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1. WPROWADZENIE
1.1. Cel opracowania

Niniejsza prognoza została sporządzona w oparciu o wymogi wynikające z przepisu art.
51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami). Prognoza dotyczy projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego częśd miejscowości Skoki.
Podstawowym celem prognozy jest wskazanie, jak ustalenia powyższego dokumentu
wpłyną na poszczególne komponenty środowiska i na środowisko jako całośd.
Prognoza wraz z tekstem projektu MPZP będzie poddana konsultacjom społecznym oraz będzie przedmiotem opiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Śr odowiska w oraz Paostwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
1.2. Zakres prognozy

Zakres prognozy oraz stopieo jej szczegółowości wynika z artykułu 51 ust. ustawy z
dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środow isko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami). W związku z powyższym prognoza oddziaływania na środowisko:
1) zawiera:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c)propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowieo
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
2) określa, analizuje i ocenia:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
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c)istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
d)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,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe,
stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralnośd tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodnośd biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z
uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;
3) przedstawia:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływao na środowisko, mogących byd rezultatem realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralnośd tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnośd tego obszaru - rozwiązania alternatywne
do rozwiązao zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich
wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązao alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Prognoza obejmuje obszar objęty ustaleniami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z obszarami pozostającymi w zasięgu oddziaływania wynikającego
z realizacji ustaleo dokumentu. Prognoza sporządzona została w formie opisowej i kartograficznej. Informacje zawarte w niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko są opracowane
stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu.
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1.3. Wykorzystane akty prawne i opracowania

1. VI Wspólnotowy Program Działao w Zakresie Środowiska Naturalnego.
2. Agrochemiczne badania gleb Wielkopolski w latach 2000–2004, 2005, WIOŚ, Poznao.
3. Europejska Konwencja Krajobrazowa (Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98).
4. Europejska Strategia Zrównoważonego Rozwoju.
5. Kondracki J. 2002: Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
6. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
7. Konwencja o różnorodności biologicznej. Nowa globalna strategia różnorodności biologicznej na lata 2011-2020, z wizją do roku 2050
8. Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz
Program działao na lata 2014-2020.
9. Mapa hydrograficznego podziału Polski.
10. Mapa sozologiczna Polski w skali 1:50 000
11. Mapa hydrograficzna Polski w skali 1:50 000
12. Mapy topograficzne w skali 1:50 000.
13. Mapy topograficzne w skali 1:10 000.
14. Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020.
15. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967)
16. Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego
17. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego częśd
miejscowości Skoki.
18. Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej
19. Program Ochrony Środowiska Gminy Skoki na lata 2017 – 2020
20. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r
21. Studium Uwarunkowao i Kierunków Zagospodarowania gminy Skoki
22. Raport o stanie środowiska województwa wielkopolskiego 2017r.
23. Chmielewski, T., Myga-Piątek, U., Solon, J. 2015. Typologia aktualnych krajobrazów Polski. Przegląd Geograficzny, 87(3), 377-408.
24. Richling A., Solon J., 1996. Ekologia krajobrazu. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa
25. Woś, A. 1993. Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
26. Gumioski R. 1951, Meteorologia i klimatologia dla rolników.
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27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).
28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71).
29. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000.
30. Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeostwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)
31. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.)
32. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1073 ze zm.).
33. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.).
34. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 201 7
r., poz. 1161).
35. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2017 r. poz. 2187).
36. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zmianami).
37. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2017 r. poz. 1289).
38. Ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21)
39. Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny - http://stat.gov.pl/bdl.
40. www. geoportal.gov.pl
41. www.codgik.gov.pl
42. www.crfop.gdos.gov.pl
43. www.danepubliczne.gov.pl
44. www.encyklopedia.lasypolskie.pl
45. www.epsh.pgi.gov.pl/epsh/
46. www.geoserwis.gdos.gov.pl
47. www.google.pl/maps
48. www.imgw.pl/
49. www.mapa.korytarze.pl
50. www.nid.pl/pl
51. www.polskawliczbach.pl
52. www.poznan.wios.gov.pl
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1.4. Położenie obszaru objętego prognozą i dotychczasowe użytkowanie

Skoki to gmina miejsko-wiejska, która leży w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego w powiecie wągrowieckim i graniczy z następującymi gminami: Wągrowiec, Rogoźno, Murowana Goślina, Kiszkowo, Kłecko i Mieścisko. Siedzibą jednostki administracyjnej jest miasto Skoki, które zlokalizowane jest w centralnej części gminy. Obszar objęty prognozą oddziaływania na środowiska znajduję się w okolicach ulicy Wągrowieckiej, Mickiewicza oraz Zamkowej, jego lokalizację przedstawiono na rycinie 1 i załącznikach nr 1 i 2.

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru objętego prognozą (źródło: opracowanie własne)

W strukturze użytkowania w gminie Skoki dominują grunty orne, które według danych Corine Land Cover 2012 stanowią ponad 44% jej powierzchni. Znaczący areał zajmują również lasy, spośród których lasy mieszane to 18% powierzchni gminy, lasy iglaste 17%, a lasy liściaste 6%. Zabudowa w gminie zajmuje 1,5% całkowitej powierzchni, poza miastem Skoki brak jest
większych jednostek osadniczych. Dużą powierzchnię gminy stanowią wody powierzchniowe, są
to w szczególności jeziora, które zajmują prawie 2% gruntów gminy. Procentowy udział poszczególnych form użytkowania terenu został przedstawiony na rycinie 2. Obszar objęty prognozą zajmuje głównie zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna z niewielkim udziałem usług.
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Ryc. 2 Struktura użytkowania terenu gminy Skoki (źródło: opracowanie własne na podstawie danych CLC2012)

Według danych GUS w 2016 r. Skoki zamieszkiwały 4233 osoby, kobiety stanowiły
50,9% ogólnej liczby mieszkaoców, natomiast mężczyźni 49,1%. Średni wiek mieszkaoców wynosił 37,4 lat. W latach 2002-2016 liczba mieszkaoców wzrosła o 14,8%. Przyrost naturalny
wynosi 5,7 na 1000 mieszkaoców miasta Skoki. 63% mieszkaoców jest w wieku produkcyjnym,
natomiast 21,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 15,2% w wieku poprodukcyjnym. Bezrobocie
rejestrowane w 2016 roku w mieście wynosiło 17%. Jest to wskaźnik znacznie wyższy od średniej wartośd dla województwa wielkopolskiego.
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Ryc. 3 Procentowy udział poszczególnych form użytkowania terenu w granicach Gminy Skoki
(źródło: opracowanie własne na postawie danych CLC2012)

Przez miasto Skoki przebiega linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego,
jak i towarowego, łącząca Poznao z Bydgoszczą. Głównym szlakiem komunikacji drogowej
jest droga wojewódzka nr 196, która przebiega przez miasto Skoki.
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1.5. Ustalenia analizowanego dokumentu

Głównym celem i przedmiotem miejscowego planu jest ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenu położonego w miejscowości Skoki. Projekt planu zawiera zasady
przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku następującymi symbolami:


MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,



MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej,



MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,



UO – teren zabudowy usługowej,



US – tereny sportu i rekreacji,



ZL – teren lasu,



ZP – tereny zieleni urządzonej,



WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych,



E – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyki,



K – teren infrastruktury technicznej – kanalizacji,



KD-L, KD-D, KD-Dxs – tereny dróg publicznych,



KDWxs – tereny dróg wewnętrznych.

Cele analizowanego dokumentu są zgodne z przeznaczeniem terenu określonym w Studium Uwarunkowao i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skoki. Analizowany dokument w swoich ustaleniach jest powiązany z dokumentami wyższego szczebla wymienionymi w rozdziale 1.6 niniejszej prognozy.
Analizowany dokument ma za zadanie jednoznacznie określid przeznaczenie terenu. Plan pozwoli uporządkowad dalszy rozwój zabudowy w obszarze posiadającym niezbędną infrastrukturę (Sied drogowa, infrastruktura wodno-kanalizacyjna, sied teletechniczna) ograniczając tym samym zabudowę w obszarach do tego nie predysponowanych.
Projekt planu wprowadza następujące, główne ograniczenia i wskazania w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu:
1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku
planu,
2) zakazuje się lokalizacji
a) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
b) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem wiat

przystankowych

komunikacji zbiorowej, kiosków ulicznych i kiosków wbudowanych w wiaty
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przystankowe komunikacji zbiorowej – na terenach dróg publicznych i terenach dróg wewnętrznych,
c) budynków na terenach komunikacji, z wyjątkiem kiosków wbudowanych w wiaty
przystankowe;
d) stacji benzynowych, myjni i warsztatów samochodowych;
3) ustala się zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
4) zakazuje się stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych wzdłuż terenu WS, umacniania
brzegów rzeki Mała Wełna materiałami uniemożliwiającymi naturalną wegetację roślin,
5) ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejących zadrzewieo, a w przypadku kolizji z planowaną i istniejącą infrastrukturą lub zabudową dopuszczenie ich przesadzenia lub usunięcia, przy czym w przypadku usunięcia wymaga się wprowadzenia nowych nasadzeo na
działce budowlanej lub terenie,
6) ustala się na terenach dróg publicznych i terenach dróg wewnętrznych zachowanie i
uzupełnienie istniejących zadrzewieo, przy czym przy przebudowie układu drogowego
dopuszcza się wycięcie lub przesadzenie drzew kolidujących z tą inwestycją, a nowe nasadzenia drzew w pasie drogowym dopuszcza się pod warunkiem, że nie koliduje to z parametrami drogi i infrastrukturą techniczną,
7) nakazuje się zapewnienie dostępu do wód powierzchniowych na potrzeby wykonywania
robót konserwacyjnych i hydrotechnicznych,
8) nakazuje się zachowanie koryta rzeki Mała Wełna jako otwartego, z dopuszczeniem lokalizacji przepustów,
9) dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, z wyjątkiem pieców i
trzonów kuchennych na paliwo stałe,
10) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej ustala się :,
a) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej,
b) na terenach MN, MN/MW, MN/U, MW, U, UO, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działek budowlanych, z dopuszczeniem odprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej lub na teren WS,
c) na terenach US, ZL, ZP, E, K zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w
granicach terenów lub na teren WS,
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d) w przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych na teren WS, lokalizację podczyszczalni wód opadowych i roztopowych przed wylotem,
e) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg publicznych oraz z
terenów dróg wewnętrznych do sieci kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem zagospodarowania w granicach terenów,
f) stosowanie urządzeo podczyszczających wody opadowe i roztopowe, odprowadzane z terenów dróg publicznych i terenów dróg wewnętrznych oraz z powierzchni
przed wprowadzeniem ich do cieku;
11) w zakresie kształtowania komfortu akustycznego w środowisku i w budynkach ustala się:
a) nakaz zapewnienia, z uwzględnieniem lit. b, dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku:
- dla terenów MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- dla terenów MN/U – jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,
- dla terenów MW – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- dla terenów UO – jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
- dla terenu US – jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
b) nakaz zapewnienia wymaganych standardów akustycznych na granicach z terenami
o zdefiniowanych wyższych wymaganiach akustycznych w środowisku,
c) stosowanie zasad akustyki budowlanej i architektonicznej w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
12) ustala się stosowanie spójnych elementów zagospodarowania w zakresie obiektów małej
architektury, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni, pieszo-jezdni, chodników i ścieżek rowerowych w granicach poszczególnych terenów,
13) ustala się zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni pasa drogowego zielenią
urządzoną, w tym drzewami, krzewami, trawnikami i kwietnikami,
14) w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:
a) ochronę oraz zachowanie dawnego budynku spichlerza, w granicy oznaczonej na rysunku planu, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków;
b) ochronę zabytków w strefach stanowisk archeologicznych, wskazanych na rysunku
planu;
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c) ochronę układu urbanistycznego miasta Skoki, w strefie wskazanej na rysunku planu,
poprzez kształtowanie układu ulic i układu zabudowy zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu.
15) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci,
16) ustala się odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej,
17) ustala się zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej, z dopuszczeniem lokalizacji
ujęd dla potrzeb gospodarczych.
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1.6. 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 projektu MPZP

W toku prac nad prognozą przeprowadzono analizy dotyczące problematyki ochrony
środowiska z uwzględnieniem w szczególności: ochrony przyrody, powietrza atmosferycznego,
ochrony jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ochrony przed hałasem, które mogą
mied związek z obszarem objętym projektem MPZP. Projekt dokumentu uwzględnia cele ochrony środowiska zawarte w dokumentach opracowanych na poziomach międzynarodowym,
wspólnotowym, krajowym i wojewódzkim przede wszystkim poprzez: dogęszczenie istniejącej
zabudowy w obszarze miejskim (zamiast przeznaczad na te cele niezagospodarowane dotąd obszary pozbawione podstawowej infrastruktury), nakaz dotrzymania dopuszczalnych poziomów
hałasu, zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, nakaz zachowania i uzupełniania istniejących zadrzewieo, a w przypadku kolizji z planowaną i istniejącą infrastrukturą
lub zabudową dopuszczenie ich przesadzenia lub usunięcia, przy czym w przypadku usunięcia
wymaga się wprowadzenia nowych nasadzeo na działce budowlanej lub terenie. Zapisy planu
nakazują ponadto podczyszczanie wód opadowych i roztopowych w przypadku odprowadzania
ich do wód cieku Mała Wełna.
Poniżej w sposób syntetyczny przedstawione zostały najważniejsze dokumenty, których priorytety w zakresie ochrony środowiska i kształtowania przestrzennej struktury kraju
zostały uwzględnione w ocenianym projekcie MPZP.

DOKUMENTY MIĘDZYNARODOWE:
VI Wspólnotowy Program Działao w Zakresie Środowiska Naturalnego
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii
Europejskiej jest VI Wspólnotowy Program Działao w Zakresie Środowiska Naturalnego. Na
najbardziej ogólnym poziomie zostały w nim określone następujące priorytetowe pola aktywności: zmiany klimatu, przyroda i różnorodnośd biologiczna, środowisko i zdrowie, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami.
Najpoważniejsze konsekwencje dziś i w przyszłości dla ochrony środowiska, ale i dla
funkcjonowania podmiotów gospodarczych, samorządów, administracji mają dyrektywy odnoszące się do:
 Standardów imisji SO2, NOX, pyłów zawieszonych i dopuszczalnych emisji tych substancji
przez instalacje przemysłowe, energetyczne (w tym spalarnie odpadów) oraz transport.
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 Zanieczyszczeo emitowanych przez silniki (samochodów).
 Jakości wody pitnej.
 Redukcji zanieczyszczeo wód powierzchniowych przez nawozy i pestycydy.
 Ochrony zasobów wodnych i ekosystemów zależnych od wody.
 Oczyszczania i odprowadzania ścieków.
 Instalacji do przerobu lub utylizacji odpadów.
 Gospodarowania odpadami przemysłowymi.
 Użytkowania i składania odpadów niebezpiecznych i toksycznych.
 Opakowao i gospodarki odpadami opakowaniowymi.
 Ograniczania hałasu.
 Zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeo oraz zarządzania ryzykiem
ekologicznym.
 Ochrony przyrody, w tym powstrzymania utraty różnorodności biologicznej,
 m. in. Utworzenia europejskiej sieci obszarów Natura 2000.
Europejska Strategia Zrównoważonego Rozwoju
Ważnym dokumentem jest także odnowiona Europejska Strategia Zrównoważonego
Rozwoju, mająca na celu zrównoważenie wzrostu gospodarczego i wysokiego poziomu życia
z ochroną środowiska naturalnego, przyjęta przez Radę Europejską 26 czerwca 2006 r. Dokument koncentruje się na kwestiach związanych z zarządzaniem zasobami naturalnymi,
w tym zaleca sposoby produkcji konsumpcji, które chronią ograniczone zasoby Ziemi.
Analizowany projekt MPZP uwzględnia cele zebrane w obszarze:
 ochrona środowiska naturalnego (rozwój gospodarczy bez niszczenia środowiska).
Konwencja o różnorodności biologicznej. Nowa globalna strategia różnorodności biologicznej na lata 2011-2020, z wizją do roku 2050
Analizowany dokument uwzględnia następujące cele strategii:
 Ograniczenie bezpośrednich presji na bioróżnorodnośd oraz promowanie trwałego i
zrównoważonego użytkowania.
 Zwiększenie możliwości powszechnego wykorzystania pożytków wynikających z bioróżnorodności oraz funkcji, jakie spełniają ekosystemy.
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DOKUMENTY KRAJOWE:
Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej
oraz Program działao na lata 2014-2020
Celem nadrzędnym wg Strategii jest: Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej w skali lokalnej, krajowej i globalnej oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju
wszystkich poziomów jej organizacji (wewnątrzgatunkowego, międzygatunkowego i ponadgatunkowego), z uwzględnieniem potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz konieczności zapewnienia odpowiednich warunków życia i rozwoju społeczeostwa. Główny cel,
który został uwzględniony w projekcie MPZP, spójny z założeniami Krajowej strategii ochrony
i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej to:
 Efektywne zarządzanie zasobami przyrodniczymi.
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030
Analizowany dokument wspiera w swych ustaleniach następujące cele zamieszczone
w KPZK 2030:
 Poprawa spójności wewnętrznej kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej,
tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.
 Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.
DOKUMENTY WOJEWÓDZKIE:
Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r.
Strategia rozwoju województwa jest podstawowym narzędziem prowadzonej przez
samorząd województwa polityki regionalnej. Realizacja celów w niej zawartych ma doprowadzid do osiągnięcia zamierzonej wizji rozwoju województwa.
Generalnym i zarazem najważniejszym celem Strategii rozwoju, na którym zostały
oparte cele ujęte w projekcie planu to:
 Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkaoców.
Powyższy cel zrealizowano poprzez umożliwienie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i
usługowej w terenie miejskim, skutkującej rozwojem gospodarczym gminy i potencjalnym
wzrostem liczby miejsc pracy. W zapisach planu nie zapomniano ponadto o zapewnieniu wysokiej jakości życia mieszkaoców terenów otaczających, nakazując między innymi zagospodarowania terenu zielenią oraz ograniczanie zastosowania źródeł emisji ze spalania paliw stałych.
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Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020
Cele zawarte w projekcie planu są spójne z celami opisanymi w wojewódzkim programie. Projekt ocenianego dokumentu odnosi się przede wszystkim do następujących celów:
 Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeo powietrza: pyłu PM10, pyłu
PM2,5; osiągnięcie poziomu docelowego benzo(a)pirenu; osiągnięcie poziomu celu
długoterminowego dla ozonu; ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
 Dobry stan klimatu akustycznego bez przekroczeo dopuszczalnych norm poziomu hałasu; zmniejszenie liczby osób narażonych na ponadnormatywny hałas.
 Poprawa jakości wody; wyrównanie dysproporcji pomiędzy stopniem zwodociągowania i skanalizowania na terenach wiejskich.
 Ograniczenie ilości odpadów komunalnych przekazywanych do składowania; ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Wielkopolskiego
Niniejszy dokument jest głównym narzędziem polityki planowania przestrzennego w
województwie. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego został
przyjęty uchwałą nr XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Oceniany dokument nawiązuje w swojej konstrukcji do celów Planu zagospodarowania przestrzennego poprzez uwzględnienie zagadnieo takich jak:
 poprawa ładu przestrzennego, w którym poszczególne elementy przestrzeni tworzą
harmonijną całośd poprzez uwzględnienie w uporządkowanych relacjach wszelkich
uwarunkowao i wymagao funkcjonalnych, społeczno- gospodarczych, środowiskowych, kulturowych oraz kompozycyjno-estetycznych;
 zrównoważony rozwój, w którym następuje proces integrowania działao gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych;
 minimalizacja napięd i konfliktów,
 ograniczanie zagrożeo dla zrównoważonego rozwoju.
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1.7. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy

W celu sporządzenia Prognozy przeprowadzono następujące prace:
 przeanalizowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego częśd miejscowości Skoki,
 przeanalizowano cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym i wojewódzkim istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu;
 zaznajomiono się z danymi ekofizjograficznymi oraz innymi dostępnymi opracowaniami
sozologicznymi obejmującymi obszar objęty prognozą,
 poddano analizie i ocenie istniejący stan środowiska oraz określono potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu;
 określono potencjalne oddziaływania na środowisko, które mogą wynikad z realizacji
ustaleo opisanych w projekcie dokumentu;
 przeprowadzono wizję terenową.
Podczas opracowywania niniejszej prognozy wykorzystano następujące metody oceny: opisową, nakładania danych, analizę materiałów źródłowych oraz wykorzystano doświadczenie autorów w zakresie oceny oddziaływao różnego rodzaju przedsięwzięd na środowisko. Takie podejście dało możliwośd przeprowadzenia wielokierunkowej oceny oddziaływania ustaleo dokumentu planistycznego na środowisko.
Prognoza obejmuje obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego częśd miejscowości Skoki oraz tereny, na które ustalenia tego
dokumentu mogą oddziaływad. Prognoza sporządzona została w formie opisowej i kartograficznej. Informacje zawarte w niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko zgodnie z artykułem 52 ust.1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeostwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) są opracowane stosownie do stanu
współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości
projektowanego dokumentu.
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2.ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARZE OBJĘTYM PROJEKTEM MPZP
2.1. Położenie fizyczno-geograficzne i ukształtowanie terenu

Zgodnie z regionalizacją Polski (Kondracki J. 2002) obszar objęty ustaleniami analizowanego dokumentu położony jest w granicach mezoregionu Pojezierza Gnieźnieoskiego,
który jest częścią Pojezierza Wielkopolskiego.
Pojezierze Gnieźnieoskie (315.54) jest środkową częścią Pojezierza WielkopolskoKujawskiego. Odpowiada ono formom terenu związanym z poznaoską fazą zlodowacenia
wiślaoskiego, które tworzą pasmo wzgórz, ciągnące się od Dziewiczej Góry na północ o d
Czerwonaka przez Pobiedziska, Gniezno i Trzemeszno, gdzie skręcają na południowy
wschód w stronę Konina. Wschodnią częśd pojezierza cechuje duże skupienie jezior rynnowych, z których największe jest Gopło.
Zgodnie ze szkicem geomorfologicznym zamieszczonym w objaśnieniach do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 ark 395 Wągrowiec, teren objęty ust aleniami analizowanego dokumentu zajmuje w części wschodniej i północnej równinę
sandrową, pozostała częśd stanowi wysoczyznę morenową falistą.
Powierzchnia terenu objętego prognozą opada w kierunku zachodnim w stronę
doliny Małej Wełny. Średnia wysokośd wynosi tu 85 m n.p.m. Najwyższy punkt mieści się
na wysokości 90 m, natomiast najniższy na poziomie 74 m n.p.m. w okolicach koryta Małej Wełny. Rzeźba analizowanego terenu została przedstawiona na rycinie nr 4.

Ryc. 4 Model obszaru objętego prognozą (źródło: opracowanie własne na postawie mapy topograficznej 1:10 000)
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2.2. Krajobraz

Przeważającą strukturą użytkowania w gminie Skoki są tereny rolnicze. Krajobraz ten
jest urozmaicony przez występujące miejscami różnice wysokości, które są wynikiem działania lodowców. Szczególne znaczenie w krajobrazie gminy Skoki ma występowanie znaczącej
liczby jezior, cieków wodnych oraz gęstej sieci rowów melioracyjnych. Występują tutaj liczne
zadrzewienia śródpolne i przydrożne.
Zgodnie ze współczesną typologią krajobrazu, krajobraz gminy można zaklasyfikowad do
grupy krajobrazów przyrodniczo kulturowych, które zostały ukształtowane w wyniku wspólnego
działania procesów naturalnych i modyfikacji pokrycia terenu i struktury przestrzennej przez
człowieka. Typ krajobrazu to krajobraz mozaikowy z przewagą elementów i struktur przyrodniczych. Tłem jest mozaikowy, często chaotyczny układ form użytkowania terenu, z których żadna
nie stanowi dominującej formy (Chmielewski i inni, 2015). Zgodnie z typologią Andrzej Richlinga,
jest to krajobraz nizinny, rodzaj: glacjalny, gatunek: pagórkowaty.
Na obszarze objętym MPZP dominuje zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna,
usługowa oraz powiązana z nimi infrastruktura komunikacyjna. Lokalną dominantę stanowi wieża telefonii komórkowej znajdująca się w granicach opracowania. Zachodnią i północną częśd
terenu opracowania zajmują nieużytki ze spontanicznie wykształconymi zadrzewieniami. W krajobrazie obszaru wyraźnie zaznacza się krawędziowy fragment doliny Małej Wełny, której dośd
ostro opadający stok stanowi charakterystyczny aspekt wizualny.
Krajobraz obszaru analizy jak i jego sąsiedztwa należy ocenid jako przeciętnie atrakcyjny,
jest to typowa przestrzeo miejska poddana procesom inwestycyjnym, o dużej dynamice zmian,
aktualnie ukierunkowanych na rozwój zabudowy mieszkaniowej.
2.3. Budowa geologiczna

W regionie analizowanego obszaru najstarszymi utworami geologicznymi są utwory
Kredy. Okres ten reprezentowany jest przez Margle, które występują tutaj powszechnie, ich
strop leży na wysokości do 180.5 m p. p. m. Obszar w całości pokryty jest serią osadów trzeciorzędowych o stosunkowo dużej miąższości, która średnio wynosi 160 m. Osady oligocenu
występujące w pobliżu miasta Skoki, to piaski, iły i mułki. Utwory te leżą bezpośrednio na
utworach kredy górnej. Piaski posiadają szarozielony i szarobrunatny kolor, natomiast mułki
są szare i szarobrunatne. Osady oligocenu osiągają miąższośd do 52 m. Skały miocenu, tak jak
utwory oligocenu, nie są zróżnicowane litologicznie. Piaski, mułki i węgiel brunatny reprezen-
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tują miocen. Nie występują tutaj znaczne podkłady węgla brunatnego, miąższośd tej warstwy
nie przekracza 1,4 m. Wysokośd utworów miocenu w okolicach miasta Skoki wynosi do 58 m.
Warstwy podścielające osady czwartorzędu stanowią Iły, mułki i piaski. W stropie
mułków ilastych mio-pliocenu znajdują się piaski pyłowate ze żwirem, piaski ilasto pyłowate
oraz gliny piaszczyste, które reprezentują osady pliocenu. Osady te charakteryzują się słabym
wysortowaniem, zawartośd frakcji ciężkiej mieści się w przedziale 0,15 - 0,73%.
Powierzchnia obszaru objętego MPZP i jego sąsiedztwa pokryta jest w całości przez
utwory czwartorzędowe. Powstały one podczas zlodowaceo południowopolskich, środkowopolskich oraz północnopolskich. Gliny zwałowe są najstarszymi skałami czwartorzędowymi w
regionie. Piaski i żwiry wodnolodowcowe to utwory zlodowacenia Odry. Zalegają one od 49
m p. p. m. i osiągają miąższośd do 18 m. W otoczeniu analizowanego obszaru stwierdzono
następujące utwory zlodowacenia Warty: Mułki, piaski i iły zastoiskowe, piaski i żwiry zastoiskowe oraz gliny zwałowe. Piaski i żwiry zastoiskowe na terenie miasta Skoki posiadają miąższośd około 55 m, są to piaski różnoziarniste. Gliny zlodowacenia Warty w okolicach Skoków
leżą bezpośrednio na osadach trzeciorzędowych, ich miąższośd dochodzi do 61 m. Na wschód od
Skoków występują piaski i żwiry oraz mułki wodnolodowcowe jako osady zlodowacenia Wisły.
Jest to materiał piaszczysto żwirowy, który charakteryzuje się różnym stopniem obtoczenia, jest
wysortowany frakcjonalnie. Gliny zwałowe zlodowacenia Wisły pokrywają większośd regionu,
jednak są trudne do określenia ze względu na brak utworów, które oddzielałyby je od glin zlodowacenia Warty. W dolinie Małej Wełny znajdują się utwory powstałe u schyłku plejstocenu i
początku holocenu. Są to piaski eoliczne w wydmach, które budowane są przez piaski kwarcowoskaleniowe, o drobnym i średnim uziarnieniu. Piaski te są dobrze wysortowane i obtoczone.
Utworami holocenu w okolicach Skoków są piaski i mułki jeziorne, tworzone są przez drobne
piaski pyłowate, wapniste, dobrze przemyte o szarej barwie (Objaśnienia do Szczegółowej Mapy
Geologicznej Polski ark 395 Wągrowiec).
Na obszarze objętym planem zgodnie z wydzieleniami na Szczegółowej Mapie Geologicznej Polski ark 395 Wągrowiec występują piaski i namuły den dolinnych w dolinie rzeki
Małej Wełny. Utwory te tworzą dna cieków i zagłębienia po dawnych przepływach w rynnach
lodowcowych. Wypełnione są materiałem piaszczysto mułkowym o szaro-żółtej i brunatnoszarej barwie. Ich miąższośd, zmierzona na podstawie sond, dochodzi do 2 m. Na pozostałej
części opracowywanego terenu występują utwory plejstocenu, zlodowacenia Wisły, tj. piaski
i żwiry lodowcowe na glinach zwałowych oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe.
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Obszar objęty projektem MPZP nie znajduje się w granicach złóż surowców naturalnych ani w ich bezpośrednim sąsiedztwie, najbliżej położonym obszarem tego typu jest złoże
kruszywa naturalnego „Skoki”, oddalone o ok 1,4 km. Zestawienie najbliżej położonych złóż
surowców naturalnych prezentuje poniższa tabela.
Tabela 1: Złoża kopalin zlokalizowane na terenie gminy Skoki
Id
złoża

Nazwa złoża

10580

Rejowiec

10580

Rejowiec

3748

Skoki

3745

Szczodrochowo

13847

Brzeźno JŁ

10585 Niedźwiedziny 1
4374

Niedźwiedziny

4374

Niedźwiedziny

4374

Niedźwiedziny

8198
11526
11526

Niedźwiedziny
DH
Niedźwiedziny
KR
Niedźwiedziny
KR

Kopalina
KRUSZYWA
NATURALNE
KRUSZYWA
NATURALNE
KRUSZYWA
NATURALNE
KRUSZYWA
NATURALNE
TORFY
KRUSZYWA
NATURALNE
KRUSZYWA
NATURALNE
KRUSZYWA
NATURALNE
KRUSZYWA
NATURALNE
KRUSZYWA
NATURALNE
KRUSZYWA
NATURALNE
KRUSZYWA
NATURALNE

Pole
złoża

Powierzchnia
2
[m ]

Odległośd od MPZP *m+

56541

5725

66876

5724

27190

1394

4306/2009

58344

5242

6743/2010

11211

5908

1311/2006

92194

7296

Pole III 7312/2016

22702

7517

Pole I

7312/2016

416987

5907

Pole II

7312/2016

103154

7088

4268/2011

83160

6813

Pole A

7764/2016

49839

5927

Pole B

7764/2016

35758

5907

Nr rejestru

źródło: Paostwowy Instytut Geologiczny

2.4. Gleby

W gminie Skoki przeważają gleby o klasie bonitacji IVa, które zajmują 30% ogólnej
powierzchni. Gleby te są żyzne, lecz stosunkowo mało czynnie biologicznie. Tworzone są
przez gleby brunatne, płowe i bielicowe. Klasa IVb to 13% powierzchni, gleby te są kształtowane przez takie same typy i gatunki gleb jak w klasie IVa. Dosyd duży odsetek gleb zajmuje
klasa V (25% całkowitej powierzchni). Są to gleby mało żyzne oraz nieurodzajne. Tworzone
przez lżejsze odmiany gleb brunatnych, płowych, rdzawych oraz bielicowych. Gleby te powstają przeważnie ze względu na mało przepuszczalne podłożę. Gleby klasy VI to 20% powierzchni. Należą do nich gleby rdzawe, bielicowe, rankery oraz pararędziny. Powstają na
takich utworach macierzystych jak: żwiry piaszczyste, płytkie piaski słabo gliniaste na piaskach luźnych, wapieniach, żwirach z bardzo płytkich piasków wietrzeniowych oraz piaskach
luźnych. Najsłabsze gliny zajmują 5% całkowitej powierzchni.
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Przydatnośd rolnicza gleb określa typy siedliskowe rolniczej powierzchni produkcyjnej, z
którymi związane są konkretne rośliny uprawne. Procentowy rozkład przydatności rolniczej gleb
w gminie Skoki został przedstawiony w tabeli 3. Największą powierzchnię zajmuję kompleks Żytni dobry (33%). Są to gleby powstałe na piaskach gliniastych lekkich podścielonych piaskiem słabogliniastym lub na piaskach głęboko zalegających na glinach. Są to gleby brunatne, pseudobielicowe oraz czarne ziemie i mady. Siedlisko to jest odpowiednie do produkcji takich roślin jak: rzepak ozimy, jęczmieo, pszenżyto, ziemniak, żyto, gryka, łubin żółty, seradela, wyka ozima, lnianka i
gorczyca. Dużą częśd gminy zajmują również kompleksy żytnie słabe oraz żytnie bardzo słabe.
Kompleks żytni bardzo dobry zajmuję stosunkowo niewielką powierzchnię. Zalicza się tutaj najlepsze gleby lekkie, które jednak cechują się mniej trwałą strukturą oraz są uboższe w makroelementy niż gleby kompleksów 1-3, które w gminie Skoki praktycznie nie występują. Kompleks 4
to przeważnie gleby pseudobielicowe.
Tabela 2. Klasy bonitacyjne w gminie Skoki
Klasa
bonitacyjna

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

VIz

% Powierzchni
gminy

0

0

2

5

30

13

25

20

5

Źródło: WIOŚ „Agrochemiczne badanie gleb wielkopolski w latach 2000-2004”

Tabela 3. Kompleksy przydatności rolniczej gleb w gminie Skoki
Kompleksy
pszenny
przydatności
bardzo
rolniczej gruntów dobry
ornych
% Powierzchni
gminy

0

pszenny pszenny
dobry
wadliwy

żytni
bardzo
dobry

żytni
dobry

żytn
słaby

żytni
bardzo
słaby

zbożowopastewny
mocny

zbożowopastewny
słaby

1

11

33

23

25

2

4

1

Źródło: WIOŚ „Agrochemiczne badanie gleb wielkopolski w latach 2000-2004”

Gleby obszaru objętego MPZP nie są użytkowane rolniczo, w większości zajęte są
pod budownictwo. Obszar niezabudowany stanowią nieużytki, pokryte glebami o płytkim
profilu wykształconymi na występujących tu piaskach. Miejscami pokrywa glebowa nie
występuje wcale, dotyczy to zwłaszcza dróg gruntowych i innych powierzchni noszących
ślady rozjeżdżania przez pojazdy.
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2.5. Wody podziemne

Według podziału hydrogeologicznego Polski analizowany obszar znajduje się w regionie mogileoskim (XII) w zasięgu rejonu Rogoźna (XIIA). Trzeciorzędowe osady wodonośne
stanowią na tym obszarze główny poziom użytkowy wód podziemnych. Poziom ten występuje na głębokości od 60 do ponad 100 m. Uzyskiwane wydajności wynoszą maksymalnie 30
m3h-1. Lokalnie w rejonie tym na głębokości poniżej 150 m występują utwory wodonośne w
osadach kredy, jednak nie mają one większego znaczenia użytkowego. Wąskim pasem w
kierunku zachodnim od miejscowości Skoki, rozciąga się obszar, na którym głównym poziomem użytkowym są utwory czwartorzędowe, a wody z poziomu mioceoskiego mają mniejsze
znaczenie. W bliższej okolicy Skoków wodonośne utwory czwartorzędowe występują na głębokości mniejszej niż 30 m, a im dalej na północ tym głębokośd ta wzrasta do około 60 m.
Zwierciadło wód podziemnych podlega nieznacznym wahaniom na analizowanym obszarze
zarówno w skali roku, jak i w wieloleciu. Amplituda zaobserwowanych stanów ekstremalnych
wynosi zaledwie 1,42 m. Począwszy od grudnia poziom wód gruntowych podnosi się aż do
osiągnięcia maksymalnych stanów w kwietniu. Po okresie stanów najwyższych (marzec-maj)
poziom wód łagodnie opada osiągając swoje minimum w listopadzie (komentarz do mapy
hydrograficznej w skali 1:50 000, ark. N-33-119-C „Wągrowiec”).
Zgodnie z Mapą Hydrogeologiczną Polski, obszar objęty MPZP znajduje się w granicach jednostki hydrogeologicznej 3 abQII/Tr, co oznacza że użytkowymi poziomami wodonośnymi na tym obszarze są piętra czwartorzędowe i trzeciorzędowe. Poziom czwartorzędowy
nie posiada izolacji lub jest ona słaba, a jego zasoby dyspozycyjne mieszczą się w przedziale
od 100 do 200 m3/24h x km2.
Głębokośd zalegania wód gruntowych odzwierciedla rzeźbę terenu, a także bud owę geologiczną. Zgodnie z odczytem hydroizobat przedstawionych na mapie hydrograficznej w skali 1:50 000, na obszarze objętym prognozą głębokośd zalegania wód gruntowych w strefie zabudowanej wynosi powyżej 2 m, natomiast w pobliżu doliny Małej Wełny, głębokośd dochodzi do 1 m.
Obszar miasta Skoki leży poza zasięgiem występowania Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych (GZWP). Na terenie gminy znajduję się GZWP nr 143 „Subzbiornik Inowrocław
– Gniezno”, od którego obszar objęty prognozą oddalony jest o 1,5 km. Zbiornik ten został
wydzielony w utworach

Trzeciorzędowych, szacunkowe zasoby dyspozycyjne to 96

[tys. m³/dobę+, natomiast średnia głębokośd ujęd to 120 m.
Obszar MPZP leży w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 42,
której stan zarówno jakościowy jak i ilościowy oceniono w Planie Gospodarowania Wodami
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w Obszarze Dorzecza Odry jako dobry. JCWPd nr 42 jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.
W obrębie JCWPd nr 42 w utworach czwartorzędowych występują jeden lub dwa poziomy wodonośne. Poziom mioceoski występuje na całym obszarze, jest dobrze izolowany i
pozbawiony

kontaktów

hydraulicznych

z

poziomem

czwartorzędowym

(http://www.psh.gov.pl/)
2.6. Wody powierzchniowe

Zgodnie z Mapą Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP), obszar objęty ustaleniami analizowanego dokumentu leży w zlewni Małej Wełny od dopływu z Rejowca do jeziora
Rościoskiego oraz bezpośredniej zlewni jeziora Rościoskiego. Mała Wełna, która w górnym
biegu nazywana jest Wełnianką stanowi lewobrzeżny dopływ Wełny, stanowi zachodnią
granicę obszaru objętego ustaleniami analizowanego dokumentu. Długośd Małej Wełny na
terenie gminy Skoki wynosi 25 km. Do rzeki tej wpływają wody m.in. z jeziora Turostowo i
jeziora Rybno. Środkowy bieg rzeki posiada liczne urządzenia służące przykładowo do nawadniania łąk. Do Małej Wełny na terenie gminy wpadają 3 podstawowe cieki: Kanał Dzwonowski, Kanał Pląskowo-Pomarzany i Kanał Roszkowo-Popowo. Wzdłuż biegu Małej Wełny występują liczne jeziora, są to m.in. jeziora: Rościoskie (Skockie), Budziszewskie
oraz Rogoźno. Na południe i wschód od Skoków, w dolinie Małej Wełny, zlokalizowane są
stawy rybne. W kierunku wschodnim oraz na zachód od Skoków, w obrębie zlewni Małej
Wełny występuje znaczna liczba niewielkich zbiorników, tzw. oczek.
Cieki w rejonie obszaru MPZP charakteryzują śnieżno-deszczowy reżimem zasilania z
jednym minimum oraz jednym maksimum przepływu oraz stanu wody w całym cyklu rocznym.
Najwyższe przepływy występują w kwietniu i marcu. Po okresie wysokich stanów oraz przepływów w okresie wiosennym wody rzeczne szybko opadają, aż do osiągnięcia najniższych
stanów we wrześniu lub październiku. Zlewnie rzek omawianego obszaru charakteryzują bardzo niskie wartości odpływu jednostkowego. Przepływ chwilowy zmierzony na Małej Wełnie w
profilu Skoki w dniu 2 września 2002 r. wyniósł 0,09 m3/s, po wyjściu z Jeziora Rościoskiego
przepływ w tym samym dniu był już znacznie wyższy i wynosił w profilu Potrzanowo 1,38 m3/s
(komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, ark. N-33-119-C „Wągrowiec”).
Otoczenie obszaru objętego ustaleniami MPZP jest bogate pod względem występowania jezior. Najbliżej położone stanowi Jezioro Rościoskie, które oddalone jest o ok 200 m w
kierunku północnym. Jezioro Rościoskie (Skockie) posiada powierzchnie ok 77 ha, jego maksy-
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malna głębokośd wynosi 5,5 m. Położone jest na północ od miasta Skoki. Jest to zbiornik przepływowy o nieregularnym kształcie. Zasilane jest przez: Małą Wełnę (od południa), Kanał Roszkowo-Popowo (od północy) oraz przez cieki o charakterze rowów melioracyjnych. (Program
Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skoki na lata 2017 – 2020).
Zestawienie Jezior znajdujących się w odległości do 10 km od obszaru objętego projektem MPZP prezentuje poniższa tabela.
Tabela 4. Jeziora znajdujące się w odległości 10 km od obszaru objętego prognozą
Odległośd od MPZP
Nazwa
Powierzchnia *km2+ Obwód *km+
*km+
Jez. Rościoskie
0,74
4,38
0,201
Jez. Maciejak
0,6
4,44
1,932
Jez. Budziszewskie
1,58
10,18
2,153
Jez. Czarne
0,12
1,51
2,493
Jez. Lipka
0,12
1,27
2,940
Jez. Lechlioskie
0,08
1,19
3,241
Jez. Jeziorko
0,06
1,11
3,428
Jez. Liskówka
0,11
1,25
3,437
Jez. Włóknieoskie
0,67
4,51
3,870
Jez. Brzeźno
0,18
2,07
4,137
Jez. Czarne
0,24
2,25
6,174
Jez. Gackie
0,26
3,11
6,429
Jez. Małe
0,14
1,56
6,757
Jez. Łomno
0,18
2,37
6,856
Jez. Borowe
0,03
0,72
7,507
Jez. Starskie
0,6
5,53
8,185
Jez. Łoskoo
0,18
1,91
8,201
Jez. Dzwonowskie
0,19
2,31
8,316
Jez. Rogoźno
1,22
11,08
8,974
Jez. Wojnowo
0,18
2,53
9,547
Jez. Wiatrowskie
0,29
3,04
9,823
Jez. Nienawiskie
0,24
3,85
9,850
Źródło: Komputerowa mapa podziału hydrograficznego Polski

Analizowany obszar nie podlega okresowym podtopieniom i zgodnie z danymi Internetowego Systemu Osłony Kraju (http://mapy.isok.gov.pl/imap/) istniejąca i potencjalna zabudowa która może powstad w oparciu o zapisy planu nie znajduje się w zasięgu terenów o
szczególnym zagrożeniu wystąpienia powodzi (o prawdopodobieostwie wystąpienia powodzi
wynoszącym 1% – raz na 100 lat lub 10% raz na 10 lat).
Obszar objęty projektem MPZP znajduje się w granicach Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) PLRW600025186699 „Mała Wełna od Dopł. z Rejowca do ujścia”. Jest
to silnie zmieniona częśd wód, której ocena stanu ekologicznego zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami w Obszarze Dorzecza Odry jest zła. JCWP PLRW600025186699 jest zagrożona
ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.
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2.7. Klimat

Według klasyfikacji Gumioskiego na jednostki rolniczo klimatyczne, obszar objęty
prognozą znajduję się w VII strefie tj. dzielnica Środkowa. Okres wegetacji wynosi tutaj od
210 do 220 dni. Liczba dni z przymrozkiem waha się od 100 do 110 dni. Średnia suma opadów w 2017r. wynosiła 650mm (IMGW). Według delimitacji Wosia na regiony klimatyczne
Polski, analizowany obszar znajduję się w strefie XV, czyli regionie środkowowielkopolskim,
które cechuję się dużą roczną liczbą dni z pogodą bardzo ciepłą, pochmurną, bez opadu.
Rycina 5. przedstawia rozkład temperatury zarejestrowany przez kanały 10 i
11 satelity Landsat 8 w dniu 19.03.2018 r. Można zauważyd różnice w rozkładzie temperatury
na terenie gminy. Zdecydowanie chłodniejsze są obszary zbiorników wodnych oraz lasy.
Wyższą temperaturę zarejestrowano na obszarach rolniczych oraz w mieście Skoki.

Ryc 5. Rozkład temperatury na powierzchni ziemi w dniu 19.03.2018 r. (źródło: Opracowanie własne na podstawie zdjęcia satelitarnego Landsat 8)
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2.8. Jakośd powietrza atmosferycznego

W 2017 roku w Poznaniu przeprowadzono roczną ocenę jakości powietrza z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę
roślin. Wyniki opublikowane zostały w raporcie o stanie środowiska województwa wielkopolskiego w 2016 r. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. 2012, poz.914) wyznaczono trzy strefy: „aglomerację poznaoską”, „miasto Kalisz”,
i „strefę wielkopolską”. Obszar objęty prognozą znajduję się w strefie wielkopolskiej.
Strefę stanowi:

 aglomeracja o liczbie mieszkaoców większej niż 250 tysięcy,
 miasto o liczbie mieszkaoców większej niż 100 tysięcy,

 pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkaoców
większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji.
Ocenę taką wykonuje się w odniesieniu do stref i poziomów substancji w oparciu o:


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. poz. 1031)



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu
przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. 2012, poz. 1034)



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U., poz. 1032)
Celem przeprowadzenia oceny było uzyskanie informacji o poziomach substancji w

powietrzu w 2016 roku na obszarach poszczególnych stref, w zakresie umożliwiającym:

 dokonanie klasyfikacji stref, odrębnie dla każdej substancji według określonych kryteriów (poziom dopuszczalny, poziom docelowy, poziom celu długoterminowego),

 uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeo zanieczyszczeo na obszarach poszczególnych stref w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów z przekroczeniami standardów jakości powietrza,

 wskazanie stref w województwie, na obszarach których występują przekroczenia
normatywnych stężeo substancji w powietrzu, wymagających tworzenia programów
ochrony powietrza, jak również wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania tych przekroczeo,
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 monitorowanie obowiązujących dla stref województwa programów ochrony powietrza: dla miasta Kalisz z na skutek przekroczenia stężeo PM10, PM2,5, O3, Bap oraz
aglomeracji poznaoskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM10 oraz BaP, a także dla strefy wielkopolskiej ze względu na przekroczenie poziomu dla pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10, BaP i O3.
Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:
•

ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi,

•

ustanowionych ze względu na ochronę roślin.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje: dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki
SO2, benzen C6H6, ołów Pb, arsen As, nikiel Ni, kadm Cd, benzo(a)piren B(a)P, pył PM10, pył
PM2,5, ozon O3, tlenek węgla CO. Ocena dokonywana pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin obejmuje: dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx i ozon O3.
Klasyfikacji stref dokonuje się dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie najwyższych stężeo (tzn. występujących w najbardziej zanieczyszczonych rejonach) na obszarze
aglomeracji lub innej strefy
Wartości kryterialne oceny wykonywanej dla roku 2016 zamieszczono w poniższych
tabelach.
Tabela 5. Poziomy dopuszczalne zanieczyszczeo powietrza pod kątem ochrony zdrowia

Substancja
benzen
dwutlenek
azotu
dwutlenek
siarki
ołów
pył
zawieszony
PM 2,5
pył
zawieszony
PM 10
tlenek węgla

rok kalendarzowy
jedna godzina
rok kalendarzowy
jedna godzina
24 godziny
rok kalendarzowy

Dopuszczalny
poziom substancji
w powietrzu
3
*μg/m ]
5
200
40
350
125
0,5

Dopuszczalna częstośd
przekroczenia
dopuszczalnego
poziomu w roku kalendarzowym
nie dotyczy
18 razy
nie dotyczy
24 razy
3 razy
nie dotyczy

rok kalendarzowy

25

nie dotyczy

24 godziny

50

35 razy

rok kalendarzowy

40

nie dotyczy

8 godzin

10000

nie dotyczy

Okres uśredniania
wyników
pomiarów
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Tabela 6. Poziomy docelowe zanieczyszczeo powietrza pod kątem ochrony zdrowia
Dopuszczalna częstośd przekroczenia docelowego
poziomu w roku kalendarzowym

Okres uśredniania
wyników pomiarów

Poziom docelowy substancji
w powietrzu

arsen

rok kalendarzowy

6 ng/m

3

nie dotyczy

benzo(a)piren

rok kalendarzowy

1 ng/m

3

nie dotyczy

kadm

rok kalendarzowy

5 ng/m

3

nie dotyczy

nikiel

rok kalendarzowy

Substancja

20 ng/m

*

3

nie dotyczy

3

**

ozon
8 godzin
120 μg/m
25 dni
3
pył zawieszony PM 2,5
rok kalendarzowy
25 μg/m
nie dotyczy
* stężenie 8-godz. kroczące liczone ze stężeo jednogodzinnych
** liczba dni z przekroczeniami poziomu docelowego w roku kalendarzowym, uśredniona w ciągu ostatnich trzech lat. Jeżeli
brak wyników pomiarów z trzech lat, podstawę klasyfikacji mogą stanowid wyniki z dwóch lub jednego roku.

Tabela 7. Cel długoterminowy dla poziomu zanieczyszczeo powietrza pod kątem ochrony zdrowia
Okres uśredniania
wyników pomiarów
Ozon
8 godzin*
*stężenie 8-godz. kroczące liczone ze stężeo jednogodzinnych
Substancja

Poziom celu długoterminowego
120 μg/m

3

Tabela 8. Poziomy dopuszczalne zanieczyszczeo powietrza pod kątem ochrony roślin
Substancja
Tlenki azotu*

Okres uśredniania
wyników pomiarów

Dopuszczalny
poziom substancji
w powietrzu
3
*μg/m ]

rok kalendarzowy

30

rok kalendarzowy
Dwutlenek siarki

20

pora zimowa
(okres od 1 X do 31 III)

* - suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu

Tabela 9. Poziom docelowy zanieczyszczeo powietrza pod kątem ochrony roślin
Substancja
Ozon
* wyrażony jako AOT40

Okres uśredniania
wyników pomiarów
okres wegetacyjny (1.V-31.VII)

Poziom docelowy substancji
w powietrzu
3
18 000 μg/m x h*

Tabela 10 Cel długoterminowy pod kątem ochrony roślin
Okres uśredniania
wyników pomiarów
Ozon
okres wegetacyjny (1.V-31.VII)
*stężenie 8-godz. kroczące liczone ze stężeo jednogodzinnych
Substancja

Poziom celu długoterminowego
3

6 000 μg/m x h*

Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowią:


dopuszczalny poziom substancji w powietrzu,



dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji,



poziom docelowy,



poziomy celów długoterminowych.
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Wynikiem oceny, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas:


klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczeo na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, albo poziomów docelowych,



klasy B – jeżeli stężenia zanieczyszczeo na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji;

 klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeo na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji
nie jest określony – poziomy dopuszczalne, albo poziomy docelowe,
W przypadku poziomu celu długoterminowego dla ozonu przyjęto następujące oznaczenie klas:
klasa D1 - jeżeli stężenia ozonu na terenie strefy nie przekraczają poziomu celu długoterminowego
klasa D2 - jeżeli stężenia ozonu na terenie strefy przekraczają poziom celu długoterminowego.
Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeo zanieczyszczeo występujących
na jej obszarze i wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działao na rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz utrzymania tej jakości.
W wyniku przeprowadzenia powyższej analizy jakości powietrza w 2017 roku, obszar
objęty ustaleniami planu, należący do strefy wielkopolskiej, zakwalifikowano pod kątem
ochrony zdrowia i ochrony roślin do klas przedstawionych w poniższych tabelach.
Tabela 11: Klasyfikacja strefy wielkopolskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu
ochrony zdrowia w 2016 roku.
Nazwa strefy

Strefa
wielkopolska

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeo dla obszaru całej strefy
NO2

SO2

CO

C6H6

pył
PM2,5

pył
PM10

Pb

BaP

As

Cd

Ni

O3
(dc)

O3
(dt)

A

A

A

A

A

C

A

C

A

A

A

A

D2

Tabela 12: Klasyfikacja strefy wielkopolskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu
ochrony roślin w 2016 roku.
Nazwa strefy

Strefa wielkopolska

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeo dla obszaru
całej strefy
kryterium – poziom dopuszczalny
SO2
NOx
O3 (dc)
O3 (dt)
A
A
A
D2

W roku 2017, przekroczenie obowiązujących standardów jakości powietrza w województwie wielkopolskim dotyczyło dwóch zanieczyszczeo: pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w
tym pyle benzo(a)pirenu. Na żadnym stanowisku pomiarowym nie odnotowano przekroczeo
poziomów docelowych ustanowionych dla metali, natomiast na wszystkich stanowiskach pomiarowych odnotowano stężenia benzo(a)pirenu przekraczające poziom docelowy. BaP jest sub-
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stancją charakteryzującą się wyraźną zmiennością sezonową, z wysokimi stężeniami w sezonie
zimnym. W strefie wielkopolskiej na stanowiskach prowadzących pomiary pyłu PM10, za wyjątkiem stanowiska w Tarnowie Podgórnym, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej częstości
przekroczeo dopuszczalnego poziomu.
W przypadku pozostałych zanieczyszczeo, których stężenia nie przekroczyły obowiązujących w 2017 roku kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia: dwutlenku siarki
(SO2), dwutlenku azotu (NO2), benzenu (C6H6), tlenku węgla (CO), arsenu (As), kadmu (Cd),
niklu (Ni) i ołowiu (Pb), strefa wielkopolska otrzymała klasę A. Ze względu na ochronę roślin
strefa wielkopolska została sklasyfikowana w klasie A dla wszystkich tych trzech zanieczyszczeo. Jednak w strefie tej zostało przekroczone obowiązujące dla ozonu kryterium poziomu
celu długoterminowego ze względu na ochronę roślin (klasa D2).

2.9. Formy ochrony przyrody, flora, roślinnośd i fauna
2.9.1. Szata roślinna

Zgonie z regionalizacją przyrodniczo-leśną R. Zielonego i A. Kliczkowskiej analizowany obszar znajduję się w krainie Wielkopolsko - pomorskiej w mezoregionie Pojezierzy Wielkopolskich.
Szczególną rolę w ochronie flory na obszarze gminy posiadają zbiorowiska leśne,
które zajmują znaczącą częśd całkowitej powierzchni gminy Skoki. Poza lasami, ważną rolę odgrywają zbiorowiska łąkowe, torfowe i szuwarowe w dolinach rzek, a także r oślinnośd towarzysząca licznie występującym tutaj jeziorom. Uzupełnieniem wcześniej
wymienionych zbiorowisk roślinności jest fauna występująca na terenie parków, cment arzy, ogrodów. Występują tutaj również zadrzewienia śródpolne, przydrożne oraz prz ywodne. Pełnią one ważne funkcję, m.in. ochronną, estetyczną, ekologiczną. Zadrzewienia
tworzą takie gatunki drzew jak: grusza, topola, wierzba, kasztanowiec, jesion, olsza cza rna, kruszyna pospolita, kalina koralowa.
Na podstawie banku danych o lasach, przeważającym typem siedliskowym w granicach analizowanego obszaru jest bór mieszany świeży (BMśw) oraz las mieszany świeży
(LMśw). Charakterystyczne gatunku dla BMśw to: sosna, świerk, dąb, buk, jodła, modrzew,
osika, brzoza, grab, lipa, klon. Natomiast dla LMśw: dąb, sosna zwyczajna, dąb szypułkowy,
brzoza brodawkowata, jarząb, kruszyna pospolita, trzmielina brodawkowata oraz leszczyna.
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Na analizowanym obszarze dominuje zieleo urządzona towarzysząca zabudowie
mieszkaniowej i związana z przestrzenią publiczną. Tereny niezabudowane stanowią nieużytki, na których miejscami wykształciły się zadrzewienia.
Na rycinie 6. Przedstawiony został wskaźnik NDVI, który obrazuje kondycję roślin.
Wskaźnik przyjmuję wartośd od -1 do 1. Wynik bliższy 1 oznacza lepszą kondycję roślin.
Wskaźnik bazuję na relacji między największym odbiciem w paśmie bliskiej podczerwieni,
a absorbcją promieniowania odpowiadającemu kolorowi czerwonemu. Wskaźnik na analizowanym obszarze nie przekracza wartości 0,15.

Ryc. 6. Współczynnik NDVI dla gminy Skoki (źródło: Opracowanie własne na podstawie zdjęcia satelitarnego Landsat 8)
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2.9.2. Fauna

W gminie Skoki, liczne powierzchnie leśne, doliny rzeczne oraz przestrzenne łąki tworzą
korzystne warunki do tworzenia siedlisk ptactwa, owadów i gryzoni. Zwierzyna występująca w
lasach to: sarny, jelenie, dziki, daniele lisy, borsuki i kuny. W dorzeczu rzek Małej Wełny i Wełny spotkad można wydry oraz bobry, a także liczne ptactwo. Na łąkach oraz terenach zakrzewionych najczęściej spotykane zwierzęta to: królik, jeż, ryjówka oraz kret. Na polach można
spotkad bażanty i kuropatwy. W sąsiedztwie miasta Skoki stwierdzono występowanie takich
gatunków jak: bocian biały, bocian czarny, żuraw, łabędź niemy, czajka, gęś, słowik rdzawy,
kaczka, a także orzeł bielik. Gady reprezentowane są przez jaszczurkę zwinkę, padalce i zaskrooce, natomiast płazy przez żaby, ropuchy, traszki rzekotki i kumaki. W wodach jezior spotkad można raki, w tym raka amerykaoskiego. Fauna ryb ogranicza się do tych gatunków, które
wykorzystywane są przez działalnośd gospodarczą człowieka. Warto zwrócid uwagę na występowanie tutaj wielu cennych owadów m.in. motyli takich jak paź żeglarz czy paź królowej.
(Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki).
Z uwagi na fakt, że analizowany teren położny jest w granicach jednostki osadniczej
stosunkowo silnie zurbanizowanej nie stwierdzono tu stałej obecności dużych zwierząt. Jednak z uwagi na otoczenie Skoków licznymi zwartymi kompleksami leśnymi stanowiącymi
schronienie dla dużych gatunków ssaków, z którego mogą one zachodzid na obszar objęty
MPZP, można spodziewad się tu ich okazjonalnego występowania. Pojawiad się tu mogą także gryzonie i zalatywad ptaki pospolicie występujące na okolicznych agrocenozach, terenach
leśnych i terenach zabudowanych miasta Skoki.
Obszar objęty ustaleniami analizowanego dokumentu nie charakteryzuje się indywidualnością w zakresie bogactwa świata zwierzęcego w stosunku do podobnych obszarów
znajdujących się obrębie terenów miejskich
Korytarze ekologiczne
Obszar MPZP nie znajduje się w granicach korytarzy wyznaczonych w ramach projektu
korytarzy ekologicznych opracowanych przez Polską Akademię Nauk - Zakład Badania Ssaków w
Białowieży w 2005 roku, najbliżej położony obszar tego typu jest oddalony o ok 1 km w kierunku
zachodnim (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/). Przez obszar MPZP przepływa natomiast rzeka
Mała Wełna, której dolinę należy traktowad jako lokalny korytarz dla migracji zwłaszcza drobnych zwierząt (został on już obecnie zawężony ze względu na bliskośd istniejącej zabudowy).
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2.9.3. Formy ochrony przyrody

Obszar objęty ustaleniami analizowanego dokumentu nie znajduje się w granicach żadnej
z obowiązujących w Polsce obszarowych form ochrony przyrody, na jego obszarze nie występują
także pomniki przyrody. Najbliżej położonym pomnikiem przyrody jest pojedynczy dąb szypułkowy rosnący w sąsiedztwie ogrodów działkowych przy ul. Parkowej (w pobliżu byłego zboru
ewangelickiego) w odległości ok 130 m od granic MPZP.
Listę obszarowych form ochrony przyrody znajdujących się w promieniu 30 km od granic
MPZP prezentuje poniższa tabela, a lokalizację tego obszaru na ich tle załącznik nr 3.

Tabela 13. Obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody położone w promieniu
30 km od analizowanego obszaru
Nazwa
REZERWATY
Żywiec Dziewięciolistny - otulina
Żywiec Dziewięciolistny
Buczyna - otulina
Buczyna
Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej
Dębina
Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko - otulina
Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko
Jezioro Czarne
Śnieżycowy Jar - otulina
Jezioro Pławno
Śnieżycowy Jar
Promenada
Wełna
Jezioro Dębiniec
Słonawy
Jezioro Drążynek
Las Liściasty w Promnie
Meteoryt Morasko - otulina
Meteoryt Morasko
Gogulec - otulina
Gogulec
Bagno Chlebowo
Żurawiniec
PARKI KRAJOBRAZOWE
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka - otulina
Lednicki Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Promno - otulina
Park Krajobrazowy Promno
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka
Biedrusko
Puszcza Notecka

Odległośd od granic obszaru
objętego MPZP *km+
10.88
10.92
11.28
11.39
13.29
13.45
13.80
13.87
15.94
16.25
16.41
16.42
16.80
16.92
22.88
23.40
25.94
25.98
26.44
26.71
26.99
27.12
27.72
28.21
5.52
5.52
14.11
21.87
22.67
1.90
16.47
22.30
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Doliny Samicy Kierskiej w gminie Suchy Las
Dolina Noteci
Dolina Cybiny w Poznaniu
Pawłowicko-Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu
ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe jezior położonych w gminie Rogowo
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem PLB300006
Puszcza Notecka PLB300015
Dolina Samicy PLB300013
NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
Buczyna w Długiej Goślinie PLH300056
Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058
Stawy Kiszkowskie PLH300050
Dolina Wełny PLH300043
Biedrusko PLH300001
Jezioro Kaliszaoskie PLH300044
Ostoja koło Promna PLH300030
Dolina Cybiny PLH300038
Bagno Chlebowo PLH300016
Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005
UŻYTEK EKOLOGICZNY
Uroczysko Smolarki
Uroczysko Pomarzanki
Śmieszka
Wągrowiecka ostoja
Mokradła nad Jeziorem Kamiosko
Łęgi Potoku Różanego
Wilczy Młyn

26.86
27.24
27.94
28.21
27.89
10.33
13.30
26.64
9.57
10.23
10.40
14.09
15.16
21.83
22.67
23.71
26.60
29.27
4.80
11.39
12.81
13.28
16.56
26.34
28.84

Źródło: Geoserwis GDOŚ

2.10. Zabytki i obiekty o wartościach kulturowych

Formą ochrony obiektów o wysokiej wartości historycznej oraz kulturowej, jest wpisanie ich do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków przez właściwy organ. Ewidencja zabytków powinna odzwierciedlad cały zasób zabytkowy na danym terenie, natomiast wpis do
rejestru zabytków wywołuje skutki prawne w postaci objęcia danego obiektu ochroną prawną, pozwalającą na ingerencję paostwa w konstytucyjnie chronione prawo własności. Na
analizowanym obszarze nie występują budynki wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych (księga A), a także stanowiska archeologiczne wpisane do wojewódzkiego
rejestru zabytków archeologicznych (księga C). Najbliżej położonymi obiektami zabytkowymi
są pałac z połowy XIX wraz z parkiem, oddalone o ok 60 m od granic obszaru objętego ustaleniami analizowanego dokumentu.
W poniższych tabelach zestawiono zabytki nieruchome i archeologiczne znajdujące
się w granicach gminy Skoki.
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Tabela 14. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru w gminie Skoki
CHRONOLOGIA
1855 - 1856
poł. XIX w.
1737 r.
1870 r.
1914 r.
1914 r.
1914 r.
1914 r.
1914 r.
1914 r.
1914 r.
1914 r.
1936 r.
2. poł. XIX w.
poł. XIX w.
data nieznana

pocz. XIX w.
pocz. XIX w.

1. poł. XIX w.
przełom XIII/XIV w.
1754 r.
XV w.
1880 r.
1880 r.
pocz. XX w.

data nieznana
pocz. XIX w.
poł. XIX w.
1839 r.
poł. XIX w.
1870 r.
poł. XIX w.
przełom XIX/XX w.
1780 r.
1820 r.
1820 r.
1. poł. XIX w.
koniec XIX w.
koniec XIX w.
poł. XIX w.

FUNKCJA
kościół
pałac
kościół
park
zespół - szkoła
inny budynek
mieszkalny
inny budynek
mieszkalny
szkoła
inny budynek
gospodarczy
bursa/internat
bursa/internat
bursa/internat
brama
park
dwór
park

2627/A z 1997-08-31
1728/A z 1975-04-29
1162/A z 1970-07-16
1728/A z 1975-04-29
292/Wlkp/A z 2006-04-11

DATA REJESTRU
1997-08-31
1975-04-29
1970-07-16
1975-04-29
2006-04-11

Skoki
Skoki
Skoki
Skoki
Antoniewo

292/Wlkp/A z 2006-04-11

2006-04-11

Antoniewo

292/Wlkp/A z 2006-04-11
292/Wlkp/A z 2006-04-11

2006-04-11
2006-04-11

Antoniewo
Antoniewo

2006-04-11
2006-04-11
2006-04-11
2006-04-11
2006-04-11
1984-12-07
1968-10-29
1988-10-26

Antoniewo
Antoniewo
Antoniewo
Antoniewo
Antoniewo
Chociszewo
Glinno
Glinno

1970-03-11

Jabłkowo

1970-03-11

Jabłkowo

1986-10-28

Jabłkowo

1958-12-31

Jabłkowo

1958-12-31

Jabłkowo

2013-01-16
2000-06-15
2000-06-15
2000-06-15

Jabłkowo
Jagniewice
Jagniewice
Jagniewice

1970-03-11

Lechlin

1970-03-11

Lechlin

1985-06-27
1970-03-11
1986-11-03
1986-11-03
1986-11-03
1985-09-11

Lechlin
Lechlin
Pawłowo Skockie
Pawłowo Skockie
Pawłowo Skockie
Pomarzanki

1933-03-14
1970-07-16
1970-07-16
1970-04-29
1992-05-22
1992-05-22
1992-05-22

Raczkowo
Rejowiec
Rejowiec
Roszkowo
Rościnno
Rościnno
Rościnno

WYKAZ DOKUMENTÓW

292/Wlkp/A z 2006-04-11
292/Wlkp/A z 2006-04-11
292/Wlkp/A z 2006-04-11
292/Wlkp/A z 2006-04-11
292/Wlkp/A z 2006-04-11
1981/A z 1984-12-07
253/A z 1968-10-29
2167/A z 1988-10-26
1012/A z 1970-03-11; 2106/A
z 1986-10-28; 2106/A z 201003-25; brak numeru z 2010zespół - dwór
06-18
1012/A z 1970-03-11; 2106/A
dwór
z 2010-03-25
2106/A z 1986-10-28; 2106/A
z 2010-03-25; brak numeru z
park
2010-06-18
2537/A z 1958-12-31;
zespół - kościół 880/Wlkp/A z 2013-01-16
2537/A z 1958-12-31;
kościół
880/Wlkp/A z 2013-01-16
cmentarz rzymsko-katolicki
880/Wlkp/A z 2013-01-16
zespół - dwór
32/Wlkp/A z 2000-06-15
dwór
32/Wlkp/A z 2000-06-15
park
32/Wlkp/A z 2000-06-15
1013/A z 1970-03-11; 2005/A
z 1985-06-27; 2005/A z 2008zespół - dwór
12-30
1013/A z 1970-03-11; 2005/A
dwór
z 2008-12-30
2005/A z 1985-06-27; 2005/A
park
z 2008-12-30
kościół
1015/A z 1970-03-11
zespół - dwór
2105/A z 1986-11-03
dwór
2105/A z 1986-11-03
park
2105/A z 1986-11-03
park
2023/A z 1985-09-11
2461/A z 1933-03-14; brak
kościół
numeru z 1933-03-14
kościół
1161/A z 1970-07-16
dzwonnica
1161/A z 1970-07-16
pałac
1094/A z 1970-04-29
zespół - pałac 2234/A z 1992-05-22
pałac
2234/A z 1992-05-22
park
2234/A z 1992-05-22

MIEJSCOWOŚD
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1853 - 1854
1860 r.
data nieznana

poł. XIX w.

pałac
spichlerz
aleja
podwórze
gospodarcze
park

1512/A z 1974-04-11
1544/A z 1974-07-04
2012/A z 1985-08-12

1974-04-11
1974-07-04
1985-08-12

Stawiany
Stawiany
Stawiany

2012/A z 1985-08-12
2012/A z 1985-08-12

1985-08-12
1985-08-12

Stawiany
Stawiany

Żródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Tabela 15. Zabytki archeologiczne wpisane do rejestru w gminie Skoki
NAZWA

WYKAZ DOKOUMENTÓW
2055/A z 1986-01-20;
Brzeźno, st.1
99/Wlkp/C z 2008-05-19
1745/A z 1976-02-27;
Glinno, st.1
100/Wlkp/C z 2007-09-28
1656/A z 1974-12-14;
Jabłkowo, st.5
101/Wlkp/C z 2007-09-28
2334/A z 1995-02-01;
Sławica, st.1
102/Wlkp/C z 2007-10-03
2336/A z 1995-02-02;
Stawiany, st.48
103/Wlkp/C z 2012-03-05
Żródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

DATA WPISU

MIEJSCOWOŚD

1986-01-20

Brzeźno

1976-02-27

Glinno

1974-12-14

Jabłkowo

1995-02-01

Sławica

1995-02-02

Stawiany

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej analizowany dokument ustala:
1. ochronę oraz zachowanie dawnego budynku spichlerza, w strefie oznaczonej na rysunku
planu, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków;
2. ochronę zabytków w strefie stanowiska archeologicznego, wskazanego na rysunku planu;
3. ochronę układu urbanistycznego miasta Skoki, w strefie wskazanej na rysunku planu, poprzez kształtowanie układu ulic i układu zabudowy zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu.
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3. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Środowiska Gminy Skoki na lata 2017-2020, do
najważniejszych problemów ochrony środowiska na terenie objętym ustaleniami ocenianego
MPZP zaliczyd można:


Ochronę klimatu i poprawę jakości powietrza.



Poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeo do środowiska oraz usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę oraz ochrona środowiska gruntowo-wodnego.



Zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego dla mieszkaoców gminy poprzez
osiągnięcie dopuszczalnych poziomów hałasu.



Ochronę walorów i zasobów przyrodniczych gminy Skoki.



Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeo mogących powodowad poważną awarię
oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i środowiska.



Kształtowanie świadomości ekologicznej i poszanowania dla środowiska przyrodniczego mieszkaoców gminy Skoki.
Należy zaznaczyd, iż skutki dla środowiska wywołane realizacją ustaleo miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego częśd miejscowości Skoki nie spowoduje możliwości niezrealizowania powyższych priorytetów dodatkowo przyczyniając się do
wspierania części z nich. Szczegółowy wpływ ustaleo analizowanego dokumentu opisano w
dalszych rozdziałach.

4.OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN STANU ŚRODOWISKA PRZY BRAKU REALIZACJI
USTALEO PROJEKTU MPZP
Odstąpienie od realizacji ustaleo ocenianego dokumentu oznacza, że dla analizowanego terenu nie zostaną wprowadzone ustalenia dotyczące jego planowanego przeznaczenia. Uchwalenie MPZP pozwoli na uporządkowanie rozwoju społeczno – gospodarczego i
przestrzennego miasta oraz wprowadzenie zapisów planistycznych zgodnych z obowiązującymi przepisami. Brak odpowiedniej polityki przestrzennej, gwarantującej właściwą powierzchnię inwestycyjną wywoład może szereg niekorzystnych konsekwencji dla środowiska
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w miejscach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, do najważniejszych zaliczyd należy:
 ograniczenie powierzchni terenów biologicznie czynnych, na skutek niekontrolowanej
ekspansji zabudowy kosztem terenów otwartych;
 przeznaczanie nowych terenów istotnych dla funkcjonowania powiązao przyrodniczych pod zabudowę mieszkaniową lub przemysłową;
 rozwój zabudowy rozproszonej;
 powstanie nowych, lub wzmocnienie istniejących barier ekologicznych
 wzrost zanieczyszczeo w powietrzu oraz pogorszenie klimatu akustycznego wywołane
wzrostem ruchu samochodowego oraz rozwojem terenów przemysłowych;
 potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych wywołane niewłaściwie prowadzoną gospodarką wodno-ściekową;
 presja inwestorów w kierunku zagospodarowania gleb wyższych klas, przydatnych dla
działalności rolniczej.
Rozwój przestrzenny miasta wymaga wskazania nowych terenów pod zabudowę w
taki sposób, by nie zajmowała ona terenów najcenniejszych pod względem przyrodniczym, atrakcyjnych krajobrazowo, klimatycznie oraz by była lokalizowania na obszarach
bezpiecznych od wszelkich zagrożeo ekologicznych. Obecny brak przeznaczenia terenu w
planach miejscowych, nie przystawał do zamierzeo inwestycyjnych właścicieli nieruch omości i warunków rynkowych.
Brak realizacji ustaleo ocenianego planu pozostawi analizowany teren w obecnym użytkowaniu, lub spowoduje na nim rozwój zabudowy o różnym charakterze w oparciu o decyzje o
warunkach zabudowy (co ze względu na zabudowę już tu funkcjonującą i realizowaną jest wysoce prawdopodobne). Nowa zabudowa, lub dotychczasowe użytkowanie może obciążad środowisko w różnym stopniu. Jednak pod warunkiem zachowania zasad określonych w przepisach prawa w zakresie m.in. gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej, emisji zanieczyszczeo i hałasu,
potencjalna zabudowa powstała bez obowiązywania planu nie powinna oddziaływad na środowisko w stopniu znaczącym. W związku z tym w przypadku prawidłowo zaprojektowanej potencjalnej zabudowy nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko.
Zapisy przedmiotowego planu wyznaczają kierunki rozwoju przestrzennego z określeniem zasad, które mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności człowieka na
stan środowiska. Zapisy dokumentu zawierają szereg nakazów, zakazów i ograniczeo zapewniających zachowanie właściwych norm jakości wszystkich elementów środowiska gminy
Skoki. Dokument określi zasady zagospodarowania terenu z uwzględnieniem koniecznych
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rozwiązao w zakresie ochrony i kształtowania środowiska wynikających z obowiązujących
przepisów prawnych. Projekt dokumentu zawiera szereg ustaleo dotyczących eliminacji lub
ograniczenia negatywnych oddziaływao na środowisko. Zaproponowane w ocenianym dokumencie rozwiązania planistyczne są zgodne z polityką przestrzenną gminy wyrażoną w
Studium Uwarunkowao i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i nie powinny w sposób istotny wpływad na środowisko (szczegółowa analiza wpływu ocenianego dokumentu
została zaprezentowana w dalszej części niniejszej prognozy).

5.SKUTKI DLA ŚRODOWISKA, KTÓRE MOGĄ WYNIKAD Z USTALEO PROJEKTU MPZP
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego częśd miejscowości Skoki ustala przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku następującymi symbolami:


MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,



MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej,



MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,



UO – teren zabudowy usługowej,



US – tereny sportu i rekreacji,



ZL – teren lasu,



ZP – tereny zieleni urządzonej,



WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych,



E – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyki,



K – teren infrastruktury technicznej – kanalizacji,



KD-L, KD-D, KD-Dxs – tereny dróg publicznych,



KDWxs – tereny dróg wewnętrznych.

Analizując ustalenia ocenianego dokumentu należy uznad, że skala zmian w zagospodarowaniu miasta Skoki w porównaniu do stanu istniejącego nie jest duża. Plan w znacznej części
utrzymuje obecne użytkowanie terenu dogęszczając istniejącą zabudowę i dodając obszary przeznaczone przede wszystkim pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną oraz tereny sportu i rekreacji. Przekształcenie obecnego użytkowania nastąpid może głównie w obrębie
wydzieleo 1MN, 2MN, 5MN, 6MN 13MN, 14MN, 6MW, 7MW, 8MW, 1US i 2US. Na pozostałym
obszarze procesy inwestycyjne zostały zainicjowane już dawno, plan może tam wpływad na uzupełnienie działek jeszcze niezabudowanych w obrębie terenów istniejącego zagospodarowania.
Poddając ocenie specyfikę zapisów dokumentu, do ustaleo których realizacja może
powodowad potencjalne występowanie oddziaływania na środowisko zaliczyd należy przede
wszystkim możliwośd rozbudowy terenów mieszkaniowych związanych z nimi terenów ko-
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munikacyjnych oraz terenów sportu i rekreacji. Do największych zagrożeo dla środowiska,
związanych z powyższymi działaniami o charakterze inwestycyjnym, należą:


niewłaściwie prowadzona gospodarka wodno – ściekowa,



niewłaściwy sposób magazynowania wytworzonych odpadów,



emisja hałasu ze środków komunikacji i ze źródeł stacjonarnych, które mogą występowad w ramach powstałej zabudowy jak urządzenia klimatyzacyjne, wentylatory
itp., powodująca niedotrzymanie obowiązujących standardów akustycznych,



emisja zanieczyszczeo do powietrza z transportu, źródeł energetycznego spalania paliw, powodująca niedotrzymanie dopuszczalnych stężeo zanieczyszczeo poza terenem
do którego władający powstałą infrastrukturą będzie posiadał tytuł prawny,



oddziaływanie na szatę roślinną w związku z realizacją prac budowlanych.
Podkreślid należy że zapisy MPZP, poprzez zastosowane nakazy i zakazy w zasadzie

minimalizują możliwośd wystąpienia powyższych zagrożeo. Faktyczne oddziaływanie na środowisko będzie więc wypadkową ustaleo zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz stopnia realizacji tych ustaleo.
Prognozę skutków dla środowiska wynikających z realizacji ustaleo przedstawionych
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiera kolejny rozdział
niniejszego opracowania.
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6. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO, SKUTKÓW REALIZACJI
USTALEO ANALIZOWANEGO DOKUMENTU
(w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralnośd tego obszaru, a także na pozostałe elementy środowiska)

6.1. Obszar przewidywanego zajęcia terenu

Realizacja zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może
byd związana z trwałą zmianą sposobu użytkowania terenu w ramach wydzieleo, dla których
dopuszcza się zabudowę i realizację terenów komunikacyjnych. Powierzchnia objęta ustaleniami
planu wynosi ok 18,5 ha.
Powierzchnia potencjalnego przekształcenia, biorąc pod uwagę tereny dotąd niezainwestowane, szacowana jest na około 7 ha. Przy czym ze względu na znaczące spadki
terenu w obrębie wydzieleo 1US, 2US i 14MN nie przewiduje się ich pełnego wykorzystania. Zapisy planu dodatkowo minimalizują skalę potencjalnych zmian wprowadzając d opuszczalną powierzchnię zabudowy dla poszczególnych funkcji, przykładowo dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których przewidziano największy rozwój,
określono maksymalną powierzchnie zabudowy na poziomie 35%-40% działki a dla terenów US zaledwie 10%.
6.2. Wody podziemne

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie powinny byd źródłem znacząco negatywnych oddziaływao na środowisko wodne. Należy zauważyd, że takie
działania jak zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej i nakaz odprowadzania ścieków do
sieci kanalizacji sanitarnej wpływad mogą na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze gminy Skoki. Pośrednio korzystne skutki dla ochrony środowiska wodnego będą miały wszelkie tereny czynne biologicznie wprowadzane zapisami dokumentu, które sprzyjad będą retencjonowaniu wody.
Wprowadzenie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę może stad się
źródłem potencjalnych zagrożeo dla wód podziemnych zarówno na etapie inwestycyjnym
jak i w fazie eksploatacji. W trakcie posadowienia fundamentów pod planowane budynki
może dojśd do prowadzenia prac poniżej pierwszego horyzontu wód gruntowych, dlatego
istotną kwestią jest ich prowadzenie w sposób niedopuszczający do zanieczyszczenia
wód, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi. Przy czym, ze względu na położenie ob-
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szaru objętego MPZP (zgodnie Mapą Hydrograficzną w skali 1:50 000), w większości w
strefie zalegania pierwszego poziomu wód gruntowych na średniej głębokości poniżej 2,0
m p.p.t., ryzyko wystąpienia takiej sytuacji uznaje się za niewielkie. Nie powinna również
wystąpid koniecznośd odwadniania wykopów fundamentowych i wykopów pod infrastrukturę podziemną. W związku z tym nie powinny powstawad lokalne i chwilowe leje
depresji związane z tego typu pracami. Wyjątek stanowid może tu realizacja parkingów
podziemnych, które dopuszcza się dla funkcji UO oraz realizacja inwestycji w otoczeniu
koryta Małej Wełny, gdzie wody podziemne mogą występowad nieco płycej. Wówczas w
przypadku konieczności realizacji prac poniżej pierwszego poziomu wód gruntowych należy je przeprowadzid możliwie szybko lub zastosowad rozwiązania ograniczające czas
funkcjonowania leja depresji związanego z pracami (np. poprzez zastosowanie ścianek
szczelnych przy realizacji wykopów).
Na etapie realizacji prac budowlanych, potencjalne zagrożenie dla jakości wód podziemnych stanowid może wykorzystanie ciężkiego sprzętu budowlanego i składowanie materiałów
budowlanych. Aby ograniczyd to oddziaływanie (np. przenikanie substancji ropopochodnych),
należy wykorzystywad wyłącznie sprzęt sprawny technicznie i sprawowad nad nim stały nadzór a
substancje mogące przenikad do wód gruntowych należy magazynowad w szczelnych zbiornikach ustawionych na stabilnym podłożu.
W trakcie funkcjonowania nowej zabudowy do potencjalnych zagrożeo dla środowiska
wodnego zaliczyd należy niewłaściwie prowadzoną gospodarkę ściekową. Przy czym zapisy MPZP
w zasadzie wykluczają ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych ściekami, nakazując odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej.
Z wprowadzeniem nowej zabudowy, którą dopuszcza projekt planu zwiększy się zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych i związanych z ewentualną działalnością usługową. Przełoży się to na zwiększenie poboru wód podziemnych z poziomów użytkowych,
przez ujęcie gminne, ponieważ plan nakazuje zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej
Biorąc pod uwagę potencjalnie maksymalną liczbę nowych gospodarstw domowych, którą
dopuszcza plan i nieznaczną powierzchnię przeznaczoną na inne cele nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na stan ilościowy wód podziemnych.
Zapisy planu dopuszczają możliwośd realizacji ujęd wodnych dla potrzeb gospodarczych. Ujęcia takie będą musiały funkcjonowad w granicach zatwierdzonych przez właściwy
organ zasobów, przez co ich ewentualna eksploatacja realizowana będzie z zachowaniem
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naturalnej odnawialności wód podziemnych. Pobór mieszczący się w granicach dopuszczalnych wartości nie wpłynie w sposób negatywny na stan ilościowy wód podziemnych, zapobiegnie nadmiernemu zaczerpywaniu zasobów wodnych.
Z uwagi na wprowadzenie obszarów o trwałej nawierzchni (miejsca parkingowe, chodniki, place, powierzchnie dachowe, tereny komunikacyjne itp.) zmienią się lokalne warunki infiltracji wód opadowych. Zapisy planu nakazują ich zagospodarowanie w granicach działki lub odprowadzenie ich do Małej Wełny. Wody opadowe z większości powierzchni szczelnych podlegad
będą najpewniej spływowi powierzchniowemu na tereny biologicznie czynne gdzie będą infiltrowad. Rozwiązanie takie pozwoli na zachowanie gruntowego charakteru odpływu tych wód,
przez co nie przewiduje się by mogło wystąpid znaczące uszczuplenie zasobów wód gruntowych.
W przypadku odprowadzania tych wód do cieku, zapisy planu nakazują ich podczyszczanie. Wody opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (drogi, miejsca postoju pojazdów),
które będą ujmowane w otwarte lub zamknięte szczelne systemy kanalizacyjne, przed odprowadzeniem ich do wód powierzchniowych lub do ziemi powinny spełniad parametry określone w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnid przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800), czyli nie powinny zawierad więcej niż 15 mg/dm3 węglowodorów ropopochodnych i 100 mg/dm3 zawiesiny ogólnej.
Wszelkiego rodzaju zabudowa usługowa, powstała w oparciu o zapisy planu, powinna
zostad zaprojektowana i wykonana w sposób uniemożliwiający migrację zanieczyszczeo do środowiska gruntowo wodnego (szczelne posadzki w pomieszczeniach magazynowych, szczelne
pojemniki na odpady, szczelne dwupłaszczowe zbiorniki na paliwa, stosowanie sorbentów na
wypadek awarii itp.). Tyczy się to zwłaszcza zakładów, których działalnośd powodowad będzie
powstawanie odpadów w postaci płynnej (szczególnie mobilnych i podatnych na rozprzestrzenianie w środowisku wodnym) lub wykorzystujących i obracających paliwami płynnymi. Na obszarach tych, gdzie mogą się znaleźd substancje o dużym potencjale zagrożeo dla środowiska
gruntowo wodnego (substancje ropopochodne, smary, farby itp.) powinny zostad zastosowane
metody ograniczające ryzyko dla środowiska. Substancje takie powinny byd magazynowane na
szczelnych powierzchniach w miejscach poza oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
Zgodnie z definicją umieszczoną w Ramowej Dyrektywie Wodnej dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez częśd wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy jak i chemiczny jest określony jako co najmniej „dobry”.
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Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze
zmianami) celami środowiskowymi dla jednolitych części wód podziemnych są:
 zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeo,
 zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,
 ochrona i podejmowanie działao naprawczych, a także zapewnianie równowagi między
poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąd ich dobry stan.
Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących
w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym, według
„Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” będzie utrzymanie tego stanu.
Teren objęty ustaleniami analizowanego dokumentu znajduje się w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 42, stan zarówno jakościowy jak i ilościowy oceniono w
Planie Gospodarowania Wodami w Obszarze Dorzecza Odry jako dobry. JCWPd nr 42 jest
niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej
JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu.
Ocena stanu chemicznego wód podziemnych prowadzona jest głównie na podstawie
wartości progowych elementów fizykochemicznych określających stan chemiczny wód podziemnych odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu wg rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. z 2016 poz. 85). Zgodnie z powyższym cele środowiskowe
są reprezentowane przez wartości progowe, określone dla klasy III jakości wód podziemnych,
przy jednoczesnym uwzględnieniu przepisów mówiących, że stan chemiczny uznaje się za dobry
w przypadku gdy przekroczenia wartości progowych dla dobrego stanu chemicznego występują,
ale są one związane z naturalnie podwyższonym tłem niektórych jonów lub ich wskaźników.
Głównym wyznacznikiem dobrego stanu ilościowego dla JCWPd jest zapewnienie zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania przy długoterminowej średniorocznej
wartości poboru z ujęd wód podziemnych.
Dodatkowymi parametrami, które uwzględniane są w wyznaczaniu celów środowiskowych są:


poziom wód podziemnych nie podlega takim wahaniom, które mogłyby doprowadzid do:
 niespełnienie celów środowiskowych przez wody powierzchniowe,
 wystąpienia znacznych obniżeo zwierciadła wód podziemnych,
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 wystąpienia szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych,


kierunki zmian krążenia wód podziemnych nie powodują intruzji wód słonych.
Analizując specyfikę ustaleo analizowanego dokumentu (wprowadzających funkcje o sto-

sunkowo niewielkim potencjale zagrożeo dla środowiska gruntowo-wodnego, przy uwzględnieniu zapisów planu i obowiązujących przepisów prawa) stwierdza się, że w wyniku wprowadzenia
ich w życie nie wystąpią znaczące uwolnienia zanieczyszczeo do środowiska gruntowo-wodnego,
mogące wpłynąd w sposób istotny na stan jakościowy wód podziemnych. Oddziaływanie takie
będzie ograniczone przede wszystkim na skutek dotrzymania warunków określonych prawem
dotyczących gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarowania odpadami.
Ustalenia projektu MPZP nie powinny także wpływad na stan ilościowy wód podziemnych, ponieważ potencjalny wzrost zapotrzebowania na wodę z nich wynikający ocenia się jako
nieznaczny dla zasobów dyspozycyjnych poziomów użytkowych wód podziemnych, a eksploatacja potencjalnych nowych ujęd będzie się musiała odbywad w granicach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych co gwarantowad będzie naturalną odnawialnośd zasobów wodnych.
Podsumowując należy podkreślid, że z uwagi na rodzaj zastosowanych w projekcie MPZP
zapisów, nie przewiduje się by ich realizacja mogła powodowad nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód podziemnych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” oraz celów wymienionych w z art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
(Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zmianami).

6.3. Powierzchniowa budowa geologiczna i powierzchnia ziemi

Powierzchnia ziemi w rozumieniu art. 3 pkt. 25 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018, poz. 799 ze zm.) powinna byd w możliwie największym stopniu chroniona poprzez zapewnienie ograniczenia zmian naturalnego ukształtowania terenu do niezbędnego minimum oraz utrzymanie, jakości gleby i ziemi powyżej lub co
najmniej na poziomie wymaganych standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395).
Oddziaływanie planowanej zabudowy na warunki geologiczne związane będzie z
etapem prowadzenia prac budowlanych. Na etapie realizacji nowych obiektów naruszeniu
ulegnie struktura gruntu do głębokości wykonania płyt fundamentowych. W efekcie ich
budowy, wykonania nawierzchni nowych dróg, chodników oraz infrastruktury podziemnej
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nastąpi przekształcenie przypowierzchniowej warstwy gruntu. Koniecznośd zdjęcia warstwy
gleby związana jest z każdym rodzajem zainwestowania. Zdjęcie warstwy glebowej na
stosunkowo małej powierzchni nie będzie miało negatywnego wpływu na grunty w
sąsiedztwie opisywanego terenu. Również podczas instalacji infrastruktury podziemnej, takiej
jak przewody elektryczne elementy kanalizacji i systemu wodociągowego czy gazociągowego
nastąpi ingerencja w powierzchniowe warstwy gruntu. Z uwagi na skalę powyższych prac oraz
deniwelacje terenu nie ograniczające na większości obszaru, w sposób istotny możliwości
posadowienia budynków, nie wpłyną one w sposób na naturalne ukształtowanie terenu.
Jedynie w obszarze krawędziowym dolin Małej Wełny, w granicach wydzieleo 1US, 2US i 1KDD występuje skarpa o wysokości ok 10 m limitująca działania inwestycyjne. W przypadku
realizacji działao budowlanych w obrębie skarpy (zwłaszcza przy realizacji drogi w ramach
wydzielenia 1KD-D, w przypadku wydzieleo US możliwe będzie wykorzystanie terenu poza
obrębem skarpy) należy je zaprojektowad i wykonad z zachowaniem jej stateczności i
ograniczeniem powierzchni przekształconej, np. poprzez zastosowanie murów oporowych.
Przy czym ze względu na duże koszty prac w obrębie terenów o dużych spadkach, realizację
zabudowy w obrębie stoku doliny uznaje się za mało prawdopodobną.
W przypadku konieczności wykonania niwelacji terenu, potencjalnie mogący
powstad nadmiar gruntu zostanie w możliwie największym stopniu wykorzystany w
granicach przedmiotowego obszaru. Z uwagi na fakt, że w podłożu zalegają w większości
piaski (według Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski), stanowiące z reguły grunty nośne,
nie powinna zachodzid koniecznośd rozległych wymian gruntu. Jednak o tym czy tak będzie
w

miejscach

lokalizacji

zabudowy

powinny

przesądzid

badania

geotechniczne

poprzedzające potencjalne zainwestowanie.
W trakcie prac budowlanych na skutek poruszania się maszyn i środków transportu
może wystąpid na niewielkim obszarze nieznaczne naruszenie struktury gleby i zmiana jej
cech (zagęszczenie mogące skutkowad utrudnieniem infiltracji wód opadowych). Struktura
gruntu zostanie odtworzona na etapie zagospodarowywania terenu zielenią urządzoną.
W związku z wykorzystaniem do realizacji potencjalnych inwestycji maszyn
budowlanych istnieje ryzyko wycieku substancji ropopochodnych do gruntu. Zagrożenie to
będzie niewielkie gdyż wykonawca prac zobowiązany zostanie do wykorzystania maszyn w
pełni sprawnych technicznie oraz nadzoru nad nimi w czasie ich działania i postoju.
Wszelkie potencjalne usterki będą usuwane na bieżąco.
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W celu minimalizacji ryzyka zanieczyszczenia gruntu zaplecza budów powinny byd
zorganizowane na powierzchni utwardzonej, a wszelkiego rodzaju smary, oleje i farby które
mogą znaleźd się na placu budowy należy przechowywad w szczelnych pojemnikach.
Pojazdy, maszyny i urządzenia wykorzystywane do realizacji prac nie powinny byd
tankowane na terenie budowy, w związku z tym nie będzie zachodzid ryzyko rozlania się
paliwa przy wykonywaniu takiej operacji.
Na etapie eksploatacji zabudowy, w związku z realizacją budynków ze szczelnymi
posadzkami

nie

przewiduje

się

możliwości

wystąpienia

zagrożenia

przenikania

zanieczyszczeo związanych z potencjalnie prowadzoną działalnością usługową do gruntu.
6.4. Wody powierzchniowe

Wprowadzenie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę może stad się źródłem
potencjalnych zagrożeo dla wód powierzchniowych zarówno na etapie inwestycyjnym jak i w
fazie eksploatacji. Przy czym podkreślid należy, że na terenie objętym ustaleniami MPZP odsunięto w sposób możliwie daleki miejsca realizacji potencjalnej nowej zabudowy od koryta Małej
Wełny. W przypadku ocenianego dokumentu oddziaływanie na wody powierzchniowe może
mied jedynie charakter pośredni poprzez zanieczyszczenie wód podziemnych.
Zagrożenie stanowid może niewłaściwie prowadzona gospodarka wodno-ściekowa w obrębie terenów przeznaczonych do zagospodarowania. Oddziaływanie takie nie powinno nastąpid, z uwagi na zapis w planie nakazujący odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej.
W ocenianym dokumencie dośd szczegółowo podjęto problem wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych nakazując ich zagospodarowanie w
obrębie działki lub odprowadzenie do Małej Wełny. Biorąc pod uwagę charakter analizowanego obszaru założyd należy, że ich większośd podlegad będzie infiltracji na terenach zielonych. W przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi z
powierzchni zanieczyszczonych, za pośrednictwem szczelnych systemów kanalizacyjnych,
należy te wody doprowadzid do parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnid przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800). Zapisy planu nakazują zastosowanie urządzeo
podczyszczających wody opadowe w przypadku odprowadzania ich do Małej Wełny.
Projekt MPZP dopuszcza możliwośd realizacji budowli hydrotechnicznych, nie wskazując jednak ich lokalizacji ani charakteru. W związku z tym trudno się odnieśd do faktycznego
oddziaływania tego typu infrastruktury. Nie mniej jednak obiekty tego typu powinny zostad
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zrealizowane z możliwie minimalną ingerencją w koryto Małej Wełny i wpływem na warunki
przepływu wód w cieku. Wszelkie prace w obrębie koryta powinny byd prowadzone ze szczególną starannością pod względem zabezpieczenia wód przed zanieczyszczeniem, ponieważ
jest to środowisko szczególnie podatne na przenoszenie zanieczyszczeo. Wszelkiego rodzaju
bazy materiałowe oraz miejsca gromadzenia odpadów podczas budowy powinny byd lokowane w jak największym oddaleniu od koryta rzeki.
Zapisy planu minimalizują możliwośd wystąpienia znaczących oddziaływao na wody
rzeki Mała Wełna i jej parametry hydromorfologiczne poprzez zakaz stosowania nawierzchni
nieprzepuszczalnych wzdłuż cieku, oraz umacniania brzegów rzeki Mała Wełna materiałami
uniemożliwiającymi naturalną wegetację roślin. Plan nakazuje również zachowanie koryta
rzeki Mała Wełna jako otwartego. Powyższe zapisy, w połączeniu z zachowaniem dopuszczalnych parametrów wód opadowych i roztopowych w przypadku wprowadzania ich do
cieku, pozwalają stwierdzid, że MPZP chroni ekosystem rzeki Mała Wełna w sposób należyty
w związku z tym nie przewiduje się możliwości wystąpienia znacząco negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe.
Obszar objęty projektem MPZP znajduje się w granicach Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) PLRW600025186699 „Mała Wełna od Dopł. z Rejowca do ujścia”.
Jest to silnie zmieniona częśd wód, której ocena stanu ekologicznego zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami w Obszarze Dorzecza Odry jest zła. JCWP PLRW600025186699 jest
zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej
JCWP będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego.
Analizując specyfikę ustaleo analizowanego dokumentu, stwierdza się, że w wyniku
wprowadzenia ich w życie nie wystąpią uwolnienia zanieczyszczeo do wód powierzchniowych
mogące wpływad na ich stan chemiczny, nie powinna również nastąpid ingerencja w elementy
hydromorfologiczne i biologiczne Małej Wełny wpływająca w sposób istotny na charakter koryta.
Tym samym nie przewiduje się by realizacja ustaleo analizowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogła powodowad nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód
powierzchniowych zawartych w planie gospodarowania wodami i ustawie prawo wodne.
Podsumowując należy stwierdzid, że w przypadku realizacji powyższych założeo oraz zapisów związanych z ochroną środowiska wodnego analizowanego dokumentu, nie przewiduje
się by realizacje jego ustaleo mogła w sposób negatywny oddziaływad na wody powierzchniowe.
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6.5. Powietrze i klimat akustyczny

Wpływ zabudowy przewidzianej w ustaleniach planu na jakośd powietrza atmosferycznego związany będzie przede wszystkim z emisją ze spalania paliw na potrzeby ciepłownicze. Na obecnym etapie, bez znajomości warunków technicznych emisji, lokalizacji emitorów i ilości spalanych paliw, nie można w sposób wiarygodny oszacowad faktycznego oddziaływania projektowanej zabudowy w tym zakresie. Na ograniczenie oddziaływania jakie wywierad będzie ona na lokalne warunki aerosanitarne wpływad będzie przede wszystkim koniecznośd spełnienia wymagao art. 144 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) oraz zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe.
Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oddziaływad będzie ruch pojazdów wewnątrz poszczególnych nieruchomości i istniejących i projektowanych tras komunikacyjnych. Szkodliwe skutki ruchu samochodowego to przede wszystkim emisja do
atmosfery substancji, jak m.in. CO, węglowodory, tlenki azotu, SO 2, aldehydy, Pb, pył
gumowy ze ścierania opon samochodowych. Wielkośd oddziaływania będzie proporcjonalna do natężenia ruchu, jednak ze względu na nieznaczną liczbę budynków, które p owstad mogą w oparciu o ustalenia analizowanego dokument, nie przewiduje się by ich
obsługa wymagała znacznej liczby pojazdów, a co za tym idzie emisja zanieczyszczeo z
ruchu komunikacyjnego będzie niewielka. Szacuje się, że największe oddziaływanie w tym
zakresie będzie miał dojazd do istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (możliwej do rozbudowy w oparciu o zapisy planu).
Na ilośd emitowanych przez pojazdy zanieczyszczeo mają wpływ takie czynniki, jak
rodzaj spalanego paliwa, rozwiązania konstrukcyjne silnika i układu paliwowego, pojemnośd
silnika, moc i związane z nimi zużycie paliwa, konstrukcja układu wydechowego (katalizator),
stan techniczny silnika i innych podzespołów, prędkośd jazdy, technika jazdy, płynnośd jazdy,
nachylenie niwelety. Wobec tak dużej ilości parametrów, od których zależy emisja, jej dokładne oszacowanie ilościowe jest niemożliwe, szczególnie przy braku informacji dotyczących
prognozowanej wielkości ruchu i krótkich odcinkach przejazdów.
Na etapie realizacji przewidzianej planem zabudowy dojdzie do czasowej emisji
niezorganizowanej do powietrza atmosferycznego substancji gazowych pochodzących
z silników spalinowych pracujących maszyn budowlanych i sprzętu transportowego,
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w postaci dwutlenku azotu, tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych
a także niewielkiej ilości pyłu powstającego podczas pracy maszyn i urządzeo wykonujących
prace ziemne. Zanieczyszczenia te wystąpią przede wszystkim na obszarze prowadzonych
prac

oraz

w niewielkim

stopniu

w sąsiedztwie

tras

przejazdowych

transportu

samochodowego. Będą to zanieczyszczenia o charakterze krótkotrwałym i punktowym.
Ponadto podczas prowadzenia różnego rodzaju prac montażowych, w tym spawalniczych
nastąpi krótkotrwała emisja substancji charakterystycznych dla tych procesów, tj. gazu (CO 2,
CO, NOx) i pyłu spawalniczego. Jednym z etapów prac budowlanych może byd malowanie
konstrukcji budynków, ogrodzeo itp., jak i zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów, co
związane będzie z niewielką emisją lotnych związków organicznych.
Ustalenia planu uwzględniają działania naprawcze zawarte w „Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P” przyjętym uchwałą nr
XXXIII/853/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 5320), oraz ograniczenia wynikające z uchwały nr XXXIX/941/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r w sprawie wprowadzenia, na
obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeo lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 8807) przede wszystkim poprzez zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe.

Wpływ zabudowy przewidzianej w ustaleniach planu na klimat akustyczny związany
będzie przede wszystkim z emisją hałasu ze źródeł stacjonarnych jakie mogą pojawid się w jej
obrębie (wentylatory, urządzenie klimatyzacyjne) oraz ze źródeł ruchomych (pojazdy obsługujące zabudowę). Na obecnym etapie, bez znajomości warunków technicznych emisji, lokalizacji
emitorów, ich ilości i poziomów mocy akustycznej, nie można w sposób wiarygodny oszacowad
faktycznego oddziaływania projektowanej zabudowy w tym zakresie. O ograniczeniu wpływu
jaki wywierad ona będzie na poziomy hałasu w otoczeniu, decydowad będą przede wszystkim
obowiązek dotrzymania standardów jakości środowiska określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Zapisy planu doprecyzowują tę kwestię ustalając dopuszczalne poziomy hałasu dla poszczególnych wydzieleo planistycznych:


dla terenów MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,



dla terenów MN/U – jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,
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dla terenów MW – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,



dla terenów UO – jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,



dla terenu US – jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

Na kształt klimatu akustycznego w obrębie terenu objętego ustaleniami MPZP i jego sąsiedztwie wpływad będzie przede wszystkim istniejąca sied drogowa i ruch pojazdów wewnątrz
terenu MPZP. Hałas pochodzący od dróg powinien mieścid się w standardach określonych
przez wspomniane powyżej rozporządzenie. Analizując wyniki analizy porealizacyjnej
(https://wzdw.pl/wp-content/uploads/2015/11/Analiza-porealizacyjna-DW-196-v1.pdf)

dla

drogi wojewódzkiej nr 196, przebiegającej w sąsiedztwie analizowanego MPZP wnioskowad
można, że nie będzie ona powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na
jego terenie, wydzielenia położone najbliżej: 1US, 13MN, 14MN. Zgodnie z przywołaną analizą,
pomiary wykonane w odległości 16,5 m od drogi nie wykazują przekroczeo, linia zabudowy w
obrębie powyższych wydzieleo jest położona w większej odległości.
Na obecnym etapie trudno w sposób wiarygodny oszacowad poziomy hałasu pochodzące od pojazdów obsługujących planowaną zabudowę jednak biorąc pod uwagę, że będą
one służyd w większości zabudowie mieszkaniowej o stosunkowo nieznacznej powierzchni nie
przewiduje się by zwiększenie ruchu pojazdów wynikające z realizacji ustaleo MPZP mogło w
sposób istotny wpływad na klimat akustyczny.
6.6. Krajobraz

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, obok innych komponentów środowiska
ochronie podlega również krajobraz. Potrzeba tej ochrony wynika m.in. z konieczności
utrzymania harmonii, czyli takiego zróżnicowania i ukształtowania krajobrazu, który z apewniałby funkcjonowanie poszczególnych ekosystemów zapewniając dobre warunki dla
życia człowieka. Harmonia krajobrazu może byd utrzymana, a nawet wzbogacana przez
świadome działanie człowieka.
Ochrona krajobrazu dotyczy przede wszystkim cech widokowych i wartości estetycznych obszaru. Ocena oddziaływao wizualnych jest jednym z najbardziej subiektywnych elementów oceny oddziaływania ustaleo planu na środowisko. Analiza wpływu planowanych
przedsięwzięd na elementy krajobrazu powinna oceniad istniejące zasoby i wartości obszaru,
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rozpoznawad potencjalne konflikty oraz określad działania minimalizujące negatywne wpływy nowego zagospodarowania terenu.
Krajobraz obszaru objętego prognozą i jego sąsiedztwa należy ocenid jako przeciętnie
atrakcyjny, przede wszystkim ze względu na dominację terenów zurbanizowanych składających się zwłaszcza z zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej. W granicach obszaru
objętego MPZP dominantę krajobrazową stanowi istniejąca wieża telefonii komórkowej.
W wyniku realizacji ustaleo dokumentu, do krajobrazu zostanie wprowadzona nowa
zabudowa o maksymalnej wysokości 15 m (na terenie wydzielenia UO, na pozostałych nie
więcej niż 13 m). Ze względu na swoje gabaryty i dowiązanie do istniejącej zabudowy nie
będzie ona miała charakteru dominanty. Oznaczone na rysunku planu tereny komunikacyjne w zasadzie obejmują drogi już istniejące, poza pojedynczymi odcinkami (zwłaszcza wydzielenia 1KD-D, 8KD-D, 3KDWxs, 4KDWxs ) w części gruntowe, w związku z tym w przypadku realizacji działao inwestycyjnych w ich obrębie (np. wykonanie nowej nawierzchni)
nie powinny stanowid elementów istotnie wyróżniających się w krajobrazie.
Biorąc powyższe pod uwagę, ocenia się, że realizacja ustaleo analizowanego dokumentu uwzględnia ochronę krajobrazu rozumianą przez Europejską Konwencję Krajobrazową sporządzoną we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98) jako działania na rzecz zachowania i utrzymywania ważnych lub charakterystycznych cech krajobrazu tak,
aby ukierunkowad i harmonizowad zmiany, które wynikają z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Określone w planie zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego pozwalają stwierdzid, że wprowadzone nowe elementy do krajobrazu nie wpłyną w sposób istotny na fizjonomię obszaru i nie będą przesłaniad osi widokowych ani istotnych, z punktu widzenia wizualnego odbioru środowiska, jego komponentów. Zapisy planu dogęszczają
istniejącą już na tym terenie zabudowę, a potencjalne nowe budynki będą do niej zbliżone pod
względem gabarytów oraz funkcji.
6.7. Formy ochrony przyrody, flora, roślinnośd i fauna

Ze względu na charakter terenu objętego ustaleniami ocenianego dokumentu, nie
przewiduje się wystąpienia znaczącego oddziaływania na szatę roślinną. Obszar MPZP został
w sposób istotny przekształcony antropogenicznie i pozbawiony jest w większości roślinności
o charakterze naturalnym. Dominuje tu roślinnośd urządzona, a na obszarach dotąd niezagospodarowanych o charakterze ruderalnym.
Tereny zieleni urządzonej i leśnej (pełniące istotną rolę ekologiczną w obszarze o zde-
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cydowanej dominacji zabudowy) są chronione w ramach wydzieleo ZP i ZL. Biorąc powyższe
pod uwagę realizacja potencjalnych prac budowlanych nie będzie powiązana z koniecznością
usunięcia pokrywy roślinnej o znaczących walorach przyrodniczych, tym samym nie powinno
wystąpid oddziaływanie na różnorodnośd biologiczną. Realizacja potencjalnej zabudowy pociągnąd może za sobą koniecznośd wycięcia drzew kolidujących z planowanym zagospodarowaniem. Zapisy planu nakazują w takim przypadku realizację nasadzeo kompensacyjnych. W
przypadku wykonywania cięd w okresie lęgowym ptaków, należy profilaktycznie zapewnid
nadzór ornitologiczny nad tego typu czynnościami.
Na etapie eksploatacji nowej zabudowy zaleca się zagospodarowanie terenów czynnych biologicznie gatunkami rodzimymi. Pozwoli to na ograniczenie ryzyka zmian we florze
terenów otaczających, związanego z pojawieniem się ekspansywnych gatunków obcych.
Oddziaływanie ustaleo planu na faunę nie będzie istotne, teren potencjalnych zmian w
zagospodarowaniu nie jest miejscem stałego występowania zwierząt które już obecnie nie
towarzyszyłyby zabudowie miasta Skoki.
Rozwój nowej zabudowy stanowid może źródło potencjalnych oddziaływao dla gatunków o wysokiej antropofobii. Mogą one unikad wykorzystywania terenu w sąsiedztwie
nowych obiektów budowlanych. Do negatywnych oddziaływao należy także wzrost poziomu
hałasu. W efekcie ptaki zalatujące na przedmiotowy teren mogą zostad przepłoszone. Nowa
zabudowa może spowodowad wzrost emisji zanieczyszczeo do powietrza pochodzących ze
spalania paliw wykorzystywanych do ogrzewania budynków, a także stanowid może potencjalne źródło zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, jeżeli jej eksploatacja
prowadzona będzie niezgodnie z ustaleniami planu. Przy czym podkreślid należy, że MPZP
obejmuje teren miejski o stosunkowo zwartej zabudowie, do której dowiązano miejsca potencjalnego rozwoju budownictwa, w związku z tym występowanie gatunków o dużej antropofobii w miejscach jego lokalizacji jest mało prawdopodobne. Występują tam zapewne zwierzęta
towarzyszące jednostkom osadniczym, szybko adaptujące się do zmiennych warunków środowiska wynikających z działalności gospodarczej człowieka.
Potencjalnie najcenniejszym fragmentem obszaru objętego MPZP jest sąsiedztwo rzeki
Mała Wełna. Obszary w otoczeniu koryt cieków cechują się z reguły dużą bioróżnorodnością i
stanowią naturalne trasy przemieszczania się zwierząt. W analizowanych źródłach nie znaleziono wzmianki na temat występowania chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów w
obrębie MPZP. W przypadku natrafienia na stanowiska gatunków chronionych podczas realiza-

Prognoza oddziaływania na środowisko

56

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego częśd miejscowości Skoki

cji ewentualnych prac budowlanych i konieczności ich zniszczenia należy uzyskad zezwolenie
od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów wobec gatunków chronionych. W przypadku realizacji inwestycji w obrębie jednostek 1US, 2 US
2ZP zaleca się przeprowadzenie kontroli specjalistów w zakresie botaniki i zoologii, w celu potwierdzenia braku oddziaływania na chronione gatunki roślin i zwierząt.
Najistotniejsze oddziaływanie na szatę roślinną związane byd może z koniecznością usunięcia drzew kolidujących z zagospodarowaniem. Istnieje także ryzyko uszkodzenia drzew sąsiadujących z miejscami potencjalnych robót budowlanych. W związku z tym drzewa, które znajdowad się będą w bezpośrednim otoczeniu prowadzonych robót należy zabezpieczyd przed urazami mechanicznymi np. przy pomocy ogrodzeo, deskowania czy okryw ze słomy lub juty.
Zabezpieczenie drzew podczas robót budowlanych
Podczas wykonywania robót drzewa znajdujące się w sąsiedztwie prowadzonych prac
będą narażone m.in. na mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne powodują najpoważniejsze
uszkodzenia systemów korzeniowych. Podczas wykonywania robót budowlanych należy zastosowad określone zasady zabezpieczające drzewa:
- prace w obrębie korzeni wykonywad w miarę możliwości sposobem ręcznym,
- odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem
(lato) lub przemarznięciem (zima) osłaniad matami ze słomy, tkanin workowatych lub
torfem, przy wykonywaniu prac podczas upałów – maksymalnie skrócid okres narażenia korzeni na przesuszenie,
- zadbad o to, aby bezpośrednio pod koronami drzew nie były składowane materiały
budowlane ani ziemia z wykopów, gdyż uniemożliwia to wymianę gazową między
powietrzem i glebą, co w konsekwencji może doprowadzid do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogą wypłukiwad z materiałów budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roślinności,
- zakaz zmiany poziomu gruntu do odległości rzutu korony + 1m, w przypadku konieczności zmiany poziomu należy wykonad systemy napowietrzające glebę,
- zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym w pobliżu drzew,
- zakaz odcinania korzeni szkieletowych,
- zabezpieczenie pni:
- osłony przypniowe (odeskowania, osłony z maty słomianej bądź juty):
- osłona z desek wokół całego pnia,
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- wysokośd nie mniejsza niż 150 cm,
- dolna częśd desek powinna opierad się na podłożu,
- oszalowanie należy opasad drutem bądź taśmą co 40-60 cm,
- deski powinny ściśle przylegad do pnia,
- zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat słomianych, juty.
 zabezpieczenie koron drzew – podwiązywanie gałęzi narażonych na uszkodzenia, wykonanie cięd redukujących rozmiary koron drzew (cięcia powinny byd wykonane
zgodnie z normami obowiązującymi w chirurgii drzew).
W celu ograniczenia potencjalnego oddziaływania na zwierzęta ewentualne wycinki
należy przeprowadzid poza okresem lęgowym ptaków, a jeśli zajdzie koniecznośd usuwania
drzew w tym okresie, należy je prowadzid pod nadzorem ornitologa. Podczas wszelkich prac
budowlanych należy także kontrolowad wszelkie mogące się pojawid na budowie wykopy
pod kątem pojawienia się w nich zwierząt, w przypadku ich znalezienia należy je przenieśd do
miejsc bezpiecznych odpowiadających siedliskom danego gatunku.
6.7.1. Oddziaływanie na formy ochrony przyrody

Teren objęty ustaleniami analizowanego dokumentu znajduje się w całości poza granicami powierzchniowych form ochrony przyrody, w związku tym nie przewiduje się możliwości wystąpienia bezpośredniego oddziaływania na te obszary, np. poprzez zniszczenie
chronionych siedlisk przyrodniczych, ograniczenie powierzchni żerowisk, czy niepożądane
zmiany krajobrazowe. W obszarze objętym MPZP nie występują także pomniki przyrody.

6.8. Zasoby naturalne

Realizacja ustaleo analizowanego dokumentu nie będzie się wiązad z wyłączeniem
gleb z produkcji rolnej, w związku z tym zmiany wprowadzane planem nie ograniczą potencjału produkcji roślinnej na terenie gminy Skoki. Zapisy planu nie wpłyną na pomniejszenie
zasobów leśnych, są one chronione w ramach wydzielenia ZL. Ze względu na fakt, że obszar
przewidzianych zmian w zagospodarowaniu jest pozbawiony roślinności o charakterze naturalnym, realizacja jego ustaleo nie będzie się wiązad ze zniszczeniem szaty roślinnej o dużym
znaczeniu przyrodniczym.
Nie przewiduje się także wystąpienia negatywnego oddziaływania na zasoby wodne,
ustalenia MPZP i obowiązujące przepisy przewidują rozwiązania w zakresie gospodarki wodno
– ściekowej gwarantujące ograniczenie wpływu nowych form użytkowania terenu na jakośd i
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ilośd wód powierzchniowych i podziemnych. Na analizowanym obszarze i jego bliskim sąsiedztwie, zgodnie z Centralną Bazą Danych Geologicznych (http://bazagis.pgi.gov.pl/) nie występują udokumentowane, ani perspektywiczne złoża kopalin.
6.9. Zabytki i obiekty o wartościach kulturowych

Na terenie objętym ustaleniami analizowanego dokumentu nie znajdują się obiekty
ujęte w ewidencji zabytków Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jednak w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zapisy planu określają następujące ustalenia:
1) ochronę oraz zachowanie dawnego budynku spichlerza, w strefie oznaczonej na rysunku
planu, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków;
2) ochronę zabytków w strefie stanowiska archeologicznego, wskazanego na rysunku planu;
3) ochronę układu urbanistycznego miasta Skoki, w strefie wskazanej na rysunku planu, poprzez kształtowanie układu ulic i układu zabudowy zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu.

Nie można także wykluczyd, że przy realizacji działao inwestycyjnych poza stanowiskiem archeologicznym oznaczonym na rysunku planu natrafi się na przedmioty o znaczeniu
historycznym. Zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami precyzują procedurę
postępowania w takim przypadku. Zgodnie z zapisami ww. ustawy bezwarunkowo należy:
– wstrzymad wszelkie roboty mogące uszkodzid lub zniszczyd odkryty przedmiot;
– zabezpieczyd, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
– niezwłocznie zawiadomid o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest
to możliwe – powiadomid Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, który w terminie nie dłuższym niż 3 dni przekaże to zawiadomienie. Jeżeli Wojewódzki Konserwator Zabytków w
terminie 5 dni od przyjęcia zawiadomienia nie dokona oględzin odkrytego przedmiotu,
przerwane roboty mogą byd kontynuowane.
6.10. Oddziaływanie na ludzi

O znaczącym oddziaływaniu na zdrowie ludzi można mówid w sytuacji, gdy przekraczane są standardy jakości środowiska określone w przepisach prawa. Analiza zapisów
projektu MPZP nie pozwala na domniemywanie, by ich realizacja mogła powodowad
przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeo powietrza, poziomów hałasu czy
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natężenia pól elektromagnetycznych. Wartości te powinny byd bezwzględnie dotrzym ywane m. in. przez władających drogami i inną zabudową emitującą hałas.
Ustalenia zawarte w projekcie planu mają też pośredni wpływ na życie społeczne i gospodarcze gminy Skoki. Związane jest to z polepszeniem jakości życia mieszkaoców i przedsiębiorców poprzez rozwój gospodarczy i społeczny gminy, potencjalny wzrost liczby miejsc
pracy w różnych sektorach usług.
W prawidłowym funkcjonowaniu istniejących i projektowanych na analizowanym terenie przedsięwzięd zawsze istnieje ryzyko wystąpienia poważnych awarii, które są trudne do
określenia i zminimalizowania w ustaleniach planu (np. wystąpienie pożaru, eksplozja lub
wyciek paliwa w trakcie transportu, awaria sieci kanalizacyjnej lub wodnej, awaria linii elektroenergetycznych i inne). Zagrożeniem dla środowiska i pośrednio zdrowia ludzi może byd
niepełne zrealizowanie ustaleo dokumentu (np. w zakresie realizacji infrastruktury technicznej, zagospodarowania odpadów) lub późniejsze zaniedbania w eksploatacji. W konsekwencji realizacja ustaleo planu będzie miała pozytywne oddziaływania bezpośrednie jak i pośrednie, długookresowe i skumulowane, a w wielu wypadkach trwałe na ludzi i ich mienie.
Zapewni właściwą ochronę elementów środowiska przyrodniczego, właściwe standardy jakości środowiska, a co za tym idzie dobre warunki życia i zdrowia mieszkaoców.
Krótkoterminowe negatywne oddziaływania na ludzi, wynikające z realizacji ustaleo
MPZP, spowodowane będą prowadzeniem prac budowlanych w trakcie realizacji zabudowy i
infrastruktury. Negatywne oddziaływania polegad będą przede wszystkim na emisji hałasu i zanieczyszczeo powietrza, a także na utrudnieniach w ruchu, zarówno pojazdów i pieszych. Należy
jednak przypuszczad, że prace prowadzone będą w ciągu dnia i nie będą stanowiły uciążliwości w
godzinach nocnych. Poza tym, będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i chwilowe, które ustanie
po zakooczeniu prac budowlanych. Zasięg oddziaływania powinien byd ograniczony do działki
budowlanej, aby nie stanowił on zbyt dużego dyskomfortu dla dalszego otoczenia.
6.11. Dobra materialne

Do dóbr materialnych zlokalizowanych na obszarze objętym ustaleniami dokumentu zaliczyd można przede wszystkim istniejącą zabudowę i sied infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Zapisy projektu mpzp ochraniają ten zasób przed degradacją dopuszczając jego modernizacje i rozbudowę, w oparciu o zasady ładu przestrzennego i ochrony środowiska. Nie przewiduje się by realizacja ustaleo dokumentu mogła w znaczący sposób wpływad na obniżenie wartości
nieruchomości, lub ograniczad ich użytkowanie.
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6.12. Gospodarka odpadami

W wyniku potencjalnego rozwoju zabudowy zwiększy się ilośd wytwarzanych odpadów komunalnych i odpadów związanych z działalnością gospodarczą. Wytwórcy odpadów
będą, zobowiązani do gospodarowania nimi zgodnie z istniejącymi regulacjami prawnymi w
tym zakresie. Pozwoli to na bezpieczne unieszkodliwiane i odzysk powstałych odpadów, z
maksymalnie możliwym ograniczeniem ich wpływu na środowisko. Przy czym zapisy planu
wykluczają realizację w granicach jego obowiązywania inwestycji związanych z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem odpadów oraz punktów do ich zbierania, magazynowania i przeładunku.
W celu ograniczenia oddziaływania gospodarki odpadami na środowisko konieczny
jest stały nadzór uprawnionych podmiotów nad przestrzeganiem przepisów ustawy o odpadach i innymi regulującymi sposób postępowania z odpadami, zwłaszcza komunalnymi.
Powstające na terenie planowanej zabudowy odpady należy magazynowad w sposób
zabezpieczający je przed rozprzestrzenianiem w środowisku, zwłaszcza odpady niebezpieczne, które mogą pojawid się w ramach działalności gospodarczej. Tyczy się to także odpadów
powstających na etapie realizacji planowanej zabudowy. Odpady powinny byd wówczas magazynowane selektywnie na zapleczach budowy, w miejscach ograniczających ich rozwiewanie, roznoszenie przez zwierzęta itp. oraz w sposób uniemożliwiający migrację zanieczyszczeo w nich zawartych do wód opadowych.
6.13. Klimat

Realizacja ustaleo MPZP będzie miała pewien wpływ na lokalne warunki klimatyczne,
jednak skalę tego oddziaływania (z uwagi na wielkośd powierzchni przeznaczonej do przekształcenia) należy określid jako niewielką i nie wpływającą na pozostałe komponenty środowiska w sposób istotny.
Planowane inwestycje nie będą znacząco wpływad na warunki klimatu odczuwalnego
przez ludzi. Bardzo ważną rolę w jakości klimatu odgrywa jakośd i rodzaj paliw wykorzystywanych do celów grzewczych i technologicznych. Ustalenia planu przewidują zakaz stosowania pieców na paliwa stałe.
Korzystnie na warunki klimatu lokalnego oddziaływad będzie wprowadzenie powierzchni
biologicznie czynnych towarzyszących zabudowie, wpłynie to na warunki wilgotnościowe i termiczne. Podobnie oddziaływad będzie wprowadzenie zabudowy i powierzchni utwardzonych;
powierzchnie dachowe, dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i chodników wpływad mogą na
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nieznaczne lokalne podniesienie się temperatury powierza (powierzchnie z reguły cechujące się
niskimi wartościami albeda, niższymi od obecnego). Lokalizacja zabudowy powodowad będzie
niewielkie zmiany w przepływie mas powietrza, stanowiąc dla nich przeszkodę.
Powyższe oddziaływania będą miały charakter niezauważalny, nieodczuwalny przez
ludzi i nie wpływający na globalne zmiany klimatu a nawet klimat w skali lokalnej.
Zapisy planu uwzględniają w swych zapisach zalecenia zawarte w opracowaniu „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030 (SPA2020)”, przede wszystkim poprzez uwzględnienie następujących kierunków działao:


Rozwijanie alternatywnych możliwości produkcji energii na poziomie lokalnym,
szczególnie na potrzeby ogrzewania i klimatyzacji na terenach o mniejszej gęstości
zaludnienia;



Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich;



Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej i kolejowej;



Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodziami, suszą i deficytem wody.
Realizacja planowanej zabudowy w zgodzie z istniejącymi przepisami i normami budow-

lanymi pozwoli na jej bezpieczne funkcjonowanie w mogących się pojawid, w warunkach zachodzących zmian klimatu, ekstremalnych zjawisk pogodowych jak deszcze nawalne, obfite opady
śniegu, wichury, wysokie lub niskie temperatury czy susze. Podkreślid należy, że analizowany
obszar nie znajduje się w granicach terenów szczególnego zagrożenia wystąpienia powodzi.
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7. PROPOZYCJE ROZWIĄZAO ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAO ZAWARTYCH
W PROJEKCIE MPZP JEŚLI STWIERDZONO WYSTĘPOWANIE ZNACZĄCYCH NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAO NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY ORAZ INTEGRALNOŚD I SPÓJNOŚD OBSZARÓW NATURA 2000
Analiza projektu MPZP wykazała, że przyjęte rozwiązania dotyczące ochrony środowiska wydają się byd właściwe, zgodne z obowiązującym prawem i zapewniające zrównoważony rozwój. Ocena projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego częśd miejscowości Skoki przeprowadzona w niniejszej prognozie wykazała, że jego ustalenia nie powinny powodowad znacząco negatywnego oddziaływania na
cele i przedmioty ochrony oraz integralnośd i spójnośd obszarów Natura 2000. W związku
z tym nie zachodzi koniecznośd przedstawiania propozycji rozwiązao alternatywnych do
rozwiązao zawartych w projekcie MPZP, wynikającą z potrzeby minimalizacji wpływu na
obszar o wysokich walorach środowiska przyrodniczego.
W projekcie dokumentu nie brano pod uwagę rozwiązao alternatywnych. Podjęta przez
Radę Miasta i Gminy Skoki uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu w większości
sankcjonuje stan istniejący, dając dodatkowo możliwośd dogęszczenia obecnej zabudowy. Nie
opracowano alternatywnych przebiegów dróg, ponieważ przebiegają one w większości w śladzie
istniejącej infrastruktury komunikacyjnej. Ponadto przyjęte w dokumencie rozwiązania planistyczne są odzwierciedleniem kierunków rozwoju przestrzennego gminy przedstawionych w
Studium Uwarunkowao i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skoki.
Niekorzystną alternatywą byłoby natomiast odstąpienie od sporządzenia planu.
Skutkowad by to mogło niekontrolowaną presją inwestycyjną w analizowanym obszarze i
w dłuższej perspektywie czasu rozwojem zabudowy mieszkaniowej w oparciu o decyzje o
warunkach zabudowy.
Przedstawione w projekcie planu rozwiązania planistyczne są zgodne z polityką przestrzenną gminy wyrażoną w Studium Uwarunkowao i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Nie istnieje możliwośd zaproponowania alternatywnych funkcji terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, gdyż naruszone zostałyby przepisy art. 9
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.).
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8. NAPOTKANE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE
WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY
Podczas przygotowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego częśd miejscowości
Skoki nie napotkano większych trudności. Projektowany dokument nie wprowadza funkcji, z którymi przy zachowaniu obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska
wiązad by się mogło istotne oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego. W niniejszej prognozie zastosowano metody eksperckie mające w możliwie
najbardziej dokładnym stopniu określid charakter i natężenie oddziaływania. W tym miejscu należy podkreślid, że ostatecznie o charakterze wpływu na środowisko zdecyduje
konkretne zagospodarowanie terenu, a na etapie prognozy znamy jedynie dopuszczoną
ustaleniami dokumentu jego funkcje. Prognozując oddziaływanie na środowisko kierowano się potencjalnymi zagrożeniami związanymi z funkcją terenu a nie z konkretn ymi
rozwiązaniami technicznymi, jakie mogą byd zastosowane.
Należy powiedzied, że prognozę zgodnie z art. 52 ust.1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeostwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.
1405 ze zm.) sporządzono stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowano do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu.

9. PROPONOWANE ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE
LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAO NA ŚRODOWISKO W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000
W przypadku oceny projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego częśd miejscowości Skoki ze względu na charakter ustaleo dokumentu i w oparciu
o dostępne dane, nie stwierdza się by mogły one powodowad wystąpienie znacząco negatywnego oddziaływania na przedmiot i cele ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralnośd i
spójnośd. W związku z tym nie zachodzi koniecznośd rozpatrywania działao kompensacyjnych.
W celu ograniczenia oddziaływania i ochrony środowiska, w związku ustaleniami
przedmiotowego dokumentu wskazane jest zastosowanie następujących zasad i rozwiązao:
 zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
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 zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działek budowlanych,
z dopuszczeniem odprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej lub do Małej Wełny,
 w przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych do Małej Wełny, zlokalizowanie podczyszczalni wód opadowych i roztopowych przed wylotem,
 powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci,
 odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
 zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej,
 zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenów ZP, WS i ZL
 zachowanie i uzupełnienie istniejących zadrzewieo, a w przypadku kolizji z planowaną i istniejącą infrastrukturą lub zabudową dopuszczenie ich przesadzenia lub usunięcia, przy czym
w przypadku usunięcia wprowadzenie nowych nasadzeo na działce budowlanej lub terenie.

10. ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE
W rozumieniu Konwencji z Espoo podpisaną w Finlandii z 25 lutego 1991 r.
w załączniku nr 1 do Konwencji o Ocenach Oddziaływania na Środowisko w kontekście
Transgranicznym sprecyzowano rodzaje działalności mogące powodowad oddziaływanie
transgraniczne. Należą do nich m.in.:


rafinerie ropy naftowej,



elektrownie konwencjonalne i jądrowe,



kombinaty chemiczne,



autostrady, drogi szybkiego ruch, magistrale kolejowe i lotniska,



instalacje do usuwania odpadów przez spalanie, obróbkę chemiczną lub składowanie
toksycznych i niebezpiecznych odpadów,



duże bazy zbiorników, itp.
Lokalna skala oddziaływao, brak oddziaływao znacząco negatywnych oraz znaczne

oddalenie terenu od granic kraju powodują, że nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania skutków realizacji planu na środowisko.
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11. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW
REALIZACJI POSTANOWIEO PROJEKTOWANEGO MPZP
Istotną rolę w kontroli realizacji postanowieo projektowanego dokumentu ma Urząd
Miasta i Gminy w Skokach. Zgodnie ze swoimi kompetencjami powinien monitorowad bieżący stan zagospodarowania przestrzeni gminy oraz wszelkie niekorzystne zjawiska mające
wpływ na jakośd środowiska przyrodniczego, czy jej rozwój.
Stan środowiska podlegad będzie ocenie w ramach Paostwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki będą publikowane w corocznych raportach przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Systematyczny monitoring podstawowych komponentów środowiska tj. powietrza, gleb, wód powierzchniowych i podziemnych pozwoli ocenid
tendencje zmian środowiska oraz wskazad dalsze kierunki jego ochrony. Pamiętad jednak
należy, że powyższe wyniki powinny się odnosid do obszaru MPZP.
Niezależnie od ww. instytucji Urząd Miasta i Gminy może przeprowadzad okresowe
kontrole przestrzegania prawa związanego z ochroną środowiska, a w konsekwencji ich
przeprowadzenia, wskazane wnioski, uwagi i zalecenia przyczynią się do uzupełnienia ewentualnych uchybieo w tym zakresie a tym samym poprawy stanu środowiska na danym terenie. Na podstawie wizji terenowych i w ramach wydawanych decyzji administracyjnych dokonywana będzie analiza oraz ocena spełnienia wymogów postawionych w zapisach MPZP.
Jako wskaźniki dotrzymania parametrów urbanistycznych w wpływu na środowisko
określonych w analizowanym dokumencie, proponuje się monitoring parametru dotyczącego
maksymalnej powierzchni zabudowy działki wyrażonej w %. oraz udziału terenów czynnych
biologicznie. Analizę proponuje się wykonywad raz na rok dla nowej zabudowy.
W razie stwierdzenia istotnych naruszeo postanowieo planu miejscowego, w szczególności przekroczenia dopuszczalnej powierzchni zabudowy lub nie zachowania wymaganego minimum powierzchni biologicznie czynnej czy prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych i prac ziemnych bez wymaganych zezwoleo, należy wnieśd do właściwego organu
nadzoru budowlanego o wydanie decyzji nakazującej dostosowanie zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej do wymogów planu miejscowego.
W celu ograniczenia oddziaływania powstających odpadów na środowisko proponuje
się wykonywanie corocznych kontroli sposobu ich magazynowania i spełnienia obowiązków
w zakresie zlecania odbioru odpadów komunalnych wynikających z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Sposób magazynowania odpadów powinien byd zgodny z
Regulaminem czystości i porządku w gminie Skoki.
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12. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
1. Analizując zmiany w użytkowaniu terenu wprowadzane ustaleniami ocenianego dokumentu należy uznad, że ich proponowana skala w porównaniu do aktualnego zagospodarowania gminy Skoki jest nieznaczna. Plan w znacznej części utrzymuje obecne użytkowanie terenu, dodając obszary przeznaczone przede wszystkim pod zabudowę mieszkaniową i usługową.
2. Projekt MPZP nie wprowadza nowych funkcji, które mogłyby, przy zachowaniu zapisów
planu i przestrzeganiu przepisów prawa, w znacząco negatywny sposób oddziaływad na
poszczególne elementy środowiska oraz na środowisko jako całośd.
3. Powierzchnia obszaru objętego planem nie jest chroniona na mocy ustawy o ochronie
przyrody. Charakter ustaleo ocenianego dokumentu wskazuje, że w wyniku ich realizacji
nie wystąpią znacząco negatywne oddziaływania na formy ochrony przyrody zlokalizowane w jego otoczeniu.
4. Z wprowadzeniem nowych funkcji związane są konkretne obowiązki nakładane na właścicieli lub użytkowników terenów objętych projektem MPZP. Obowiązki te dotyczą
przede wszystkim gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, emisji do powietrza oraz zapewnienia komfortu akustycznego.
5. Z przeprowadzonych analiz wynika, że ustalenia projektu MPZP nie będą znacząco negatywnie oddziaływad na środowisko oraz na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura
2000 oraz spójnośd i integralnośd tych obszarów.
6. Informacje zawarte w niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko, zgodnie z art.
52 ust.1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeostwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), są opracowane stosownie do
stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane są do zawartości i stopnia
szczegółowości projektowanego dokumentu.
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13. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Prognoza została sporządzona w oparciu o wymogi wynikające z przepisu art. 51
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.). Prognoza dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego częśd miejscowości Skoki.
Podstawowym celem prognozy jest wskazanie, jak określone w projekcie MPZP ustalenia wpłyną na środowisko. W niniejszej prognozie przeanalizowano cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym i wojewódzkim
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, zaznajomiono się z danymi ekofizjograficznymi oraz innymi dostępnymi opracowaniami sozologicznymi obejmującymi obszar
objęty Prognozą. Poddano analizie i ocenie istniejący stan środowiska oraz określono potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego częśd
miejscowości Skoki ustala przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku następującymi
symbolami:


MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,



MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej,



MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,



UO – teren zabudowy usługowej,



US – tereny sportu i rekreacji,



ZL – teren lasu,



ZP – tereny zieleni urządzonej,



WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych,



E – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyki,



K – teren infrastruktury technicznej – kanalizacji,



KD-L, KD-D, KD-Dxs – tereny dróg publicznych,



KDWxs – tereny dróg wewnętrznych.
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Analizując ustalenia ocenianego dokumentu należy uznad, że skala zmian w z zagospodarowaniu miasta Skoki w porównaniu do stanu istniejącego nie jest duża. Plan w
znacznej części utrzymuje obecne użytkowanie terenu dogęszczając istniejącą zabudowę i
dodając obszary przeznaczone przede wszystkim pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną oraz tereny sportu i rekreacji. Przekształcenie obecnego użytkowania nastąpid może głównie w obrębie wydzieleo 1MN, 2MN, 5MN, 6MN 13MN, 14MN,
6MW, 7MW, 8MW, 1US i 2US. Na pozostałym obszarze procesy inwestycyjne zostały zainicjowane już dawno, plan może tam wpływad na uzupełnienie działek jeszcze niezabudowanych w obrębie terenów istniejącego zagospodarowania.
Poddając ocenie specyfikę zapisów dokumentu, do ustaleo których realizacja może
powodowad potencjalne występowanie oddziaływania na środowisko zaliczyd należy przede
wszystkim możliwośd rozbudowy terenów mieszkaniowych związanych z nimi terenów komunikacyjnych oraz terenów sportu i rekreacji. Do największych zagrożeo dla środowiska,
związanych z powyższymi działaniami o charakterze inwestycyjnym, należą:


niewłaściwie prowadzona gospodarka wodno – ściekowa,



niewłaściwy sposób magazynowania wytworzonych odpadów,



emisja hałasu ze środków komunikacji i ze źródeł stacjonarnych które mogą występowad w ramach powstałej zabudowy jak urządzenia klimatyzacyjne, wentylatory
itp., powodująca niedotrzymanie obowiązujących standardów akustycznych,



emisja zanieczyszczeo do powietrza z transportu, źródeł energetycznego spalania paliw, powodująca niedotrzymanie dopuszczalnych stężeo zanieczyszczeo poza terenem
do którego władający powstałą infrastrukturą będzie posiadał tytuł prawny,



oddziaływanie na szatę roślinną w związku z realizacją prac budowlanych.
Podkreśla się, że zapisy projektu MPZP, poprzez zastosowane zapisy minimalizują

możliwośd wystąpienia powyższych zagrożeo. Faktyczne oddziaływanie na środowisko będzie
więc wypadkową ustaleo zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz stopnia realizacji tych ustaleo.
Realizacja zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn ego może byd związana z trwałą zmianą sposobu użytkowania terenu w ramach wydzieleo,
dla których dopuszcza się zabudowę i realizację terenów komunikacyjnych. Powierzchnia
objęta ustaleniami planu wynosi ok 18,5 ha. Powierzchnia potencjalnego przekształcenia,
biorąc pod uwagę tereny dotąd niezainwestowane, szacowana jest na około 7 ha.
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Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie powinny byd
źródłem znacząco negatywnych oddziaływao na środowisko wodne. Należy zauważyd, że
takie działania jak zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej i nakaz odprowadzania
ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej wpływad mogą na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze gminy Skoki. Pośrednio korzystne skutki dla ochrony
środowiska wodnego będą miały wszelkie tereny czynne biologicznie wprowadzane zapisami dokumentu, które sprzyjad będą retencjonowaniu wody. Na etapie realizacji prac budowlanych, potencjalne zagrożenie dla jakości wód podziemnych stanowid może wykorzystanie ciężkiego sprzętu budowlanego i składowanie materiałów budowlanych. Aby ograniczyd to oddziaływanie (np. przenikanie substancji ropopochodnych), należy wykorzystywad
wyłącznie sprzęt sprawny technicznie i sprawowad nad nim stały nadzór a substancje mogące przenikad do wód gruntowych należy magazynowad w szczelnych zbiornikach ustawionych na stabilnym podłożu. W trakcie funkcjonowania nowej zabudowy do potencjalnych zagrożeo dla środowiska wodnego zaliczyd należy niewłaściwie prowadzoną gospodarkę ściekową. Przy czym zapisy MPZP w zasadzie wykluczają ryzyko zanieczyszczenia wód
podziemnych ściekami, nakazując odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej.
Zapisy planu dopuszczają możliwośd realizacji ujęd wodnych dla potrzeb gospodarczych.
Ujęcia takie będą musiały funkcjonowad w granicach zatwierdzonych przez właściwy organ
zasobów, przez co ich ewentualna eksploatacja realizowana będzie z zachowaniem naturalnej odnawialności wód podziemnych. Pobór mieszczący się w granicach dopuszczalnych
wartości nie wpłynie w sposób negatywny na stan ilościowy wód podziemnych, zapobiegnie nadmiernemu zaczerpywaniu zasobów wodnych.
Oddziaływanie planowanej zabudowy na warunki geologiczne związane będzie z
etapem prowadzenia prac budowlanych. Na etapie realizacji nowych obiektów narusz eniu ulegnie struktura gruntu do głębokości wykonania płyt fundamentowych. W efekcie
ich budowy, wykonania nawierzchni potencjalnych dróg, chodników oraz infrastruktury
podziemnej nastąpi przekształcenie przypowierzchniowej warstwy gruntu. Koniecznośd
zdjęcia warstwy gleby związana jest z każdym rodzajem zainwestowania. Zdjęcie warstwy
glebowej na stosunkowo małej powierzchni nie będzie miało negatywnego wpływu na
grunty w sąsiedztwie opisywanego terenu. W trakcie prac budowlanych na skutek poruszania się maszyn i środków transportu może wystąpid na niewielkim obszarze nieznaczne naruszenie struktury gleby i zmiana jej cech (zagęszczenie mogące skutkowad utru d-
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nieniem infiltracji wód opadowych). Struktura gruntu zostanie odtworzona na etapie z agospodarowywania terenu zielenią urządzoną. Z uwagi na skalę powyższych prac oraz
deniwelacje terenu nie ograniczające na większości obszaru, w sposób istotny możliwości
posadowienia budynków, nie wpłyną one w sposób na naturalne ukształtowanie terenu.
Jedynie w obszarze krawędziowym dolin Małej Wełny, w granicach wydzieleo 1US, 2US i
1KD-D występuje skarpa o wysokości ok 10 m limitująca działania inwestycyjne. W przypadku realizacji działao budowlanych w obrębie skarpy (zwłaszcza przy realizacji drogi w
ramach wydzielenia 1KD-D, w przypadku wydzieleo US możliwe będzie wykorzystanie
terenu poza obrębem skarpy) należy je zaprojektowad i wykonad z zachowaniem jej st ateczności i ograniczeniem powierzchni przekształconej, np. poprzez zastosowanie murów
oporowych. Przy czym ze względu na duże koszty prac w obrębie terenów o dużych spadkach, realizację zabudowy w obrębie stoku doliny uznaje się za mało prawdopodobną.
W ocenianym dokumencie dośd szczegółowo podjęto problem wód opadowych i
roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych nakazując ich zagospodarowanie w obrębie działki lub odprowadzenie do Małej Wełny. Biorąc pod uwagę charakter
analizowanego obszaru założyd należy, że ich większośd podlegad będzie infiltracji na terenach zielonych. W przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód
lub do ziemi z powierzchni zanieczyszczonych, za pośrednictwem szczelnych systemów
kanalizacyjnych, należy te wody doprowadzid do parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnid przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).
Zapisy planu minimalizują możliwośd wystąpienia znaczących oddziaływao na wody rzeki Mała Wełna i jej parametry hydromorfologiczne poprzez zakaz stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych wzdłuż cieku, oraz umacniania brzegów rzeki Mała Wełna
materiałami uniemożliwiającymi naturalną wegetację roślin. Plan nakazuje również zachowanie koryta rzeki Mała Wełna jako otwartego. Powyższe zapisy, w połączeniu z zachowaniem dopuszczalnych parametrów wód opadowych i roztopowych w przypadku
wprowadzania ich do cieku, pozwalają stwierdzid, że MPZP chroni ekosystem rzeki Mała
Wełna w sposób należyty w związku z tym nie przewiduje się możliwości wystąpienia
znacząco negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe.
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Wpływ zabudowy przewidzianej w ustaleniach planu na jakośd powietrza atmosferycznego związany będzie przede wszystkim z emisją ze spalania paliw na potrzeby ciepłownicze. Na obecnym etapie, bez znajomości warunków technicznych emisji, lokalizacji
emitorów i ilości spalanych paliw, nie można w sposób wiarygodny oszacowad faktycznego oddziaływania projektowanej zabudowy w tym zakresie. Na ograniczenie oddziaływania jakie wywierad będzie ona na lokalne warunki aerosanitarne wpływad będzie przede
wszystkim koniecznośd spełnienia wymagao art. 144 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) oraz zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe.
Wpływ zabudowy przewidzianej w ustaleniach planu na klimat akustyczny związ any będzie przede wszystkim z emisją hałasu ze źródeł stacjonarnych jakie mogą pojawid
się w jej obrębie (wentylatory, urządzenie klimatyzacyjne) oraz ze źródeł ruchomych (p ojazdy obsługujące zabudowę). Na obecnym etapie, bez znajomości warunków technicznych emisji, lokalizacji emitorów, ich ilości i poziomów mocy akustycznej, nie można w
sposób wiarygodny oszacowad faktycznego oddziaływania projektowanej zabudowy w
tym zakresie. O ograniczeniu wpływu jaki wywierad ona będzie na poziomy hałasu w ot oczeniu, decydowad będą przede wszystkim obowiązek dotrzymania standardów jakości
środowiska określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).
Zapisy planu doprecyzowują tę kwestię ustalając dopuszczalne poziomy hałasu dla poszczególnych wydzieleo planistycznych:


dla terenów MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,



dla terenów MN/U – jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,



dla terenów MW – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,



dla terenów UO – jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży,
dla terenu US – jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.
W wyniku realizacji ustaleo dokumentu, do krajobrazu zostanie wprowadzona

nowa zabudowa o maksymalnej wysokości 15 m (na terenie wydzielenia UO, na pozostałych nie więcej niż 13 m). Ze względu na swoje gabaryty i dowiązanie do istniejącej zabudowy nie będzie ona miała charakteru dominanty.
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Ze względu na charakter terenu objętego ustaleniami ocenianego dokumentu, nie
przewiduje się wystąpienia znaczącego oddziaływania na szatę roślinną. Obszar MPZP
został w sposób istotny przekształcony antropogenicznie i pozbawiony jest w większości
roślinności o charakterze naturalnym. Dominuje tu roślinnośd urządzona, a na obszarach
dotąd niezagospodarowanych o charakterze ruderalnym. Potencjalnie najcenniejszym
fragmentem obszaru objętego MPZP jest sąsiedztwo rzeki Mała Wełna. Obszary w otoczeniu koryt cieków cechują się z reguły dużą bioróżnorodnością i stanowią naturalne
trasy przemieszczania się zwierząt. W analizowanych źródłach nie znaleziono wzmianki
na temat występowania chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów w obrębie
MPZP. W przypadku natrafienia na stanowiska gatunków chronionych podczas realizacji
ewentualnych prac budowlanych i konieczności ich zniszczenia należy uzyskad zezwolenie
od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów
wobec gatunków chronionych. W przypadku realizacji inwestycji w obrębie jednostek
1US, 2 US 2ZP zaleca się przeprowadzenie kontroli specjalistów w zakresie botaniki i zoologii, w celu potwierdzenia braku oddziaływania na chronione gatunki roślin i zwierząt.
Teren objęty ustaleniami analizowanego dokumentu znajduje się w całości poza granicami powierzchniowych form ochrony przyrody, w związku tym nie przewiduje się możliwości wystąpienia bezpośredniego oddziaływania na te obszary, np. poprzez zniszczenie
chronionych siedlisk przyrodniczych, ograniczenie powierzchni żerowisk, czy niepożądane
zmiany krajobrazowe. W obszarze objętym MPZP nie występują także pomniki przyrody.
Realizacja ustaleo analizowanego dokumentu nie będzie się wiązad z wyłączeniem
gleb z produkcji rolnej, w związku z tym zmiany wprowadzane planem nie ograniczą potencjału produkcji roślinnej na terenie gminy Skoki. Zapisy planu nie wpłyną na pomniejszenie zasobów leśnych, są one chronione w ramach wydzielenia ZL.
Na terenie objętym ustaleniami analizowanego dokumentu nie znajdują się obie kty ujęte w ewidencji zabytków Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Jednak w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultur y
współczesnej zapisy planu określają następujące ustalenia:
1) ochronę oraz zachowanie dawnego budynku spichlerza, w strefie oznaczonej na rysunku planu, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków;
2) ochronę zabytków w strefie stanowiska archeologicznego, wskazanego na rysunku planu;
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3) ochronę układu urbanistycznego miasta Skoki, w strefie wskazanej na rysunku planu, poprzez kształtowanie układu ulic i układu zabudowy zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu.
O znaczącym oddziaływaniu na zdrowie ludzi można mówid w sytuacji, gdy przekraczane są standardy jakości środowiska określone w przepisach prawa. Analiza zapisów
projektu MPZP nie pozwala na domniemywanie, by ich realizacja mogła powodowad
przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeo powietrza, poziomów hałasu czy
natężenia pól elektromagnetycznych. Wartości te powinny byd bezwzględnie dotrzym ywane m. in. przez władających drogami i inną zabudową emitującą hałas.
Do dóbr materialnych zlokalizowanych na obszarze objętym ustaleniami dokumentu
zaliczyd można przede wszystkim istniejącą zabudowę i sied infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Zapisy projektu MPZP ochraniają ten zasób przed degradacją dopuszczając
jego modernizacje i rozbudowę, w oparciu o zasady ładu przestrzennego i ochrony środowiska. Nie przewiduje się by realizacja ustaleo dokumentu mogła w znaczący sposób wpływad
na obniżenie wartości nieruchomości, lub ograniczad ich użytkowanie.
W wyniku potencjalnego rozwoju zabudowy zwiększy się ilośd wytwarzanych odpadów komunalnych i odpadów związanych z działalnością gospodarczą. Wytwórcy odpadów będą, zobowiązani do gospodarowania nimi zgodnie z istniejącymi regulacjami
prawnymi w tym zakresie. Pozwoli to na bezpieczne unieszkodliwiane i odzysk powst ałych odpadów, z maksymalnie możliwym ograniczeniem ich wpływu na środowisko. Przy
czym zapisy planu wykluczają realizację w granicach jego obowiązywania inwestycji zwi ązanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów oraz punktów do ich zbierania, m agazynowania i przeładunku.
Realizacja ustaleo MPZP będzie miała pewien wpływ na lokalne warunki klimatyczne, jednak skalę tego oddziaływania (z uwagi na wielkośd powierzchni przeznaczonej
do przekształcenia) należy określid jako niewielką i nie wpływającą na pozostałe komp onenty środowiska w sposób istotny.

Załącznik nr 1

Lokalizacja obszaru objętego projektem MPZP
na tle mapy topograficznej
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Załącznik nr 2

Lokalizacja obszaru objętego projektem MPZP
na tle ortofotomapy
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Załącznik nr 3

Lokalizacja obszaru objętego projektem MPZP
na tle form ochrony przyrody
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Obszar Chronionego Krajobrazu
Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka

załącznik nr 4

Oświadczenie kierownika opracowania o spełnieniu
wymagań wynikających z art. 74a ust. 2 ustawy z
dnia 3 października 2008 o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach
oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

Poznao, 2 maja 2018 r.

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że kierownik opracowania prognozy oddziaływania na
środowisko

do

projektu

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

obejmującego częśd miejscowości Skoki spełnia wymagania wynikające z art. 74a ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, o udziale społeczeostwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.).
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Kierownik opracowania
Krzysztof Pyszny

