowiska 

Celem planu miejscowego jest przede wszystkim poprawa funkcjonowania przyrodniczego obszaru, 

likwidacja zagrożeń ekologicznych oraz uregulowanie zasad rozwoju terenów w gminie Przywidz.  

Dominującą funkcją w planie są tereny mieszkaniowe i usługowe. W granicach planu wyznaczono 

także tereny zieleni krajobrazowej. Poniżej przedstawiono prognozowane skutki realizacji ustaleń 

planu na poszczególne komponenty środowiska.  

8.3.1. Różnorodność biologiczna 

Teren opracowania zlokalizowany jest w centralnej części obrębu geodezyjnego Piekło Górne, przy 

rzece Wietcisie. Jest to teren pofałdowany w sąsiedztwie terenów okresowo pokrytych wodą 

opadową, gdzie mogą występować obszary z siedliskami hydrogenicznymi, zadrzewieniami i 

zakrzewieniami. Na obszarze planu występują skupiska drzew i krzewów, uprawiane grunty rolne i 

użytki zielone (łąki i pastwiska). Obecnie około 86% powierzchni terenu stanowią tereny rolne, na 

które składają się grunty orne klasy IV i V (87,40%) oraz pastwiska i łąki (12,6%). 
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Obszar planu znajduje się w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. 

Pom. z 2018 Poz. 3909 z późn. zm.). Obliguje to do przestrzegania zasad zagospodarowywania i 

użytkowania zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozwój zabudowy jako konsekwencja realizacji funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 

przewidzianej w analizowanym planie może negatywnie wpłynąć na różnorodność biologiczną. 

Bezpośrednimi czynnikami powodującymi zmniejszenie różnorodności biologicznej są między innymi: 

roboty ziemne, zabudowa, grodzenie terenów, usuwanie roślinności. Negatywnie mogą wpływać 

również czynniki ludzkie takie jak penetracja siedlisk zwierząt przez potencjalnych mieszkańców lub 

osoby prowadzące działalność na danym obszarze, powodująca ich płoszenie oraz niszczenie miejsc 

lęgowych i bytowych dzikich zwierząt kopytnych czy gryzoni polnych, a w rezultacie obniżenie 

efektywności rozrodu (np. siedliska lęgowe ptaków). W projekcie analizowanego planu tereny 

zabudowy zlokalizowano na terenach obecnie użytkowanych rolniczo – grunty orne, gdzie dominuje 

roślinność uprawowa, bez widocznych miejsc lęgowych zwierząt lądowych i ptaków. Zachowaniu 

podlegają rzeczywiste i potencjalne tereny podmokłe, skupiska drzew i krzewów. We wschodniej 

części terenu planu na terenach użytków zielonych (Ps IV, Ps V, Ł V) przewidziano wprowadzenie 

terenów zieleni krajobrazowej, co pozwala zachować obecny stan istniejących tam siedlisk 

przyrodniczych. 

W związku z powyższym, zapisy projektu planu nie wpłyną na istniejące siedliska roślin i zwierząt. 

Zamierzenia planu nie powodują likwidacji istniejących zbiorników wodnych, terenów podmokłych 

czy zieleni naturalnej. 

W tym kontekście, lokalizacja terenów wymienionych w projekcie planu nie przyczyni się do likwidacji 

cennej roślinności naturalnej, tylko do zwiększenia ochrony i podniesienia jakości terenów zieleni.  

8.3.2. Ludzie 

Wpływ ustaleń planu na ludzi może być rodzaju dwojakiego: bezpośredniego i pośredniego. 

Bezpośrednim skutkiem realizacji ustalonych w planie funkcji terenu i jednocześnie czynnikiem 

wpływającym pośrednio na człowieka jest przekształcenie krajobrazu. Dotyczy to zmian w zakresie 

użytkowania poszczególnych gruntów, tj. częściowe przekształcenie upraw rolnych na rzecz rozwoju 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz niezagospodarowanych terenów zieleni na 

cele przyrodnicze z dopuszczeniem rekreacji biernej i czynnej. 

Pośredni wpływ ustaleń planu to przede wszystkim: 

 emisja hałasu komunikacyjnego o niskim natężeniu wynikająca z potrzeby dojazdu do działek 

oraz ich obsługi, oddziaływanie: 

-> długoterminowe, 

-> negatywne - z powodu zwiększenia się emisji dwutlenku węgla do atmosfery i pogorszenia 

jakości akustycznej w najbliższej okolicy z powodu zwiększonego ruchu samochodowego i 

sprzętowego (nowe zabudowania, większy ruch samochodowy), 

-> zróżnicowane pod względem zasięgu i zmienne w czasie – w rejonie obiektów usługowych 

natężenie ruchu będzie zwiększone z racji obsługi danych budynków o określonych porach dnia (w 

zależności od charakteru wprowadzonych usług) a w obiektach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, natężenie ruchu będzie zwiększone z racji dojazdu do tych budynków; 

 emisja pyłów i gazów związana z wykonywaniem robót budowlanych (oddziaływanie chwilowe i 

lokalne, ustąpi po wykonaniu robót); 

 użytkowanie obiektów budowlanych, oddziaływanie: 
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-> stałe,  

-> negatywne - z powodu zwiększenia się ilości odpadów, ścieków użytkowych oraz zanieczyszczeń 

pochodzących z ogrzewania obiektów w nowych budynkach, 

-> pozytywne – z powodu zwiększenia regulacji i kontroli nad gromadzeniem i usuwaniem 

odpadów komunalnych z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej; 

-> lokalne; 

 jakość architektury i otaczającej przestrzeni, oddziaływanie: 

-> stałe – pod warunkiem utrzymywania ustalonych standardów i jakości powstałych terenów, 

-> pozytywne - w rozumieniu estetyki i funkcjonalności przestrzeni w przypadku ustalenia jedności 

strukturalno-architektonicznej nowych inwestycji z charakterem wsi i regionalnych wzorników 

architektury, 

-> lokalne - w przypadku stworzenia niepowtarzalnego charakteru - ponadlokalne; 

 dostępność oraz jakość terenów rekreacyjnych, oddziaływanie: 

-> długoterminowe - wymagające stałej pielęgnacji i przeglądów technicznych ewentualnych 

urządzeń małej architektury, 

-> pozytywne - ze względu na możliwość korzystania przez okolicznych mieszkańców, 

-> lokalne - wykorzystanie terenów zieleni do relaksu i rekreacji czynnej. 

8.3.3. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 

Projekt planu zakłada ograniczenie emisji pyłów i gazów do powietrza poprzez stosowanie w jego 

granicach systemów ogrzewania opartych na paliwach niskoemisyjnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

Realizacja planu może spowodować emisję pyłów i gazów związaną z wykonywaniem robót 

budowlanych (oddziaływanie chwilowe i lokalne, ustąpi po wykonaniu robót) oraz z użytkowaniem 

obiektów budowlanych (oddziaływanie stałe, negatywne, lokalne). W związku z tym możliwy jest 

okresowy wzrost stężeń gazów i pyłów w atmosferze, niestanowiący zagrożenia dla ludzi i innych 

form życia. 

8.3.4. 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 wierzchniej 

warstwy gleby czy profilu glebowego. 

Oddziaływanie realizacji funkcji określonych w planie na powierzchnię ziemi będzie występować: 

 na etapie inwestycyjnym, np. przy wykonywaniu robót ziemnych pod fundamenty obiektów 

budowlanych; 

 w czasie użytkowania i eksploatacji terenów, np. pielęgnacja ogródków przydomowych 

(nawożenie, przekopywanie wierzchniej warstwy) i terenów zieleni.  

Z powodu różnorodnych sposobów pielęgnacji i zasilania roślin zaleca się stosowanie ekologicznych 

środków do pielęgnacji roślin, niezawierających szkodliwych substancji chemicznych. 

Oddziaływanie ustaleń MPZP na powierzchnię ziemi i gleby nie ma negatywnych skutków, pod 

warunkiem, że stosowane będą ekologiczne metody eksploatacji terenów w obrębie planu oraz  

w najbliższym otoczeniu. 

W obrębie terenów przeznaczonych pod zabudowę i drogi wewnętrzne występują obszary o 

znacznych spadkach, mogących dochodzić do 15%, dlatego w planie zapisano, iż wszelkie inwestycje 
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na tych obszarach powinny być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicznej i 

ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z uwzględnieniem 

stateczności skarp i oceną możliwości odprowadzania wód opadowych do gruntu – zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

8.3.5. Wody powierzchniowe i podziemne 

Wpływ ustaleń projektowanego planu na wody powierzchniowe i podziemne polegać będzie na 

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

fundamentów obiektów budowlanych i wsiąknie do gruntu w ich bezpośrednim sąsiedztwie. W 

planie dopuszcza się lokalizację sieci wodociągowych obsługujących cały obszar, z zastrzeżeniem 

racjonalnego gospodarowania zasobami wód podziemnych. 

Z uwagi na planowane tereny zabudowy mogą wystąpić lokalne zagrożenia skażenia wód, dlatego 

zwraca się szczególną uwagę na gospodarkę ściekową i gospodarkę odpadami. W ustaleniach planu 

przewiduje się docelowo zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej, jednak do czasu jej wybudowania 

dopuszcza się indywidualne systemy odprowadzenia ścieków. W przypadku nieodpowiedniej 

eksploatacji takich systemów mogą wystąpić przesiąknięcia do gleby i w efekcie zanieczyszczenie wód 

podziemnych i powierzchniowych.  

Wody opadowe powinny być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w granicach 

własności nieruchomości, bez szkodliwości dla sąsiednich gruntów, działek i okolicznych terenów 

zieleni. 

W momencie zachowania wszelkich zasad prawidłowego użytkowania w/w systemów realizacja 

postanowień planu nie wpłynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne. 

8.3.6. Klimat 

Realizacja postanowień planu może nieznacznie wpłynąć na lokalne warunki klimatyczne. Zabudowa 

może przyczynić się do modyfikacji klimatu lokalnego w sposób typowy dla powierzchni pokrytych 

materiałem sztucznym, tj. podwyższenie temperatur w stosunku średniorocznym, ograniczenie 

przewietrzania, ograniczenie wilgotności powietrza. Biorąc pod uwagę proponowane 

zagospodarowanie terenu (zabudowa niska, wolnostojąca, powierzchnia biologicznie czynna min. 

45%, powierzchnia zabudowy maks. 25%) oraz panujący tam klimat, zmiany te będą nieodczuwalne. 

Zachowane zostaną naturalne pofałdowania terenu, pas zieleni (tereny zieleni krajobrazowej) wraz z 

zadrzewieniami, zakrzewieniami i terenami okresowo pokrytymi wodami opadowymi. 

Dzięki powyższym ustaleniom zapisy planu nie powinny znacząco wpłynąć na lokalne warunki 

klimatyczne. 

8.3.7. Klimat akustyczny 

Nie przewiduje się powstania nowych znaczących emitorów hałasu na terenie planu. 

Na terenie opracowania występuje linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV, która może 

emitować hałas generowany przez obsługę i przesył prądu.  

Dyskomfort akustyczny na terenie planu może być spowodowany planowanymi obiektami usług i 

związanym z nimi zwiększonym ruchem kołowym (zaopatrzenie, obsługa w zakresie odbioru 

odpadów, interesanci). Usługi dopuszczone w planie nie powinny stanowić uciążliwości, ponieważ 
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dopuszczono realizację jedynie usług niewymagających postępowania środowiskowego. W przypadku 

planowania usług generujących hałas zaleca się wprowadzanie zieleni izolacyjnej. 

8.3.8. Zwierzęta i rośliny 

Wpływ ustaleń projektowanego planu na występowanie określonych gatunków zwierząt i roślin jest 

zarazem oddziaływaniem na różnorodność biologiczną, co zostało obszarowo opisane w punkcie 

8.3.1. Nadmienić jednak należy, że na terenie opracowania nie występują legowiska i rejony 

chronionych gatunków ptaków.  

Podczas wizji lokalnej w terenie nie zaobserwowano gatunków ptaków pospolitych lęgowych i 

migrujących oraz ssaków parzystokopytnych. Ze względu na obecny charakter rolniczy terenu 

przeznaczonego w planie pod zabudowę mogą pojawiać się tu mniejsze ssaki pospolite czy małe 

gryzonie. Po wykonaniu postanowień planu zwierzęta będą mogły korzystać z tej okolicy poprzez 

tereny zieleni krajobrazowej, co przyczynia się do zachowania ciągłości przyrodniczej i tworzeniu 

miejsc migracji zwierząt. 

Teren znajduje się w rejonie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w związku z tym w 

granicach planu potencjalnie mogą występować cenne, chronione prawnie gatunki roślin i zwierząt. 

W przypadku ich stwierdzenia należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W planie wyznaczono tereny, które będą pełniły funkcję przyrodniczo-rekreacyjną z przewagą tej 

pierwszej, co pozwala uregulować sposób gospodarowania terenami o cennych walorach 

przyrodniczych. Wzdłuż wschodniej granicy terenu, na obszarach okresowo pokrytych wodami 

opadowymi stworzono ciąg zieleni z dopuszczeniem wprowadzenia elementów małej architektury, 

który funkcjonalnie połączony będzie z istniejącymi w sąsiedztwie terenami zieleni krajobrazowej. 

Tereny zieleni krajobrazowej (w planie oznaczone jako ZK) oddzielone są od terenów zabudowy 

skarpą, co stanowi naturalną barierę przed nadmierną ingerencją człowieka. 

Obecnie na terenie opracowania obowiązuje plan miejscowy, w którym cały teren przeznaczono na 

zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej związanej z daną usługą. 

Wydzielenie terenu zieleni w analizowanym nowym planie jest zmianą, która przyczyni się do 

stworzenia ciągłości terenów cennych przyrodniczo w tej okolicy i ureguluje sposób użytkowania 

terenów sąsiednich w sposób bardziej zrównoważony.  

8.3.9. Ekosystemy 

Teren objęty projektem planu znajduje się w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, gdzie obowiązują przepisy odrębne, w tym m.in. uchwała nr 539/XLIX/18 Sejmiku 

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

Chronionego Krajobrazu.  

Na terenie występują różne ekosystemy: lądowy (grunty rolne, zadrzewienia i zakrzewienia) i wodny 

(tereny okresowo wypełnione wodą opadową) oraz seminaturalny (tereny użytków zielonych - 

okresowo wypełnione wodą opadową, zadrzewienia i zakrzaczenia) i sztuczny (grunty orne).  

W zapisach planu dotyczących zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu zapisano konieczność 

zachowania istniejących rowów, podmokłości oraz towarzyszących im kęp zadrzewień i zakrzewień 

oraz zastosowanie takich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które nie 

naruszą w sposób trwały stosunków wodno-gruntowych oraz zapobiegną ich zanieczyszczeniu. 
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Zawarto również zapisy dotyczące ograniczania rozmiarów placów budów w celu ochrony wierzchniej 

warstwy litosfery w trakcie prac ziemnych oraz dotyczące ochrony siedlisk i stanowisk chronionych 

gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ustalenia planu nie wpływają znacząco na chronioną prawnie florę i faunę wchodzące w skład 

cennych ekosystemów, pozwalają na uregulowanie sposobu zagospodarowania terenu w sposób 

zrównoważony, zgodny z ustaleniami obowiązującego Studium Uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz oraz z obowiązującymi przepisami. Wszelkie 

uwagi wynikające z ochrony środowiska zawarto w tekście planu.  

8.3.10. Krajobraz 

Krajobraz analizowanego obszaru to krajobraz typowo wiejski (zabudowa rozproszona z terenami 

rolnymi) na pofałdowaniach morenowych. Przeważają tu grunty rolne i tereny zieleni, w tym użytki 

zielone, zdrzewienia i zakrzewienia w zagłębieniu przy wschodniej granicy terenu planu. 

W wyniku realizacji ustaleń projektu planu krajobraz ulegnie przekształceniom poprzez 

wprowadzenie zabudowy i infrastruktury technicznej. Planowane obszary przeznaczone pod 

zabudowę należy wkomponować w istniejące formy ukształtowania terenu, co uwzględniono w 

ustaleniach szczegółowych planu. Wskaźniki i gabaryty nowych obiektów, w tym wysokość czy 

powierzchnia zabudowy pozwalają na harmonijny rozwój terenu.   

Plan ma na celu zagospodarowanie terenów rolnych przeznaczonych w obowiązującym planie na 

usługi z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej w sposób zrównoważony, uwzględniający potrzeby 

człowieka i szanujące istniejące zasoby przyrodnicze. Niwelacji ulegną jedynie większe pochyłości i 

zagłębienia występujące na obszarze przeznaczonym pod zabudowę i komunikację. Wypłaszczenia 

terenu dotyczą jedynie rejonu posadowienia obiektów budowlanych i infrastruktury towarzyszącej. 

W rejonie zagłębienia wzdłuż wschodniej granicy terenu planuje się zachować obecne formy 

przyrodnicze. 

Zapisy zaproponowane w projekcie planu dotyczą aspektu kulturowego, czyli rozwoju zabudowy wsi i 

podniesienia jakości proponowanej zabudowy oraz terenów zieleni. W tym zakresie zmiany 

krajobrazowe powinny mieć charakter pozytywny. Warunkiem jest jednak stosowanie się do zasad 

określonych w tekście planu dotyczących między innymi uwarunkowań wynikających z ochrony 

środowiska kulturowego, zasad kształtowania ładu przestrzennego oraz szczegółowych zasad 

zagospodarowania terenu i zabudowy dla poszczególnych terenów elementarnych. 

Negatywny wpływ na krajobraz ma istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego 

napięcia SN (przebiegająca przez tereny planowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej), ponieważ 

zaburza ład przestrzenny i walory krajobrazowe terenu opracowania. 

W celu ograniczenia wpływu skutków postanowień planu na krajobraz należy ograniczyć do minimum 

zmiany w zakresie naturalnego ukształtowania terenu, nieuzasadnionego usuwania drzew i krzewów i 

ich zbiorowisk oraz prowadzenia napowietrznych sieci elektroenergetycznych. W przypadku projektu 

planu wszystkie te informacje i wskazania zostały zawarte w tekście.  

8.3.11. Zasoby naturalne 

Na terenie opracowania nie występują zarówno udokumentowane jak i perspektywiczne złoża 

kopalin. 



Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne 

IV w rejonie ulicy Wierzbowej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, Gmina Przywidz 

37 

 

8.3.12. Odpady 

Oddziaływanie postanowień planu będzie miało wpływ na dotychczasową gospodarkę odpadami. 

Przewiduje się wzrost: 

 ilości wytwarzanych odpadów komunalnych (mających największy udział w wytwarzaniu odpadów 

eksploatacyjnych w stosunku rocznym), 

 ilości wytwarzanych odpadów biodegradowalnych pochodzących z terenów zieleni indywidualnej. 

W planie ustala się wywóz odpadów stałych i odpadów segregowanych z gospodarstw domowych 

zgodnie z zasadami obowiązującymi w gminie. 

Na obszarze opracowania planu krótkoterminowo mogą być wytwarzane odpady budowlane, 

powstałe podczas procesu inwestycyjnego. Zaleca się wywóz tego typu odpadów zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami administracyjnymi.  

Powstałe w wyniku procesu inwestycyjnego masy ziemi powinny zostać w miarę możliwości 

zagospodarowane na terenie opracowania, a wszelkie powstałe zagłębienia i wzniesienia wyrównane 

w sposób nawiązujący do pierwotnego ukształtowania terenu. Z powodu przynależności terenu do 

obszaru Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu powinny być spełnione wszystkie 

obowiązujące przepisy z zakresu gospodarki odpadami.   

8.3.13. Zabytki i dobra materialne 

Na terenie opracowania znajduje się stanowisko archeologiczne z okresu wczesnego średniowiecza 

należące do strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej stanowisk ujętych w wojewódzkiej ewidencji 

zabytków. Stanowisko archeologiczne jest miejscem potencjalnego występowania śladów 

osadnictwa, nie posiada własnej formy przestrzennej i nie jest wpisane do rejestru zabytków. Należy 

postępować zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 

2003 r.  

Zaleca się by nowa zabudowa była wkomponowana w sposób harmonijny i zrównoważony w 

krajobraz kulturowy istniejącego osadnictwa z zachowaniem charakterystycznych dla regionu cech 

kompozycyjnych i architektonicznych. 

8.3.14. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

Na terenie nie stwierdzono występowania obiektów i urządzeń niosących ryzyko wystąpienia 

poważnych awarii. W planie nie przewidziano inwestycji, które wiązałyby się z ryzykiem wystąpienia 

poważnych awarii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 

rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu 

zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. 

U. poz. 138).  
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8.4. Przewidywane znaczące oddziaływania ustaleń planu na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 i inne tereny chronione prawnie oraz integralność tych 

obszarów wraz z określeniem stanu środowiska na obszarach objętych 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne IV w rejonie ulicy 

Wierzbowej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz powstał w wyniku 

przeprowadzonej analizy i oceny istniejącego stanu funkcjonowania przedmiotowego terenu.  

Teren planu znajduje się w zasięgu Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym 

podczas projektowania planu uwzględniono następujące przepisy, ustalenia i dokumenty: 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

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

sprawie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 Poz. 3909 z 

późn. zm.); 

 oraz przepisy i dokumenty wymienione w niniejszym opracowaniu. 

Proponowane zagospodarowanie terenu w Piekle Dolnym może wpłynąć na obszary chronione, co 

zostało opisane w niniejszym opracowaniu m.in. w rozdz. 8.3. Ponadto postanowienia projektu planu 

mogą mieć wpływ na: 

 kontrolowany i uporządkowany rozwój układu ruralistycznego wsi – miejscowy plan wpływa na 

regulację rozwoju terenów mieszkaniowych w gminie; 

 Rozwój i utrzymanie regionalnej tradycji budowania – ustalenia w planie dopuszczają na 

zastosowanie tradycyjnych form przekrycia dachu oraz materiałów elewacyjnych; 

 różnorodność typologiczną pokrywy glebowej i gleby – nie występuje w obszarze przeznaczonym 

pod zabudowę ze względu na jego użytkowanie rolnicze; w rejonie użytków zielonych 

różnorodność zostanie chroniona przez wprowadzenie tam terenów zieleni krajobrazowej; 

 czynniki i procesy degradacji gleb – uporządkowana i zrównoważona polityka komunalna oraz 

stosowanie ekologicznych produktów uprawy roślin w ogrodach przydomowych mogą poprawić 

stan gleby;  

 krajobraz i ukształtowanie terenu - zachowanie istniejącego ukształtowanie terenu, w tym 

zachowanie skarp i pofałdowań o znacznych spadkach pozwoli na ochronę naturalnego krajobrazu 

tego miejsca; 

 jakość wód powierzchniowych i podziemnych – ustalenia w projekcie planu służą uregulowaniu 

gospodarki wodnej (uzbrojenie terenu w niezbędną infrastrukturę, np. w sieć wodociągową) oraz 

ochronie istniejących terenów okresowo pokrytych wodą opadową; 

 seminaturalne zbiorowiska roślinne – projekt planu zakłada utrzymanie i ochronę terenów zieleni 

krajobrazowej; 

 siedliska cennych gatunków roślin i zwierząt – nadmierna presja rozwoju zabudowy 

mieszkaniowej na obszary chronione może przyczynić się do pogorszenia ich stanu, dlatego też w 

projekcie planu zawarto zapisy, które powinny gwarantować ich skuteczną ochronę. Dodatkowo 

przewidziano tereny zieleni krajobrazowej z miejscami rekreacji czynnej i biernej, udostępniając 

część terenów dla ludzi, co może przyczynić się do zmniejszenia niekontrolowanej ingerencji w 

strukturę cennych siedlisk przyrodniczych; 

 przedmioty ochrony: Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu – projekt planu zawiera takie 

zalecenia i rozwiązania, które nie wpłyną znacząco na przedmioty ochrony obszaru:  
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 w miejscach prawdopodobnego występowania gatunków cennych przyrodniczo (rozdz. 3.7.) 

zaplanowano tereny zieleni krajobrazowej;  

 w celu dokładnego określenia zakresu ingerencji w przedmioty ochrony przed przystąpieniem 

do inwestycji należałoby przeanalizować zgodność zamierzenia z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi przedmiotu ochrony. 

Zgodnie z projektem planu ochrona obszarów objętych ochroną prawną podlega przepisom 

odrębnym. Poniżej przedstawiono zalecane zapisy dotyczące ochrony obszarów objętych ochroną 

prawną: 

 konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa dotyczących zakazów i ograniczeń 

gospodarowaniem, eksploatacją i ingerencją w cenne siedliska flory i fauny; 

 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych na tereny zieleni krajobrazowej (siedliska cennych gatunków 

roślin i zwierząt) poza niezbędnymi zabiegami pielęgnacyjnymi na tych terenach; 

 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, w tym rzetelna kontrola indywidualnych systemów 

odprowadzania ścieków oraz kontrola wywozu ścieków z gospodarstw domowych; 

 ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania chemicznych środków ochrony roślin; 

promocja ogrodnictwa ekologicznego; 

 stosowanie gatunków roślin odpowiadających typologii miejsca, w tym m.in. ograniczenie 

wprowadzania obcych gatunków roślin; 

 wprowadzenie stref buforowych wzdłuż terenu zieleni krajobrazowej – zachowanie zadrzewień 

śródpolnych oraz tworzenie nowych alei przydrożnych; 

 wprowadzanie naturalnych ograniczeń korzystania z terenów zieleni krajobrazowej i terenów 

cennych siedlisk np. poprzez sadzenie szerokich pasów roślinności krzaczastej; 

 wprowadzanie terenów otwartych krajobrazowo – naturalne łąki, pastwiska; 

 zakaz zasypywania i osuszania istniejących terenów podmokłych; 

 odejście od regulacji terenów podmokłych, za wyjątkiem zabiegów związanych z ochroną 

przeciwpowodziową lub gospodarką leśną; 

 w przypadku stwierdzenia występowania rzadkich, cennych lub chronionych gatunków zwierząt 

stworzenie bezpiecznych warunków do ich funkcjonowania w środowisku w zgodzie z człowiekiem 

(zabezpieczenie i oznaczenie miejsc migracji zwierząt, zakaz penetracji legowisk i siedlisk); 

 określenie standardów architektoniczno-urbanistycznych istniejącej oraz planowanej zabudowy i 

obiektów budowlanych; zalecane jest stworzenie norm architektonicznych regulujących 

powstające nowe obiekty budowlane oraz te podlegające przebudowie, rozbudowie czy 

modernizacji; 

 zakaz umieszczania obiektów wytwarzających nadmierny hałas lub zanieczyszczających 

środowisko; 

 tworzenie sadów przydomowych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych odmian drzew i 

krzewów; 

 stworzenie systemu informacji (tablic dydaktycznych i znaków informacyjnych) o obszarach 

chronionych i wyznaczenie ścieżek edukacyjnych niezagrażających cennej przyrodzie; 

 stworzenie obszarów umożliwiających korzystanie z walorów krajobrazowych, przyrodniczych i 

rekreacyjnych; kontrolowane wydzielanie takich terenów pozwoli na zaspokojenie potrzeb 

człowieka, bez niepotrzebnego łamania przepisów prawa; 

 tworzenie układów ruralistycznych zapewniających racjonalne wykorzystanie przestrzeni pod 

zabudowę, zgodnie z praktyką urbanistyczną, w tym m.in. wypełnianie niezagospodarowanych 
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działek, wokół których istnieje tkanka wsi lub jest w planach (dotyczy obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy); 

 stworzenie programu edukacji związanego z czynną ochroną przyrody i krajobrazu (włączanie 

mieszkańców do działań na rzecz przywracania lub utrzymania wartości terenów chronionych oraz 

krzewienie ideologii życia człowieka w zgodzie z naturą); 

 regularne kontrole i inwentaryzacje terenów chronionych. 

W sytuacji znalezienia nowych cennych lub rzadkich gatunków flory i fauny należy podjąć wszelkie 

działania w celu ich ochrony. 

8.5. Ocena oddziaływania ustaleń planu na środowisko - synteza i klasyfikacja 

oddziaływań 

Na analizowanym terenie znajdują się zadrzewienia, skupiska krzewów, tereny okresowo pokryte 

wodą opadową oraz łąki i pastwiska. Teren jest w całości użytkowany rolniczo – grunty orne, łąki i 

pastwiska. Przy południowej granicy terenu znajduje się droga wewnętrzna (ul. Wierzbowa), przy 

wschodniej granicy znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej wraz z drogami, od 

północy zlokalizowano tereny infrastruktury technicznej (oczyszczalnia ścieków), a od południowej i 

zachodniej tereny rolne. W kontekście obszarów podlegających ochronie (OCHK) na przedmiotowym 

terenie mogą występować cenne połączenia ekologiczne wchodzące w skład połączeń regionalnych. 

Celem ochrony na obszarach chronionych są głównie: 

 siedliska dziko żyjących gatunków zwierząt i roślin, 

 trasy przelotowe i gniazda ptaków, 

 Pastwiska, łąki zadrzewienia, 

 Tereny okresowo podmokłe, 

 ukształtowanie terenu. 

Do potencjalnych oddziaływań ustaleń planu, na środowisko będą należeć: 

 na etapie budowy - poza robotami ziemnymi, nie będą występowały znaczące oddziaływania na 

środowisko – będą to typowe oddziaływania związane z posadowieniem budynków oraz budową 

koniecznej infrastruktury, takie jak: lokalne przekształcenia wierzchniej warstwy litosfery, 

likwidacja roślinności i pokrywy glebowej, powstanie nadmiaru ziemi z wykopów. Powstaną 

odpady budowlane oraz okresowe uciążliwości związane z transportem samochodowym 

materiałów budowlanych – będą to oddziaływania bezpośrednie, stałe w odniesieniu do skutków 

prac ziemnych i krótkookresowe w stosunku do pozostałych oddziaływań; 

 na etapie eksploatacji - do potencjalnych znaczących oddziaływań na środowisko należeć będą: 

emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych do atmosfery, antropizacja krajobrazu (oddziaływanie 

bezpośrednie i długoterminowe). Nie wystąpi negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzi. 

Tabela 1. Klasyfikacja i synteza oddziaływań ustaleń planu na środowisko. 

Element 

środowiska 

Charakterystyka oddziaływania na 

środowisko 

Ocena oddziaływania 

rodzaj czas zasięg ocena  

ekosystemy, 

różnorodność 

biologiczna, 

rośliny, zwierzęta 

 zmiana struktury użytkowania gruntów 

rolnych, 

 zmniejszenie powierzchni biologicznie 

czynnej, 

 synantropizacja fauny, 

 likwidacja roślinności - głównie agrobiocenoz, 

bezpośrednie długoterminowe lokalne 
neutralne, 

pozytywne 
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roślinności ruderalnej i segetalnej, 

 zachowanie istniejących skupisk drzew i 

krzewów, 

 zachowanie terenów okresowo pokrytych 

wodą opadową, 

 zachowanie istniejących trwałych użytków 

zielonych. 

zdrowie i życie 

ludzi 

 tymczasowe gromadzenie ścieków 

bezodpływowych pochodzących z nowej 

zabudowy, 

 powstanie odpadów związanych z obsługą 

nowej zabudowy, 

 wzrost ruchu komunikacyjnego i większe 

zaludnienie miejscowości Piekło Dolne 

pośrednie 
krótkoterminowe 

i długoterminowe 
lokalne neutralne 

powietrze 

atmosferyczne i 

klimat 

 emisja zanieczyszczeń do atmosfery 

(samochody i sprzęt budowlany), 

 emisja hałasu, głównie komunikacyjnego, 

 emisja zanieczyszczeń do atmosfery (główne 

źródła ciepła, zanieczyszczenia 

komunikacyjne i emisja technologiczna). 

bezpośrednie, 

pośrednie 
długoterminowe lokalne neutralne 

powierzchnia 

ziemi i gleby 

 likwidacja pokrywy glebowej w obrębie 

wykopów, 

 przekształcenie wierzchniej warstwy litosfery 

(prace ziemne), 

 powstanie odpadów biodegradowlanych 

(ziemia z wykopów), 

 utwardzenie części terenów przeznaczonych 

pod komunikację, 

 wzbogacenie wartości mineralnych 

wierzchniej warstwy gleby przez 

zagospodarowanie terenów rolnych na 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i 

usługową. 

bezpośrednie długoterminowe lokalne neutralne 

wody 

powierzchniowe i 

podziemne 

 przekształcenie obiegu wody, 

 powstanie ścieków bytowych i 

odprowadzanie ich do kanalizacji zbiorczej 

lub indywidualnych systemów 

odprowadzania ścieków,  

 zachowanie terenów okresowo podmokłych i 

rowów melioracyjnych 

pośrednie długoterminowe lokalne 
neutralne, 

pozytywne 

krajobraz 

 antropizacja krajobrazu, 

 zachowanie istniejącego ukształtowania 

terenu, 

 miejscowe zniekształcenie terenu – pod 

budynkiem, 

 dostosowanie wielkości zabudowy do 

otoczenia. 

bezpośrednie, 

pośrednie 
długoterminowe lokalne 

neutralne, 

pozytywne 

zabytki i dobra 

materialne 
 ochrona stanowisk archeologicznych pośrednie długoterminowe lokalne pozytywne 

formy ochrony 

przyrody 

(Przywidzki 

OChK) 

 przekształcenia krajobrazu, 

 wprowadzenie terenów zieleni 

krajobrazowej, 

 lokalizacja terenów zabudowy na terenach 

pól uprawnych, czyli poza obszarami cennymi 

przyrodniczo. 

bezpośrednie, 

pośrednie 
długoterminowe lokalne 

neutralne, 

pozytywne 
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Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne IV w rejonie 

ulicy Wierzbowej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz nie będą miały 

znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony Przywidzkiego Obszaru Ochrony Krajobrazu 

pod warunkiem, że nie zostanie pogorszony stan zachowania terenów potencjalnego występowania 

cennych siedlisk przyrodniczych.  

9. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU USTALEŃ PLANU NA 

ŚRODOWISKO 

Analiza skutków środowiskowych związanych z realizacją założeń projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne IV w rejonie ulicy Wierzbowej, dla fragmentu obrębu 

geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz, 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 ustaleń planu ze względu na swój charakter nie będą wykraczały poza 

granice Rzeczypospolitej Polskiej.  

Wszystkie oddziaływania (oddziaływanie na krajobraz, przyrodę) ze względu na swój charakter będą 

dotyczyły jedynie obszaru objętego planem, a oddziaływanie poszczególnych elementów będzie 

miało przede wszystkim charakter lokalny. 

10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ 

PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO MOGĄCYCH BYĆ 

REZULTATEM REALIZACJI PLANU, W SZCZEGÓLNOŚCI ODDZIAŁYWAŃ NA CELE I 

PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TYCH 

OBSZARÓW 

Przez kompensację przyrodniczą rozumie się zespół działań obejmujących w szczególności roboty 

budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewiania lub tworzenie skupień 

roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania 

szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów 

krajobrazowych (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, t.j. Dz. U. 

2020 poz. 1219 z późn. zm.). 

Plan miejscowy określa działania, które mają zapobiegać, ograniczać lub nie dopuszczać do 

negatywnego oddziaływania na środowisko między innymi w postaci zapisów dotyczących gospodarki 

wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, gospodarki cieplnej oraz gospodarowania przestrzenią 

omawianego obszaru planu. 

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

potrzeb środowiska przyrodniczego jest zrównoważony rozwój. 

Na terenie analizowanego planu znajduje się jedna forma ochrony Przywidzki Obszar Chronionego 

Krajobrazu. W granicach planu i w jego najbliższym otoczeniu nie zlokalizowano obszarów Natura 
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2000. W zapisach planu zawarto zapisy zapobiegające niekorzystnym wpływom na cele ochrony 

Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu poprzez wydzielenie terenu zieleni krajobrazowej na 

obszarze o największym potencjale przyrodniczym. Nie usunięto żadnych siedlisk przyrodniczych 

wymagających kompensacji przyrodniczej w innym miejscu. Objęto ochroną wszystkie istniejące 

tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych w tym m.in. zadrzewienia i 

zakrzewienia, tereny okresowo podmokłe i zagłębienie we wschodniej części terenu jako formę 

krajobrazową. Stworzono teren zieleni krajobrazowej łączący się z istniejącymi formami zieleni, 

tworząc jednolity ciąg ekologiczny. Określono także warunki korzystania z terenu, w tym możliwość 

wprowadzenia małej architektury i miejsc rekreacji czynnej i biernej, co pozwala na korzystanie z 

obszaru zieleni bez szkody dla cennych gatunków roślin i zwierząt. 

Warunki zabudowy i zapisy dotyczące wymogów urbanistycznych przyjęte w planie są korzystne dla 

środowiska kulturowego, wpływają na jego uporządkowanie, wprowadzają unormowania prawne i 

ochronne kształtujące nową zabudowę, wykluczające dowolność i samowolę. 

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.  

Należy także mieć na uwadze, iż celem przekształceń jest wprowadzenie alternatywnych źródeł 

energii, które są rozwiązaniem systemowym w polityce energetycznej kraju, promowanym w celu 

zastąpienia tradycyjnych źródeł energii obciążających atmosferę i pozostałe komponenty środowiska. 

Planując drogi wewnętrzne i zabudowę należy uwzględnić rzeźbę terenu – pofałdowania morenowe. 

Należy harmonijnie wkomponować się w przestrzeń tworząc wartościowe zespoły zabudowy 

nawiązujące do regionalnych cech zabudowy i kompozycji terenów zieleni. W przypadku wystąpienia 

terenów podmokłych należy je zachować a w ich miejscu zaplanować np. zbiornik wodny czy ostoję 

dla ptaków i zwierząt polnych. 

11. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKTOWANYM 

DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU ORAZ OPIS METOD 

DOKONYWANIA OCENY PROWADZĄCEJ DO TEGO WYBORU 

Przyjęte w projekcie planu rozwiązania służą ograniczeniu negatywnych oddziaływań na środowisko 

aktualnego i planowanego sposobu zainwestowania i pozwalają na stwierdzenie, że w zakresie 

polityki przestrzennej i kierunków rozwoju, zachowane są zasady dotyczące ochrony obszarów 

aktywnych biologicznie i zabezpieczenia ciągłości struktur przyrodniczych. 

W wyniku analizy projektu planu, obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz, monitoringów dostępnych na stronach GIOŚ, 

WIOŚ i innych rządowych instytucji scharakteryzowano konflikty, jakie mogłyby nastąpić na polu 

ochrony gatunkowej ptaków, ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz ochrony przed 

uciążliwym hałasem w obrębie istniejącej zabudowy wsi. Wyszczególniono je w poszczególnych 

rozdziałach w niniejszym dokumencie. 

Rozwiązania zawarte w projekcie planu dotyczą uporządkowania zasad gospodarowania terenami o 

wartościach przyrodniczo-kulturowych oraz umożliwienie zrównoważonego rozwoju zabudowy wsi. 

Funkcje zostały wprowadzone zgodnie z ustaleniami Studium gminy Przywidz (2018), w którym nie 
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definiuje się przeznaczenia terenów, z zaznaczeniem, że jest to obszar urbanizacji wskazany do 

rozwoju (do ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). 

Dokonując oceny możliwości rozwojowych terenu prowadzącej do wyboru funkcji nadanej w 

projekcie planu kierowano się między innymi uwarunkowaniami przestrzennymi działki, symulacją 

rozwoju terenu w ciągu najbliższych kilku lat z uwzględnieniem planowanych inwestycji o znaczeniu 

regionalnym, zapotrzebowaniem i rozwojem gospodarczym gminy.  

Tereny planu są w większości terenami prywatnymi. Stwierdzono zainteresowanie realizacją zapisów 

projektu planu dotyczących rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Poniżej 

przedstawiono alternatywne warianty do rozwiązań przyjętych w projekcie planu. 

1) Zaniechanie realizacji planu, pozostawienie w mocy obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego – obecnie teren przeznaczony jest w całości na tereny zabudowy usługowej z 

dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej wyłącznie dla właściciela działki prowadzącego działalność 

usługową. Taki wariant powoduje rozwój terenu jednokierunkowo. Na obszarze o takiej 

powierzchni (około 2ha) na uboczu miejscowości może nie zainteresować takiej ilości 

interesantów w zakresie usług. Teren znajduje się w zasięgu Przywidzkiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. Lokalizacja terenu i jego uwarunkowania przyrodniczo-kulturowe sprawiają, że jest to 

teren o dużej atrakcyjności dla rozwoju mieszkalnictwa - zacisze w sąsiedztwie terenów zieleni. W 

związku z tym brak realizacji postanowień planu może doprowadzić do nieracjonalnego 

wykorzystania potencjału tego terenu; 

2) Wprowadzenie funkcji rekreacyjnej i turystycznej – wieś Piekło Dolne jest zlokalizowana w pobliżu 

miejscowości Przywidz, która jest centrum usługowym gminy o wiodącej funkcji mieszkaniowo-

usługowej (Studium 2018). Zgodnie ze Studium (2018) Piekło Dolne jest miejscowością o wiodącej 

funkcji mieszkaniowej, oddalonej od terenów atrakcyjnych turystycznie. Wobec tego 

nieuzasadnionym byłoby wprowadzenie na terenie planu funkcji turystycznej i rekreacyjnej. 

3) Wprowadzenie innych funkcji niż te wymienione w Studium – jak nadmieniono wyżej teren objęty 

projektem planu znajduje się w obrębie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu co 

obliguje do wprowadzania takiego zagospodarowania terenu, które nie będzie miało negatywnych 

skutków oddziaływania na środowisko, obraz kulturowy i jakość przestrzeni, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami odrębnymi. Eliminuje się takie funkcje jak: przemysł (zanieczyszczenie 

środowiska – powietrze i hałas), usługi handlowe (hałas, intensywność zabudowy, ekonomika), 

zabudowa wielorodzinna (zbyt duża intensywność zabudowy) czy obszary wydobywania złóż i 

kopalin.  

Reasumując, przyjęty w projekcie planu wariant zagospodarowania terenu jest rozwiązaniem 

najbardziej racjonalnym i daje zrównoważone, odpowiadające aktualnemu zapotrzebowaniu warunki 

i możliwości rozwoju terenów przy jednoczesnym zachowaniu najcenniejszych walorów środowiska i 

krajobrazu, a także spełniający dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Przekształcenia, które 

będą wynikiem ustaleń w analizowanym planie zagospodarowania przestrzennego, będą podlegały 

konieczności przestrzegania wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów, stąd będą spełniały 

wymagania jakie stawia się ochronie środowiska. 
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12. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZ SKUTKÓW REALIZACJI 

POSTANOWIEŃ PLANU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH PRZEPROWADZANIA 

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r.  

w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko (Dz. U. UE. L 26/1) należy nadzorować znaczące oddziaływania 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, monitoring oraz kontrole sposobu 

realizacji inwestycji zgodnie z postanowieniami planu i przepisami odrębnymi. 

Zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.) organ opracowujący projekt dokumentu jest 

obowiązany prowadzić monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie 

oddziaływania na środowisko, zgodnie z częstotliwością i metodami. 

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: 

 monitorowanie przestrzeni przyrodniczej wyznaczonej w projekcie planu; 

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

 monitorowanie zgodności realizacji inwestycji z ustaleniami MPZP; 

 monitorowanie czynników przyrody w zakresie transgenicznym i możliwości migracji. 

Zalecane jest objęcie monitoringiem również: tereny okresowo pokryte wodami opadowymi (tereny 

okresowo podmokłe), wody podziemne, powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny w zakresie 

jakości i zasobów tych komponentów środowiska. Częstotliwość przeprowadzania analiz powinna 

wynikać z przepisów prawa polskiego i międzynarodowego oraz z potrzeb wynikających z tychże 

analiz (w przypadku zaobserwowania problemu lub niezwykłego zjawiska, w zależności od jego 

znaczenia – lokalnego lub ponadlokalnego).  

13. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 

Prognoza nie jest dokumentem rozstrzygającym o słuszności realizacji zamierzeń inwestycyjnych 

przewidzianych w planie, 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. 

Potrzeba stworzenia projektu planu miejscowego dla fragmentu miejscowości Piekło Dolne wynika 

między innymi z potrzeby rozwoju miejscowości i racjonalnej gospodarki przestrzennej w gminie.  

Celem stworzenia projektu planu jest przede wszystkim poprawa funkcjonowania przyrodniczego i 

kulturowego wsi oraz zrównoważony rozwój strefy mieszkaniowej i usługowej ze szczególnym 

uwzględnieniem przedmiotów ochrony prawnej (Przywidzki OChK). 

Obecnie na terenie objętym opracowaniem znajdują się tereny rolne, gdzie ponad 87% stanowią 

grunty orne, a resztę pastwiska i łąki.  
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W projekcie planu przewidziano tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 

(86,31%) oraz tereny zieleni krajobrazowej (13,69%). Zapisy planu są zgodne z obowiązującym 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przywidz [2018]. 

Zaproponowana w projekcie planu struktura i forma zagospodarowania terenu nie koliduje  

z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, a wszelkie zalecenia i uwagi zawarto w treści planu i w 

niniejszym opracowaniu. Realizacja ustaleń planu przyczyni się do uzupełnienia zabudowy wsi, jej 

rozwoju oraz do powiększenia strefy zieleni krajobrazowej.  

Rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ożywi tą część miejscowości, a jej lokalizacja 

uzupełni struktury terenów urbanizacji wyznaczonych w Studium (2018). Możliwość lokalizowania 

usług pomoże mieszkańcom prowadzić własną działalność w tym rejonie, a gminie może przynieść 

korzyści finansowe. Obszar planu znajduje się w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, gdzie obowiązują przepisu odrębne, co zostało ujęte w zapisach planu. 

Ustalenia projektu przedmiotowego planu nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na 

przedmioty ochrony Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

W obszarze Przywidzkiego OChK występują gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną. Na terenie planu 

nie stwierdzono występowania cennych gatunków ptaków, pospolitych gatunków ssaków, gadów czy 

płazów. Wzdłuż północno-wschodniej granicy terenu potencjalnie mogą występować cenne, 

chronione prawnie gatunki roślin i zwierząt. W przypadku ich stwierdzenia należy postępować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W projekcie planu wzdłuż północno-wschodniej granicy zaplanowano tereny zieleni krajobrazowej 

połączone z obecnie istniejącymi terenami zieleni przy wschodniej granicy terenu planu. Przyczynia 

się do zachowania ciągłości przyrodniczej i tworzeniu miejsc migracji zwierząt. Nie jest zalecane 

przekształcanie istniejącego ukształtowania terenu w sposób powodujący zmianę stosunków 

wodnych i zaburzających przepływ wód powierzchniowych.  

Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne IV w rejonie 

ulicy Wierzbowej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, Gmina Przywidz nie będą miały 

znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony Przywidzkiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu pod warunkiem, że nie zostanie pogorszony stan zachowania terenów chronionych, a dla 

obszarów potencjalnego występowania cennych gatunków roślin i zwierząt przestrzegane będą 

zasady ich ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody i uchwałą nr 539/XLIX/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 

września 2018 r. w sprawie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Pom. Z 

2018 Poz. 3909 z późn. zm.). 

Przy zachowaniu wszelkich wskazówek i uwag z przeprowadzonych analiz, dostępnych opracowań i 

monitoringów na stronach internetowych poszczególnych instytucji rządowych oraz przy 

przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa ustalenia planu miejscowego, nie powinny 

negatywnie wpływać na aktualny stan środowiska przyrodniczego.  

Wnioski końcowe dotyczące postanowień w analizowanym planie: 

 Zapisy planu nie naruszają postanowień Studium [2018] – w planie rozwój terenów 

mieszkaniowych i usługowych. 

 Analiza realizacji projektu planu nie wykazała znaczących zagrożeń dla szaty roślinnej, wód 

podziemnych czy gleb, a co za tym idzie dla cennych ekosystemów. 
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 Teren opracowania znajduje się w Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu; na terenie 

planu występują obszary o cennych walorach przyrodniczych, na których obowiązują przepisy 

odrębne, co zostało ujęte w zapisach planu i niniejszej prognozie. Każde siedlisko przyrodnicze jest 

podstawą do tworzenia różnorodności biologicznej, dlatego należy dążyć do tworzenia nowych 

form przyrodniczych na terenach przeznaczonych pod zabudowę w celu prowadzenia spójności w 

sieci ekologicznej w regionie, kraju oraz w Europie. 

 Teren planu znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 116 „Zbiornik 

Międzymorenowy Gołębiewo”, gdzie obowiązują przepisy odrębne. 

 Na terenie planu występują pojedyncze drzewa i zakrzewienia oraz wzdłuż północno-wschodniej 

granicy planu: tereny podmokłe okresowo pokryte wodami opadowymi, rowy melioracyjne oraz 

tereny łąkowe i pastwiska będące siedliskami dla roślin i zwierząt. Realizacja postanowień 

projektu planu nie wpłynie negatywnie na zwierzęta lądowe, poruszające się po ziemi. W 

przypadku wystąpienia siedlisk i stanowisk gatunków chronionych, zapisy planu przewidują ich 

ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej cennych 

gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów. 

 Na terenie planu znajduje się stanowisko archeologiczne z okresu wczesnego średniowiecza 

należące do strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej stanowisk ujętych w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków; obowiązują odrębne przepisy prawa, w tym ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 Realizacja ustaleń planu miejscowego na przedmiotowym terenie nie wpłynie znacząco na 

siedliska roślinne. Zmiany będą miały charakter lokalny, w obrębie działki, a dotyczyć będą terenu 

przeznaczonego pod nowe inwestycje. 

 Modernizacja i realizacja sieci wodno-kanalizacyjnej, przyczyni się do ograniczenia skażenia wód 

podziemnych, a zastosowanie indywidualnych systemów odprowadzania ścieków pozwoli na 

racjonalne wykorzystanie nowych technologii do czasu powstania nowej sieci. 

 Na terenie dominują gleby średniej jakości, słabe i gorsze w klasyfikacji agrokulturowej. Występują 

tu także trwałe użytki zielone klasy V, VI. 

 Realizacja zapisów planu nie przyczyni się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w obowiązujących przepisach 

prawa dotyczących m.in. emisji substancji szkodliwych do atmosfery. 

 W obrębie terenu opracowania nie są planowane inwestycje, które mogłyby znacząco wpłynąć na 

środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). Plan miejscowy 

dopuszcza rozwój w postaci zabudowy na działkach o powierzchni min. 1000 m2, niezagrażającej 

terenom cennym przyrodniczo. W rozumieniu jednostkowym dla danego terenu elementarnego 

zamierzenia planu nie będą oddziaływać na środowisko pod warunkiem zastosowania się do 

obowiązujących przepisów prawa m.in. w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody. 

 W sąsiedztwie obszaru planu - przy jego północnej granicy znajduje się teren infrastruktury 

technicznej – oczyszczalnia ścieków. Wiążą się z tym uciążliwości dla terenu objętego projektem 

planu takie jak hałas, okresowe pojawianie się odorów, iluminacja i zanieczyszczenie światłem. 

W związku z tym zaleca się wprowadzenie wzdłuż północnej granicy terenu planu zieleni 

izolacyjnej oddzielającej tereny zabudowy od ewentualnych uciążliwości wynikających z 

sąsiedztwa. 
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 Realizacja postanowień planu nie będzie miała znaczącego wpływu na klimat akustyczny. W 

miejscu, gdzie mogłoby dojść do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wymaga się 

przedsięwzięcia środków zaradczych np. nasadzenia drzew wysokich i nasadzeń izolacyjnych. 

 Przewidywane skutki ustaleń planu nie wpłyną negatywnie na zdrowie ludzi, pod warunkiem 

spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa. 

 Zalecane jest objęcie monitoringiem takie elementy jak: wody podziemne, powietrze 

atmosferyczne i klimat akustyczny w zakresie jakości i zasobów tych komponentów środowiska. 

 Realizacja postanowień planu nie wskazuje na możliwość oddziaływania transgranicznego 

mogącego objąć obszar większy niż określony granicami planu. 

 Planując drogi dojazdowe i zabudowę należy uwzględnić uwarunkowania krajobrazowo-kulturowe 

terenu. Należy harmonijnie wkomponować się w przestrzeń tworząc wartościowe zespoły 

zabudowy nawiązujące do regionalnych cech zabudowy i kompozycji terenów zieleni.  

 W przypadku wystąpienia terenów podmokłych należy je zachować a w ich miejscu zaplanować 

np. zbiornik wodny czy ostoję dla ptaków i zwierząt polnych. 

14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZYM 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne IV w rejonie ulicy Wierzbowej, dla fragmentu obrębu 

geodezyjnego Piekło Górne, Gmina Przywidz. Obszar opracowania zajmuje powierzchnię około 

2,0836 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 projektu wyżej wymienionego planu została opracowana na 

podstawie art. 51-53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, 

poz. 247 z późn. zm.). 

Celem przekształceń w planie miejscowym jest m.in. sprostanie potrzebom polityki przestrzennej 

gminy Przywidz, w tym aktualizacji postanowień obowiązującego Studium.  

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego zakłada przeznaczenie terenu pod: tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej – MN,U; tereny zieleni 

krajobrazowej – ZK. 

Oceniając ustalenia dla nowych funkcji terenu 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. Wszelkie uwagi i wnioski zawarto w 

niniejszym opracowaniu i służą wskazaniu zaleceń do projektu planu bądź dalszych działań 

planistycznych dla danego terenu. 

Na terenie nie zakłada się likwidacji zbiorników wodnych, terenów podmokłych czy terenów 

występowania zieleni seminaturalnej. 

Teren planu znajduje się w pobliżu rzeki Wietcisy, wzdłuż której mogą występować tereny zagrożone 

powodzią pochodzenia rzecznego. Usytuowanie na wzniesieniu terenu przeznaczonego pod 
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zabudowę ma pozytywny wpływ na ewentualne sytuacje zwiększonej ilości wód w rzece i terenach 

zalewowych. W planie przewidziano min. 45% powierzchni terenów biologicznie czynnych w 

stosunku do powierzchni działki. Należy przestrzegać tych zapisów oraz zasad dotyczących terenów 

zieleni krajobrazowej, które zostały uwzględnione w zapisach planu.  

Teren planu znajduje się w Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w 

granicach planu obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz 

uchwała nr 539/XLIX/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie 

Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Na terenie planu znajduje się stanowisko archeologiczne z okresu wczesnego średniowiecza należące 

do strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej stanowisk ujętych w wojewódzkiej ewidencji 

zabytków, obowiązują odrębne przepisy prawa, w tym ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. 

W obrębie terenu opracowania nie są planowane inwestycje, które mogłyby znacząco wpłynąć na 

środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

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

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.   

Wszystkie pozostałe oddziaływania ze względu na swój charakter będą dotyczyły jedynie obszaru 

objętego planem, a oddziaływanie poszczególnych elementów będzie miało przede wszystkim 

charakter lokalny. 

Miejscowy plan zawiera zapisy, które zakładają zapobieganie, ograniczenie lub niedopuszczenie do 

negatywnego oddziaływania na środowisko. Należy założyć, że zabezpieczeniem realizacji planu, 

zgodnie z zasadą poszanowania potrzeb środowiska przyrodniczego jest zrównoważony rozwój - 

zasady ochrony obszarów aktywnych biologicznie i zabezpieczenia ciągłości struktur przyrodniczych. 

Spełnienie wszystkich zapisów planu oraz późniejsze ich przestrzeganie pozwoli na zminimalizowanie 

zagrożeń zarówno w obrębie terenu będącego przedmiotem planu, jak i na terenach sąsiednich. 

15. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁ.1. Oświadczenie głównego autora opracowania o spełnieniu wymagań, o których mowa  

w art. 74 a ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

ZAŁ.2. – Uwarunkowania ekofizjograficzne dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina 

Przywidz  

ZAŁ.3. – Prognoza oddziaływania założeń projektowanego MPZP dla fragmentu obrębu geodezyjnego 

Piekło Górne, gmina Przywidz 

ZAŁ.4. – Dokumentacja fotograficzna 
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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 (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 247 z późn. zm.). 

Jestem świadoma odpowiedzialności karej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

dr inż. arch. Wanda Łaguna 

mgr Zuzanna Maślij 

mgr inż. arch. Izabela Sudujko 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  

Uwarunkowania ekofizjograficzne  

dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz 
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ZAŁĄCZNIK NR 3  

Prognoza oddziaływania założeń projektowanego planu miejscowego dla fragmentu 

obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz 
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ZAŁĄCZNIK NR 4  

Dokumentacja fotograficzna 

 
Zdj.1. Widok na drogę wewnętrzną - ul. Wierzbowa. [fot. własna] 

 
Zdj.2. Widok z ul. Wierzbowej w kierunku północno-zachodnim, na działkę nr 38/3. [fot. własna] 
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Zdj.3. Widok na drogę wewnętrzną (ul.Wierzbową) i południową granicę działki nr 38/3. [fot. własna] 

 
Zdj.4. Widok na zakrzewienia w południowo-wschodnim krańcu działki nr 38/3. [fot. własna] 
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Zdj.5. Widok na zakrzewienia we wschodniej części działki nr 38/3. [fot. własna] 

 
Zdj.6. Widok z działki nr 38/3 w kierunku wschodnim, na zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną w pobliżu 
analizowanego obszaru. [fot. własna] 
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Zdj.7. Widok z działki nr 38/3 w kierunku północnym, na zabudowę w granicach działki 38/19. [fot. własna] 

 
Zdj.8. Widok z działki nr 38/3 w kierunku północno-wschodnim, na działki nr 40/2 i 38/19. [fot. własna] 
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Zdj.8. Widok na napowietrzną linię elektroenergetyczną średniego napięcia w granicach działki nr 38/3. [fot. 
własna] 

 
 Zdj.9. Widok z działki nr 38/3 w kierunku południowym. [fot. własna] 
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Zdj.10. Widok z działki nr 38/3 w kierunku południowym, na zabudowę w granicach działki 42/80. [fot. własna] 


