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1. Wprowadzenie 

1.1. Podstawa formalno-prawna Prognozy 

Niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji we wsi Plewiska inwestycji celu 

publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła 

Krzewina - Plewiska, została sporządzona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

2081). Obowiązek sporządzania Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 i art. 52 ust 1 i 2 

wymienionej ustawy. Zgodnie z treścią przedmiotowej ustawy, Prognoza oddziaływania na 

środowisko jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

1.2. Cel i zakres Prognozy 

Celem Prognozy oddziaływania na środowisko jest wykazanie, w jaki sposób i w jakim 

zakresie realizacja ustaleń projektu planu miejscowego wpłynie na środowisko przyrodnicze. 

Przedmiotem niniejszej Prognozy jest miejscowy planu zagospodarowania 

przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna 

linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina - Plewiska. Zgodnie z art. 51 ust. 2. ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsza 

Prognoza oddziaływania na środowisko: 

− zawiera informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz 

jego powiązaniach z innymi dokumentami, informacje o metodach zastosowanych przy 

sporządzaniu Prognozy, propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków 

realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej 

przeprowadzania, informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na 

środowisko oraz streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 

− określa, analizuje i ocenia istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego 

stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan środowiska na 

obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 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, 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, 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 
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integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność 

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, 

− przedstawia rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, biorąc pod uwagę cele 

i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 

w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod 

dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 

alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków 

techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 

Szczegółowość i zakres opracowania niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko 

został uzgodniony z: 

−  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak RDOŚ- 

WOO-III.411.4.2018.JM.1.1 z dnia 29.01.2018 r, 

− Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu pismem znak 

DN.NS.9012.97.2018. z dnia 26.01.2018 r. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w swoim piśmie zwraca uwagę 

na następujące kwestie: 

− należy określić aktualny stan zagospodarowania obszaru opracowania oraz terenów 

wokół obszaru opracowania z uwzględnieniem terenów objętych ochroną 

akustyczną, 

− należy ocenić wpływ linii elektroenergetycznej 400 kV na klimat akustyczny 

terenów sąsiadujących, które podlegają ochronie akustycznej oraz jej wpływ 

w zakresie emisji pól elektromagnetycznych na miejsca dostępne dla ludności oraz 

na tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. W przypadku możliwości 

wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych poziomów pół elektromagnetycznych 

oraz dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w projekcie planu należy 

określić skuteczne środki techniczne, technologiczne lub organizacyjne 

ograniczające emisję pól elektroenergetycznych i hałasu, co najmniej do poziomów 

dopuszczalnych, 

− należy również określić, przeanalizować i ocenić wpływ realizacji ustaleń projektu 

planu na krajobraz, mając na uwadze potrzebę ochrony krajobrazu oraz konieczność 

prowadzenia działań na rzecz zachowania i utrzymywania ważnych lub 
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charakterystycznych cech krajobrazu tak, aby ukierunkować i harmonizować 

zmiany, które wynikają z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, 

w myśl Europejskiej Konwencji Krajobrazowej sporządzonej we Florencji, 

− należy wskazać jednolite części wód (JCW), w granicach których położony jest 

obszar objęty projektem planu, określić ich stan oraz wyznaczone dla nich cele 

środowiskowe. Ponadto, w prognozie należy określić, przeanalizować i ocenić 

przewidywane znaczące oddziaływania realizacji ustaleń projektu planu na jednolite 

części wód. W prognozie należy wskazać (wraz z uzasadnieniem), czy realizacja 

ustaleń projektu planu może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych 

zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, 

− należy opisać warunki hydrogeologiczne oraz przedstawić rozwiązania mające na 

celu zapobieganie i ograniczanie negatywnego oddziaływania realizacji ustaleń 

projektu planu na środowisko gruntowo-wodne. W projekcie planu i w prognozie 

należy określić zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed 

zanieczyszczeniem, 

− obszar objęty projektem planu położony jest poza obszarami chronionymi 

wyznaczonymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody, a najbliżej położonymi 

obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska 

PLB300017, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Wielkopolska oraz 

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Fortyfikacje w Poznaniu, oddalone o ok. 

6 km od obszaru opracowania, 

− ponadto w odległości ok. 4,8 km od obszaru opracowania, w obrębie Zakrzewo na 

terenie gminy Dopiewo znajduje się strefa ochrony ostoi, miejsc rozrodu i 

regularnego przebywania bociana czarnego, 

− w prognozie należy określić aktualny stan zagospodarowania obszaru objętego 

projektem planu (w szczególności istniejący stan szaty roślinnej oraz stan fauny), 

ocenić walory przyrodnicze przedmiotowego obszaru, szczególnie należy wskazać, 

czy w jego granicach występują gatunki roślin, grzybów i zwierząt objęte ochroną 

gatunkową, 

− w prognozie należy określić, przeanalizować i ocenić przewidywane znaczące 

oddziaływania na różnorodność biologiczną, rośliny, grzyby i zwierzęta, w tym na 

gatunki chronione i ich siedliska, w szczególności na gatunki migrujące awifauny, 

tereny zieleni, zadrzewienia przydrożne itp. Ponadto, w prognozie należy 

przeanalizować wpływ realizacji ustaleń projektu planu na główne tendencje w 

zakresie zmian klimatu i różnorodności biologicznej oraz wpływające na nie 

czynniki, 

− w prognozie należy określić, przeanalizować i ocenić wpływ realizacji ustaleń 

projektu planu na bociana czarnego, dla którego utworzono strefę ochrony, 
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− przedstawiając rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie planu 

w prognozie należy w szczególności wskazać alternatywny wariant przebiegu 

napowietrznej linii elektroenergetycznej oraz jej wariant technologiczny, 

− prognoza powinna zostać sporządzona w pełnym zakresie. 

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu wnosi, by uwzględnić: 

− analizy i oceny istniejącego stanu środowiska oraz potencjalnych zmian tego stanu w 

przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, 

− analizy i oceny stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem, 

− oceny i analizy istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu 

widzenia projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów 

chronionych, z uwzględnieniem oddziaływania na zdrowie i życie ludzi, 

− analizy i oceny przewidywanego znaczącego oddziaływania na zdrowie i życie ludzi! 

(w tym oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 

krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne, 

− przedstawienia rozwiązań mających na celu zapobieganie i ograniczenie 

negatywnych oddziaływań na zdrowie ludzi, 

− przedstawienia rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w dokumencie ze 

wskazaniem i uzasadnieniem wyboru. 

Ponadto opracowanie powinno zawierać: 

− informację o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

− informację o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

− propozycję dotyczących przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

− streszczenie w języku niespecjalistycznym, 

− oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą jest zespół autorów kierującego 

tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące 

załącznik do prognozy. 

 

Zgodnie z art. 52 ust. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko, informacje zawarte w Prognozie oddziaływania na 

środowisko, są opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz 

dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu 

przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z 
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tym dokumentem. Natomiast zgodnie z art. 52 ust. 2., w Prognozie oddziaływania na 

środowisko, uwzględnia się informacje zawarte w Prognozach oddziaływaniach na 

środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem 

dokumentu będącego przedmiotem postępowania.  

2. Informacje o zawartości i głównych celach miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz jego powiązań z innymi dokumentami 

2.1. Cele i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Przedmiotem projektu planu jest zabezpieczenie terenów pod planowaną inwestycję 

polegającą na budowie dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Piła Krzewina –  

Plewiska. Planowana inwestycja wynika z opracowanego przez Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne S. A. wieloletniego planu inwestycyjnego obejmującego modernizację i 

rozbudowę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) na terenie całego kraju, w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego. Realizacja ww. zadania 

służy poprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Linia Piła Krzewina - Plewiska ma 

kluczowe znaczenie dla zagwarantowania stabilnych dostaw prądu do północnej i zachodniej 

Polski, a zwłaszcza województwa wielkopolskiego. Inwestycja jest odpowiedzią na rosnące 

potrzeby w zakresie energii elektrycznej w ujęciu regionalnym i krajowym, jak również 

potrzebę zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej o stałym napięciu i mocy biernej. 

Planowana inwestycja stanowi inwestycję celu publicznego w rozumieniu art. 6 ustawy 

z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami, a zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „ustalenie przeznaczenia 

terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów 

zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego”. 

Specyfika projektowanej inwestycji wiąże się z wprowadzeniem ograniczeń przestrzennych 

oraz prawnych wynikających między innymi z charakteru liniowego tej inwestycji, czy 

konieczności ustanowienia pasa technologicznego o szerokości 35 m na każdą stronę od osi 

linii. Najlepszą formą prawnego umocowania przedmiotowej inwestycji w przestrzeni gminy 

jest ujęcie jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

 

Na obszarze objętym miejscowym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów: 

− teren infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej, oznaczony symbolem E,  

− teren produkcyjny, składy i magazyny, oznaczony symbolem P. 

2.2. Zawartość projektowanego dokumentu 

Zawartość projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika  

z treści art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945). 
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W projekcie planu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określono: 

− zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – nie podjęto ustaleń, 

− zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – nie podjęto ustaleń, 

− zasady ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej, 

− parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, 

− zakres granic i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie na podstawie odrębnych przepisów – nie podjęto ustaleń, 

− zasady w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, 

− zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji infrastruktury, 

− stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa  

w art.36. ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2.3. Powiązania z innymi dokumentami 

 Przy wykonaniu prognozy uwzględniono dokumenty, które zostały opracowane na 

rożnych poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym. W dokumentach tych ważne miejsce 

zajmują zagadnienia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.  

 

Polityka energetyczna Polski do 2030 r.  

Dokument ten zawiera długoterminową strategię rozwoju sektora energetycznego, 

prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię oraz program działań wykonawczych. Zgodnie 

z pkt. 3.1.2 (Wytwarzanie i przesył energii elektrycznej oraz ciepła), do szczegółowych celów 

należą m.in:  

− rozwój systemu przesyłowego, a w szczególności zamknięcie pierścienia 400kV oraz 

pierścieni wokół głównych miast Polski, 

− rozwój połączeń transgranicznych skoordynowany z rozbudową krajowego systemu 

przesyłowego pozwalający na wymianę co najmniej 15% energii elektrycznej 

zużywanej w kraju do roku 2015, 20% do roku 2020 oraz 25% do roku 2030, 

− rozbudowa sieci dystrybucyjnej pozwalającej na rozwój energetyki rozproszonej 

wykorzystującej lokalne źródła energii, 

− modernizacja sieci przesyłowych i sieci rozdzielczych pozwalająca obniżyć poziom 

awaryjności o 50%. 

 

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania Kraju do roku 2030 (KPZK)  

Podstawową funkcją KPZK jest integrowanie wymiarów: gospodarczego, społecznego, 

strategiczno-decyzyjnego i przyrodniczego w rozwoju przestrzennym kraju oraz 

formułowanie ustaleń i wskazań do polityki regionalnej oraz polityk sektorowych. Podjęcie 
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prac nad KPZK było podyktowane potrzebą wypracowania dokumentu dającego podstawy do 

prowadzenia skoordynowanej polityki przestrzennej państwa, uwzględniającego aktualne 

uwarunkowania, trendy i wyzwania dla rozwoju przestrzennego.  

Wśród celów strategicznych rozwoju przestrzennego wymienia się m.in.:  

„Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 

zdolności obronne państwa.”  

Według KPZK podstawowym problemem funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego w Polsce jest niedoinwestowanie infrastruktury energetycznej. 

Problem dodatkowo potęguje rozmieszczenie elektrowni. Są one zlokalizowane głównie w 

południowej oraz centralnej części kraju, co zwiększa znaczenie krajowych sieci 

przesyłowych dla bezpieczeństwa energetycznego. Największe braki przepustowości (mocy) 

systemu przesyłowego występują na obszarze Pomorza Środkowego i Polski Zachodniej.  

 

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Wielkopolska 2020. 

 Strategia jest narzędziem polityki regionalnej określającym główne cele i kierunki 

rozwoju województwa. W Strategii sformułowano wizję i misję województwa oraz cele 

strategiczne, operacyjne i horyzontalne. Generalnym celem jest „Poprawa jakości przestrzeni 

województwa, systemu edukacyjnego, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej 

skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców”. Realizacja zapisów projektu planu jest 

jednym z elementów, które mogą przyczynić się do wzrostu poziomu życia mieszkańców, 

przy jednoczesnym zachowaniu stanu środowiska przyrodniczego. 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego  

Plan województwa zawiera uszczegółowienie i przełożenie zadań zapisanych w 

Strategii Województwa Wielkopolskiego na przestrzeń. W Planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa (PZPWW) zapisane są zadania o znaczeniu ponadlokalnym. 

 Projekt planu miejscowego jest zgodny z zapisami Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa wielkopolskiego. W PZPWW wskazuje się, że „Centralna część 

województwa to obszar o wyjątkowych i wyróżniających go z całości regionu cechach. To 

Poznań oraz sąsiadujący z nim obszar funkcjonalny – zespół jednostek osadniczych, 

powiązanych trwałymi związkami funkcjonalno – przestrzennymi. W obszarze tym można 

wyróżnić główny rdzeń i strefę zewnętrzną ze znacznym udziałem użytków rolnych i 

obszarów cennych przyrodniczo.” Do tego obszaru zaliczono również gminę Komorniki. 

Zaś obszar objęty projektem planu znajduje się w strefie intensywnych procesów 

urbanizacyjnych.   

 W zakresie przebudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) na terenie 

województwa wielkopolskiego przewiduje się budowę ciągu liniowego 400 kV Grudziądz – 

Bydgoszcz – Piła (Krzewina) – Poznań (Plewiska), w tym przebudowa stacji 220/100 kV Piła 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska –  

dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina - Plewiska w gminie Komorniki 

11 

 

(Krzewina), polegająca na przystosowaniu jej do przyjęcia napięć 400 kV. Położenie 

województwa wielkopolskiego w stosunku do głównych korytarzy sieci przesyłowych kraju 

uzasadnia potrzebę modernizacji i dalszej rozbudowy KSE. Planowane inwestycje stwarzają 

szansę na pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną przez przemysł i 

gospodarkę regionu, wpływając w zasadniczy sposób na bezpieczeństwo energetyczne. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Komorniki 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa 

kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania przestrzennego oraz lokalne zasady 

użytkowania terenu. Pozwala na prowadzenie gospodarki przestrzennej w sposób 

przemyślany, świadomy i przede wszystkim jednolity oraz rozważne planowanie inwestycji o 

znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.  

 Projektu planu nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki (Uchwała Nr LII/348/2010 Rady Gminy 

Komorniki z dnia 25 października 2010 r., zmienionego uchwałą Nr XXXV/355/2017 Rady 

Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017 r.), przede wszystkim dlatego, że inwestycja 

polegająca na budowie linii elektroenergetycznej została ujęta w tym dokumencie. 

 Obszar projektu planu w części przebiega przez teren działalności gospodarczej (P) a 

częściowo przez tereny infrastruktury technicznej przeznaczonych na cele elektroenergetyki 

(E). 

 

Program ochrony środowiska dla gminy Komorniki 

 Program przedstawia szeroko rozumianą problematykę ochrony środowiska na terenie 

gminy. Zapisano główne priorytety: 

− Ochrona przyrody, 

− Ochrona wód, 

− Ochrona powietrza atmosferycznego, 

− Ochrona przed hałasem, 

− Ochrona powierzchni ziemi i środowiska glebowego, 

− Właściwa gospodarka odpadami,  

− Edukacja ekologiczna. 

3. Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy   

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono dla projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Do jej opracowania zastosowano metody opisowe, 

charakteryzujące aktualny stan środowiska przyrodniczego. Ocenie poddano zarówno obecny 

stan środowiska przyrodniczego, jak i potencjalny wpływ na środowisko realizacji 

poszczególnych ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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Analizę i ocenę stanu środowiska w rejonie objętym projektem planu przeprowadzono w 

oparciu o monitoring Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz 

kierując się syntezą dokumentów regionalnych i lokalnych odnoszących się bezpośrednio jak 

i pośrednio do ochrony środowiska, przyrody oraz zdrowia i życia ludzi. W trakcie prac nad 

sporządzaniem Prognozy odbyła się wizja terenowa na obszarze objętym projektem planu. W 

celu dokonania właściwej oceny zagadnień, będących przedmiotem Prognozy, uwzględniono 

m.in. informacje zawarte w następujących dokumentach:  

− Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego – WBPP 

Poznań 2010 r., 

− Programie ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2016 -2020, 

− Stan środowiska w Wielkopolsce. Raport 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Poznaniu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2017 r, 

− Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 

oraz B(a)P, Poznań 2017, 

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Komorniki, 

− Program ochrony środowiska dla gminy Komorniki na lata 2013 – 2016 z perspektywą 

na lata 2017 – 2020, 

− Opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym dla gminy Komorniki. 

 

W opracowaniu Prognozy wykorzystano również informacje pozyskane z następujących 

materiałów kartograficznych: 

− mapy zasadniczej 1: 1 000, 

− mapy ewidencji gruntów i budynków w skali 1:1000, 

− mapy glebowo-rolniczej 1: 25 000, 

− ortofotomapy, 

− mapy topograficznej 1: 10 000 i 1:50 000, 

− mapy geologicznej 1: 50 000, 

− mapy hydrograficznej 1: 50 000, 

− mapy sozologicznej 1: 50 000, 

− mapy geomorfologiczna Niziny wielkopolsko-kujawskiej pod redakcją B. 

Krygowskiego 1:300 000, 

− map terenów szczególnego zagrożenia powodzią 

− mapy głównych zbiorników wód podziemnych. 

4. Przyjęte rozwiązania przestrzenne w projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
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 Do najważniejszych zasad zapisanych w projekcie uchwały miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego – dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna  

400 kV Piła Krzewina - Plewiska  należą: 

W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 

− zakazuje się odprowadzania zanieczyszczeń, w tym substancji biogennych, 

organicznych i toksycznych do gruntu, rowów melioracyjnych i wód 

powierzchniowych, 

− nakaz docelowego odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej, 

− nakaz wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń 

do gruntu i wód dla istniejących i projektowanych dróg, parkingów i placów zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

− nakaz wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń 

do gruntu i wód dla istniejących i projektowanych dróg, parkingów i placów zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

− dopuszczenie odprowadzenia ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej po ich 

wcześniejszym podczyszczaniu, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

− docelowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji 

deszczowej lub do zbiorników retencyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

− nakaz wytwarzania energii dla celów grzewczych wyłącznie na bazie paliw 

charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisji, z dopuszczeniem 

odnawialnych źródeł energii, 

− gromadzenie odpadów w miejscach ich powstawania oraz ich dalsze zagospodarowanie 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 

− zakazuje się jakiejkolwiek działalności związanej ze: składowaniem, gromadzeniem i 

przetwarzaniem odpadów lub wytwarzaniem wyrobów z odpadów. 

 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich 

użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się: 

− w przypadku lokalizacji obiektów budowlanych o wysokości równiej lub większej niż  

50 m npt, uwzględnienie przepisów odrębnych dotyczących sposobów zgłaszania oraz 

oznakowania przeszkód lotniczych, 

− zachowanie ciągłości systemu melioracji wodnych, z dopuszczeniem jego przebudowy na 

odcinkach kolidujących z posadowieniem konstrukcji wsporczych linii elektro-

energetycznych, 

− pasy technologiczne linii elektroenergetycznych, o szerokości 35 m od linii 400 kV i 25 

m od linii 220 kV, zgodnie z rysunkiem planu, 

− w wyznaczonym na rysunku planu pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 

400 kV: 
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• zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnych awarii, 

• zakaz lokalizowania miejsc postojowych, 

• zakaz realizacji pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

• zakaz tworzenia hałd i nasypów, 

• zakaz nowych nasadzeń zieleni wysokiej, 

• nakaz realizacji niepalnego pokrycia dachów obiektów budowlanych, 

− w wyznaczonym na rysunku planu pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 

220 kV: 

▪ zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnych awarii, 

▪ zakaz realizacji pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

▪ zakaz tworzenia hałd i nasypów, 

▪ zakaz nowych nasadzeń zieleni wysokiej, 

▪ nakaz realizacji niepalnego pokrycia dachów obiektów budowlanych. 

 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

− obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem oraz dostęp do infrastruktury 

technicznej z wykorzystaniem terenów znajdujących się w granicach obszaru objętego 

planem, w tym dróg wewnętrznych i dojazdów, powiązanych z zewnętrznym układem 

komunikacyjnym, 

− wyznaczenie miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych 

w kartę parkingową, zgodnie z zasadami i minimalnym normatywem wynikającymi z 

przepisów odrębnych, 

− dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym 

skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego lub średniego 

napięcia, 

− na terenie P/U zapewnienie 1 miejsca postojowego na 3 zatrudnionych lub na każde 100 m2 

powierzchni użytkowej obiektów produkcyjnych. 

5. Charakterystyka i ocena stanu środowiska przyrodniczego 

5.1. Podstawowe informacje o obszarze objętym projektem miejscowego planu 

 Obszar objęty projektem planu  obejmuje obszar o powierzchni około 1,3 ha, położony 

jest w zachodniej części gminy Komorniki, w miejscowości Plewiska, w 2 częściach: obszar 

pierwszy o powierzchni ok. 0,3 ha zlokalizowany na terenie stacji elektroenergetycznej 

Plewiska oraz obszar drugi o powierzchni ok. 1 ha zlokalizowany obecnie na terenach rolnych 

(ryc.1). 
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Ryc. 1. Zakres projektu planu 

 

5.2. Charakterystyka środowiska przyrodniczego 

Położenie terenu objętego projektem planu w ponadlokalnym systemie powiązań 

przyrodniczych 

Powiązania przyrodnicze analizowanego obszaru z otoczeniem odnoszą się głównie do 

liniowych i powierzchniowych struktur przyrodniczych (ryc.2). Rozpatrywany teren położony 

jest:  

− poza obszarami chronionymi,  
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− w  odległości ok. 6 km na południe znajdują się obszary Natura 2000: obszar specjalnej 

ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017, obszar mający znaczenie dla 

Wspólnoty Ostoja Wielkopolska oraz ok. 6 km na północny-wschód obszar mający 

znaczenie dla Wspólnoty Fortyfikacje w Poznaniu,  

− w granicach jednolitej części wód powierzchniowych rzeki Wirynki, 

− w granicach jednolitej części wód podziemnych nr 60. 

 

 Ryc. 2. Powiązania przyrodnicze terenu  
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Położenie geograficzne 

 Według podziału fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego obszar objęty 

opracowaniem znajduje się w obrębie: makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego (315.5) i 

mezoregionu Wysoczyzna Grodziska (315.59)1. 

Rzeźba i budowa geologiczna 

Pod względem geomorfologicznym (wg mapy geomorfologicznej B. Krygowskiego) 

analizowany teren leży na wysoczyźnie morenowej płaskiej. Obszar ten mieści się w 

przedziale wysokościowym 80-82 m n.p.m. Jest to powierzchnia płaska. W odległości ok. 400 

m od przedmiotowego terenu w terenie zaznacza się dolina rzeki Wirynki. Bezpośredni 

wpływ na ukształtowanie terenu pod względem morfologicznym miało ostatnie zlodowacenie 

plejstoceńskie obejmujące Polskę – zlodowacenie północnopolskie. 

Gmina Komorniki położona jest w północnej części Monokliny Przedsudeckiej, w 

obrębie tzw. Jednostki Poznania, w mniejszej jednostce III rzędu zwanej Monokliną 

Wolsztyńsko-Jarocińską. Obszar budują utwory wieku prekambryjskiego i paleozoicznego, 

do karbonu włącznie. Utwory te były deformowane podczas wielu orogenez, ostateczne 

sfałdowanie nastąpiło w wyniku orogenezy waryscyjskiej. Miąższość utworów 

trzeciorzędowych sięga 140-150 m. Seria ta składa się z utworów piaszczystomułowcowo-

ilastych pochodzących z oligocenu. Powyżej zalegają piaski i mułki piaszczyste miocenu z 

poziomami węgli brunatnych oraz żyły iłów węglistych. Nad osadami mioceńskimi występują 

iły pstre pochodzące z pliocenu. Utwory czwartorzędowe zalegające na iłach plioceńskich 

osiągają miąższość od kilku do 80 m. Utwory te reprezentowane są głównie przez gliny 

zwałowe zlodowaceń krakowskiego, środkowopolskiego i bałtyckiego oraz osady 

fluwioglacjalne i interglacjalne. Czwartorzędowe utwory plejstoceńskie stanowią piaski, 

żwiry, mułki wodnolodowcowe oraz gliny morenowe. Na glinach morenowych górnych 

stanowiących podstawowy poziom powierzchniowej budowy geologicznej zalegają utwory 

wodnolodowcowe kemów, ozów, sandrów oraz w dolinie rzeki Warty piaski terasowe. 

Zachodnia i północno-wschodnia część Gminy zbudowane jest z utworów zwałowych w 

postaci glin morenowych oraz piasków i żwirów zwałowych. W najwyżej i najniżej 

położonych obszarach Gminy występują materiały wodnolodowcowe (piaski, żwiry 

wodnolodowcowe, mady rzeczne, torfy i namuły). Budują one wzgórza i wały kemo i 

ozopodobne występujące w okolicach Chomęcic, na południowy wschód od Szreniawy i na 

południowy zachód i południowy wschód od Komornik. Tworzą także dna rynien glacjalnych 

Chomęciko-Jarosławskiej i Rosnowiecko-Szreniawskiej, dno doliny Wirynki oraz terasy 

Warty. Utwory holoceńskie w postaci piasków rzecznych, namułów organicznych i torfów 

występują jedynie w nielicznych miejscach form wklęsłych. 

 

                                                 
1 Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of 

contemporary spatial data. Geographia Polonica, 2018, vol. 91, no. 2, pp. 143-170 

http://www.geographiapolonica.pl/issue/item/91_2.html 

http://www.geographiapolonica.pl/issue/item/91_2.html
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Klimat 

 Wg podziału na regiony klimatyczne Polski wg A. Wosia, obszar poddany analizie 

zlokalizowany jest wregionie XV –Środkowopolskim. Teren ten charakteryzuje się bardzo 

dużą liczbą dni w roku zpogodą bardzo ciepłą, pochmurną, ale bez opadu.  

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na swojej stronie internetowej udostępnia dane na 

temat klimatu dla wielolecia 1971-2000. Teren objęty projektem planu znajduje się w strefie 

występowania jednych z najwyższych wartości średniej temperatury powietrza –od 8°C do 

9°C. Dla wielolecia występowała tam najwyższa temperatura maksymalna powietrza, czyli 

powyżej 27°C. Z kolei temperatura minimalna wynosiła -8°C do -7°C, co w porównaniu do 

reszty kraju jest wartością nieco powyżej średniej. Usłonecznienie na przedmiotowym 

obszarze wynosiło ok. 1600-1620 godzin w roku, co jest dość dużą, powyżej średniej. Średnia 

suma opadu była jedną z najniższych w Polsce i wynosiła do 550 mm.. 

Zasoby wodne i warunki hydrogeologiczne 

Teren objęty projektem planu znajduje się w zlewni rzeki Wirynki, która uchodzi do 

rzeki Warty na wysokości wsi Łęczyca. Wirynka zasilana jest m.in. dwoma rowami: jeden 

wypływający z miejscowości Gołuski, a drugi ze stawu pomiędzy miejscowościami 

Szreniawa i Walierianowo. 

Analizowany obszar objęty opracowaniem położony jest w zasięgu jednolitej części 

wód podziemnych JCWPd (Kod PLGW600060). Jest to zlewnia odcinka przełomowego 

doliny Warty, między pradolinami warszawsko-berlińską na południu i toruńsko-

eberswaldzką na północy. W obrębie wskazanej JCWPd stwierdzono dwa użytkowe piętra 

wodonośne – czwartorzędowe i neogeńsko-paleogeński. Wody podziemne w utworach 

czwartorzędowych tworzą jeden poziom wodonośny na części JCWPd związany z większymi 

strukturami dolinnymi. Poziom neogeńsko-paleogeński występuje pod dobrze izolującą 

warstwą utworów słabo przepuszczalnych. Brak kontaktów hydraulicznych z poziomem 

czwartorzędowym. Wody w utworach czwartorzędowych występują w piaskach różnej 

granulacji i żwirach rzecznych, wodnolodowcowych struktur różnej genezy, na który składają 

się poziomy: gruntowy, międzyglinowy górny, międzyglinowy środkowy i międzyglinowy 

dolny. W poziomie gruntowym zwierciadło wody jest swobodne, a zasilanie odbywa się 

głównie poprzez infiltrację opadów. Cechą wyróżniającą analizowany obszar jest stosunkowo 

płytkie występowanie wód gruntowych. Przebieg hydroizobat jest współkształtny do rzeźby 

terenu. W obrębie wysoczyzn wody zalegają na głębokości od 2 do 3 m, a w obniżeniach 

drobnych cieków i rowów melioracyjnych ok. 1 m. Wody podziemne charakteryzują się 

jednym okresem podnoszenia stanów i jednym niżówki. Główne zasilanie ma miejsce w 

okresie roztopów wiosennych i zależy od ilości nagromadzonego śniegu, przebiegu roztopów 

oraz pojemności warstwy wodonośnej. Podczas opadów występujących w okresie 

wegetacyjnym obserwuje się szybkie napełnianie przypowierzchniowych warstw. 

Na obszarze objętym projektem planu nie występuje ujęcie wód podziemnych.  
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Warunki glebowe 

Zgodnie z informacją zawartą na mapach: hydrograficznej w skali 1:50 000, glebowo-

rolniczej w skali 1:25 000 i ewidencji gruntów i budynków obszar objęty opracowaniem 

położony jest na gruntach o średniej przepuszczalności (3 klasa przepuszczalności), na 

piaskach gliniastych lekkich. Występują gleby bielicowe 4 kompleksu przydatności rolniczej 

gleb. Część północna opracowania to grunty o klasie bonitacyjnej – IVa i V, część południowa 

opracowania to grunty zabudowane. 

Świat roślinny i zwierzęcy 

Zgodnie z regionalizacją geobotaniczną dokonaną przez Matuszkiewicza obszar objęty 

projektem znajduje się w następujących  zhierarchizowanych strefach2: 

Prowincja: Środkowoeuropejska; Podprowincja: Południowobałtycka; Dział: Brandenbursko 

– wielkopolski (B); Kraina: Notecko-Lubuska (B.1); Okręg: Poznański (B.1.06); Podokręg: 

Stęszewski (b.1.6.f).  

 Teren objęty projektem planu w części północnej jest użytkowany rolniczo – zboże, a 

cześć południowa położona na terenie stacji elektroenergetycznej – trawniki i betonowe 

alejki. Ponadto w odległości ok. 4,8 km od obszaru opracowania, w obrębie Zakrzewo na 

terenie gminy Dopiewo znajduje się strefa ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego 

przebywania bociana czarnego. 

 Na potrzeby planowanej przyszłej budowy linii elektroenergetycznej 400 kV wykonano  

inwentaryzację przyrodniczą w okresie od marca 2016 roku do sierpnia 2017 (ryc.3)3.  

W trakcie prac terenowych, na badanym obszarze nie odnotowano chronionych siedlisk 

przyrodniczych. W ramach inwentaryzacji przeprowadzono również obserwację ptaków i 

nietoperzy od marca 2016 do marca 2017 r., podczas której stwierdzono występowanie 

następujących gatunków ptaków, które podlegają ochronie: 

− Gąsiorek Lanius collurio – na terenie opracowania 

− Błotniak stawowy Circus aeruginosus – w odległości ok. 300 m na północ od terenu 

opracowania 

− Postułka Falco tinnunculus – w odległości ok. 500 m na północ od terenu opracowania 

Podczas monitoringu nietoperzy na terenie objętym przedmiotowym planem nie stwierdzono 

występowania nietoperzy. 

5.3. Charakterystyka środowiska kulturowego 

Na terenie objętym projektem planu nie występują obiekty zabytkowe, które podlegają 

ochronie i opiece konserwatorskiej bez względu na stan zachowania. 

                                                 
2 Matuszkiewicz J.M., Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski, Polska Akademia Nauk Instytut 

Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Prace geograficzne nr 158, Wydawnictwo PAN, Wrocław, 

Warszawa, Kraków 1993 
3 Piotr Wilniewczyc (kierownik zespołu), Sprawozdanie z inwentaryzacji przyrodniczej terenu projektowanej 

dwutorowej linii elektroenergetycznej  400 kV Piła Krzewina – Plewiska, 07.09.2017 r. 
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5.4. Obszary objęte ochroną prawną 

 W granicach terenu objętego planem nie występują obszary podlegające ochronie na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Naj bliżej położonymi 

obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017, 

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Wielkopolska oraz obszar mający znaczenie 

dla Wspólnoty Fortyfikacje w Poznaniu, oddalone o ok. 6 km od obszaru opracowania. 

5.5. Ocena istniejącego stanu środowiska przyrodniczego  

Jakość wód podziemnych 

Teren objęty projektem planu znajduje się w zasięgu Jednolitej Części Wód 

Podziemnych (Kod PLGW600060).   

Według oceny jakości wód podziemnych w ramach monitoringu operacyjnego stanu 

chemicznego wód podziemnych w 2017 roku (wg badań PIG) na terenie gminy Komorniki 

nie występują w punkty pomiarowo-kontrolne. Najbliższe badania w stosunku do 

omawianego terenu wykonano w: 

− gminie Buk w punkcie Kalwy (nr Monbada 1278) – klasa końcowa III (wody 

zadowalającej jakości), 

− w gminie Kórnik w punkcie Kamionki (nr Monbada 2563) – klasa końcowa II (wody 

dobrej jakości), 

W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U z 2016 r. poz. 

1967) JCWPd (Kod PLGW600060) została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu 

środowiskowego. Stan chemiczny i stan ilościowy określono jako dobry. 

Jakość wód powierzchniowych 

Monitoring  jakości wód powierzchniowych realizowany jest w oparciu o wyznaczone 

jednolite części wód stanowiące podstawową jednostkę gospodarowania wodami. Obszar 

objęty projektem planu położony jest w jednolitej części wód –  Wirynka.  

Jakość wody Wirynki była badana w 2016 roku w punkcie pomiarowym Łęczyca. 

Wyniki badań przedstawiają się następująco: klasa elementów fizycznochemicznych –  stan 

poniżej dobrego, klasa elementów hydromorfologicznych – stan poniżej bardzo dobrego, 

klasa elementów biologicznych – III 4. 

Zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej wprowadzają system planowania gospodarowania 

wodami w podziale na obszary dorzeczy. Dla potrzeb osiągnięcia dobrego stanu wód 

opracowywane są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Dla dorzecza Odry 

obowiązuje „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz.U z 2016 r. poz. 

1967), w którym opisane są wody objęte niniejszym opracowaniem  – JCW Wirynka. 

JCW Wirynka została oceniona jako zagrożona nieosiągnięciem celów 

środowiskowych, które dotyczą osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu 

                                                 
4 WIOŚ Poznań 2017 
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chemicznego. Wg statutu Wirynka to naturalna cześć wód, a ryzyko nieosiągnięcia celów 

środowiskowych jest zagrożone z derogacją do 2021 r. Odstępstwo związane jest z brakiem 

możliwości technicznych. W tej zlewni występuje presja komunalna. W programie działań 

zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, 

które nie są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie wystarczającym dla 

osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także 

okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł 

być osiągnięty do roku 20215. 

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

Jednym z podstawowych czynników kształtujących jakość środowiska jest stan czystości 

powietrza. Podstawowymi zanieczyszczeniami atmosfery są związki chemiczne i pyły, 

powstające w procesie spalania paliw stałych, płynnych i gazowych oraz zanieczyszczenia 

komunikacyjne. 

Na podstawie wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu od roku 2002 

WIOŚ w Poznaniu przeprowadza coroczną ocenę jakości powietrza atmosferycznego. Aktualna 

ocena za rok 2017 wykonana została w oparciu o dwie grupy kryteriów: ustanowionych za 

względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ustanowionych ze względu na ochronę roślin.  

W wyniku oceny Gmina Komorniki znajduje się w strefie wielkopolskiej i (wraz 

z obszarem objętym projektem planu) została zaliczona do następujących klas: 

− pod kątem ochrony roślin sklasyfikowano następująco: 

• dla dwutlenku siarki i tlenków azotu zaliczono do klasy A, 

• dla ozonu zaliczono do klasy A, 

− pod kątem ochrony zdrowia sklasyfikowano następująco:: 

• dla poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, 

tlenku węgla oraz poziomu docelowego kadmu, arsenu, niklu – klasa A,   

• dla poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 – klasa C, 

• ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 − klasa C,  

• ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu – klasa C, 

• dla ozonu – klasa A, 

− należy podkreślić, że stężenia pyłu PM10 wykazują wyraźną zmienność sezonową – 

przekroczenia dotyczą tylko sezonu zimnego (grzewczego).  

− zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza konieczność 

wyznaczenia obszarów przekroczeń i zakwalifikowanie strefy do opracowania 

programów ochrony powietrza. 

 

                                                 
5 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
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W 2017 r. uchwalono „Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie 

pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P6, który jest aktualizacją Programu ochrony powietrza z 2013 r. 

opracowany ze względu na przekroczenia stężeń dopuszczalnych pyłu PM10, PM2,5 i 

docelowych benzo(a)pirenu. W przypadku pyłów PM10 i PM2,5 wartości stężeń na tych 

obszarach również są wysokie natomiast nie przekraczają wartości dopuszczalnych. W 

przypadku emisji pochodzącej z wydobycia kopalin stężenia pyłu PM10 w miejscu 

powstawania emisji przekraczają wartość dopuszczalną. Stężenia pochodzące ze źródeł 

napływowych w przypadku pyłów PM10 i PM2,5 mają znaczący udział jednak nie generują 

przekroczeń wartości dopuszczalnych, a stężenia benzo(a)pirenu pochodzące z napływu 

stanowią niewielkie przekroczenie normy w jednym punkcie przy granicy województwa. 

Pozostałe źródła nie powodują same w sobie przekroczeń, ale suma poszczególnych źródeł 

emisji i wysoka wartość tła stężeń substancji przyczynia się do powstawania przekroczeń 

stężeń normatywnych.  

Zanieczyszczenie gleb i zagrożenie działalnością rolniczą 

Znaczną część zanieczyszczeń trafiających do gleb stanowią zanieczyszczenia 

obszarowe (głównie związki azotu i fosforu). Źródłem tych zanieczyszczeń jest przede 

wszystkim rolnictwo, co wynika ze stosowania nawozów sztucznych i naturalnych oraz 

środków ochrony roślin, hodowla zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie i wykorzystanie 

obornika i gnojowicy. Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód 

powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze 

źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł 

rolniczych do tych wód należy ograniczyć, określa cały obszar regionu wodnego Warty jako 

obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.  

Teren projektu planu w całości leży w granicach tego obszaru. 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566, z późn. zm), 

zmienia m.in. sposób realizacji Dyrektywy Azotanowej w Polsce. Obecnie nie są już 

wyznaczane wody wrażliwe i obszary szczególnie narażone – OSN. Zgodnie z 

postanowieniami art. 104 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w celu zmniejszenia zanieczyszczenia 

wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu 

zanieczyszczeniu, opracowuje się i wdraża na obszarze całego państwa program działań. 

Zadanie opracowania Programu działań zostało powierzone ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki wodnej, który realizuje to zadanie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do 

spraw rolnictwa. W dniu 12.07.2018 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 5.06.2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu 

zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

                                                 
6 Uchwała Nr XXXIII/853/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017r. (Dz.Urz. Woj. 

Wlkp. z 2017r., poz. 5320) 
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zapobieganiu dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2018 r., poz. 1339), które weszło w życie 

od dnia 27 lipca 2018 r. Program ten określa m.in.:7 

− sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych w pobliżu wód, na 

terenach o dużym nachyleniu, a także na glebach zamarzniętych, zalanych wodą lub 

przykrytych śniegiem, 

− terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów, 

− warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami, a 

także sposób obliczania wymaganej powierzchni i pojemności urządzeń do ich 

przechowywania, 

− sposób ustalania rocznej dawki nawozów naturalnych zawierającej nie więcej niż 170 

kgN/ha, 

zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem. 

Zagrożenia klimatu akustycznego 

Stan klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników określających 

jakość środowiska bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka. Na klimat akustyczny 

środowiska wpływa hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy), przemysłowy 

i komunalny. Najtrudniejszy problem, ze względu na obszar i liczbę osób objętych 

oddziaływaniem, stanowią aktualnie hałasy komunikacyjne, w szczególności drogowe. 

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku określa Rozporządzenie Ministra 

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

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

 Na obszarze objętym projektem planu klimat akustyczny kształtowany jest przede 

wszystkim ruchem pojazdów na drodze powiatowej nr 2416P (Gołuski-Plewiska). Standardy 

jakości środowiska w zakresie oddziaływania hałasu wyrażone są poprzez dopuszczalne 

poziomy hałasu w środowisku określone wskaźnikami LDWN, LN, LAeq D i LAeq N.  

Nośnikiem hałasu drogowego jest wymieniona wcześniej droga, dla której w 2015 r. 

wykonano badania natężenia ruchu8. Średniodobowy ruch (pojazdy/dobę) wyniósł 5308. Jest 

to wartość zbliżona do średniej dla dróg powiatu poznańskiego. 

 Źródłem hałasu oprócz infrastruktury drogowej mogą być napowietrzne linie 

energetyczne. Pomiary zakłóceń, wykonane w pobliżu typowych linii 110 kV (jak nakazuje 

norma, w odległości 20 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu) wykazują poziom w 

granicach 30-40 dB, czyli znacznie mniej niż wynosi wartość dopuszczalna w normie 

krajowej, natomiast w przypadku linii 400 kV poziom ten w odległości 35 m od osi linii może 

osiągać wartość do 40 dB. Przepisy krajowe dotyczące ochrony środowiska przed hałasem 

ustalają jego dopuszczalne poziomy według rodzaju terenu, przez który przebiega linia 

wysokiego napięcia. 

                                                 
7 http://oki.rzgw.poznan.pl/programy-dziaa-majcych-na-celu-ograniczenie-odpywu-azotu-ze-rode-rolnicznych-

dla-obszarow-szczegolnie-zagroonych 
8 Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 
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Promieniowanie elektromagnetyczne  

 W obrębie analizowanego terenu występują istniejące linie elektroenergetyczne 

średniego i niskiego napięcia, które są siecią dystrybucyjną, z której zasilani są między 

innymi odbiorcy znajdujący się na terenie gminy Komorniki. 

 Źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego są m.in. systemy 

przesyłowe energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia są źródłem 

pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz. Pole to powstaje wokół przewodów 

i aparatury będącej pod napięciem. Składa się na nie pole elektryczne i pole magnetyczne. 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 

2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów dopuszczalny poziom pola 

elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie powinien przekraczać w miejscach 

dostępnych dla ludzi, wartości granicznej. 

Zagrożenia powodziowe  

Według map zagrożenia powodziowego i informacji przekazanych przez Dyrektora 

RZGW, omawiany obszar projektu planu nie jest zagrożony wystąpieniem zjawisk 

powodziowych.  

 

 

Zagrożenia ruchami masowymi  

Obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych wskazuje się zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji 

dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U.  z 2007 r. Nr 121 poz. 840). Rejestry terenów 

potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi prowadzone są przez starostwa 

powiatowe. Nie uzyskano informacji, że na przedmiotowym obszarze występuje tereny 

zagrożony występowaniem ruchów masowych. 

Poważne awarie 

Na terenie objętym projektem planu i w najbliższym sąsiedztwie nie ma zakładów 

dużego i zwiększonego ryzyka (ZDR i ZZR) występowania poważnych awarii (WIOŚ Poznań 

stan na dzień 31.03.2018r.). 

6. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń projektu 

planu  

 Ze względu na obecny sposób użytkowania i zagospodarowania analizowanego 

obszaru, nie przewiduje się znacznych zmian stanu środowiska w przypadku braku realizacji 

planowanej inwestycji. Pozostawienie dotychczasowej funkcji rolnej może doprowadzić do 

zmian w środowisku. Najniższą odpornością cechują się wody powierzchniowe i podziemne 

oraz gleby, ze względu na możliwość zanieczyszczenia przez intensywna działalność 
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rolniczą. Zatem potencjalne zmiany stanu środowiska jakie mogą pojawić się w przypadku 

braku realizacji ustaleń planu to m.in.: przeobrażenia związane z intensywnym użytkowaniem 

rolniczym, dalsze zmiany w szacie roślinnej, przeobrażenia powierzchni ziemi i warunków 

wodnych. 

7. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektu planu, w 

szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

Na terenie objętym opracowaniem, stan środowiska można ocenić jako poprawny. 

Obszar nie zawiera podmiotów gospodarczych uciążliwych dla środowiska, które mogłyby 

mieć negatywny wpływ na warunki rozwoju flory i bytowania fauny. Z punktu widzenia 

realizacji ustaleń projektu dokumentu problemy ochrony środowiska mogą wynikać głównie z 

faktu występowania na przedmiotowym terenie i w sąsiedztwie zasobów środowiska 

podlegających ochronie. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej dla przedmiotowej inwestycji 

wskazują na występowanie w obrębie i w okolicach analizowanego terenu chronionych 

gatunków ptaków. Gatunki podlegają ochronie zgodnie z zasadami określonymi w 

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

gatunkowej zwierząt. 

8. 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 planu  

 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 mieć związek z obszarem objętym projektem planu. Projekt dokumentu 

uwzględnia cele ochrony środowiska zawarte w dokumentach opracowanych na poziomach 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. Najbardziej istotne z punktu widzenia 

projektu planu cele ochrony środowiska określone w dokumentach wyższych szczebli 

zawarto poniżej. 

Poziom międzynarodowy i wspólnotowy 

Akcesja Polski do Unii Europejskiej nałożyła na Polskę nowe obowiązki, wynikające z 

konieczności dostosowania prawa polskiego do regulacji unijnych. Ochrona środowiska wraz 

z Traktatem z Maastricht (1991) włączona została przez Wspólnoty Europejskie do spisu ich 

stałych zadań, dla których określono cele działań zapobiegawczych i regulujących. Obecnie 

prawo Unii Europejskiej regulujące ochronę środowiska liczy sobie kilkaset aktów prawnych, 

obejmujących dyrektywy, rozporządzenia, decyzje i zalecenia. 
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Na szczeblu państw członkowskich, wśród dokumentów zawierających ustalenia dotyczące 

ochrony środowiska, należy wymienić dyrektywy, a najważniejsze z nich, to m.in.: 

− Dyrektywa Ptasia (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 

listopada 2009 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), 

− Dyrektywa Siedliskowa (dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w 

sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory), 

− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 

roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, 

− Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny 

skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko naturalne. 

 Dwie pierwsze dyrektywy związane są z podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000, 

której celem jest zachowanie zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt. Obszar objęty projektem planu położony jest w  odległości ok. 

5 km od obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Samicy PLB300013. 

Celem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE jest zapewnienie 

wysokiego poziomu ochrony środowiska i przyczynienie się do uwzględniania aspektów 

środowiskowych w przygotowaniu i przyjmowaniu planów i programów w celu wspierania 

stałego rozwoju, poprzez zapewnienie, że zgodnie z niniejszą dyrektywą dokonywana jest 

ocena wpływu na środowisko niektórych planów i programów, które potencjalnie mogą 

powodować znaczący wpływ na środowisko. Natomiast Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG 

dotyczy oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko. Zatem, uwzględniając powyższe dokumenty i wynikające z nich główne cele 

ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym, w projekcie planu 

wprowadzono m.in. takie zapisy które: 

− chronią wody podziemne oraz strefy cieków wodnych, 

− wprowadzają zasady mające na celu zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. 

Polska jest stroną wielu konwencji oraz umów międzynarodowych w zakresie ochrony 

środowiska. Z ratyfikacji konwencji oraz umów wielostronnych lub też przystąpienia do nich 

wynikają zobowiązania do podejmowania działań na rzecz realizacji ich postanowień, mające 

wpływ na politykę państwa w dziedzinie ochrony środowiska oraz pośrednio na kierunki 

rozwoju gospodarczego kraju. Ich wagę podkreśla fakt nadrzędności prawa 

międzynarodowego względem aktów prawa wewnętrznego9.  

Poziom krajowy 

 Krajowe dokumenty strategiczne uwzględniają zobowiązania i cele ochrony środowiska 

przyjęte w dokumentach Unii Europejskiej i w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską 

umowach i konwencjach międzynarodowych. Na szczeblu krajowym cele te realizowane są 

                                                 
9 http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/prawo_dokumenty_strategiczne/Konwencje/ 
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na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody oraz przepisów 

szczegółowych dotyczących poszczególnych dziedzin.  

Dla przedmiotowego projektu planu znaczenie mają:  

1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjęty rozporządzeniem 

Rady Ministrów w dniu 18 października 2016 r. 

JCW Wirynka została oceniona jako zagrożona nieosiągnięciem celów 

środowiskowych, które dotyczą osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego i dobrego 

stanu chemicznego. Wg statutu Wirynka to naturalna cześć wód, a ryzyko 

nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożone z derogacją do 2021 r. 

Odstępstwo związane jest z brakiem możliwości technicznych. W tej zlewni 

występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania 

podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które nie są 

wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia 

dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres 

niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie 

mógł być osiągnięty do roku 2021.  

Dla osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Odry”, w projekcie planu wprowadzono przede wszystkim zakaz 

jakiejkolwiek działalności związanej ze: składowaniem, gromadzeniem i 

przetwarzaniem odpadów lub wytwarzaniem wyrobów z odpadów, co sprzyjać będzie 

niepogarszaniu jakości wód. 

2. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA2020), który określa warunki 

stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą ze sobą 

zmiany klimatyczne. Jednym z celów tego planu jest zapewnienie zrównoważonego 

rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach 

zmian klimatu, który pośrednio realizowany jest w przedmiotowym projekcie planu 

poprzez wskazanie warunków do budowy przesyłowej linii elektroenergetycznej 

400 kV, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego.  

 

CELE OCHRONY ŚRODOWISKA NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM,  

WSPÓLNOTOWYM 

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 

międzynarodowym 
Sposób uwzględnienia w mpzp 

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich 

zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. 

Ochrona dzikich zwierząt migrujących, stanowiących 

niezastąpiony element środowiska naturalnego. Dla 

ochrony tych gatunków konieczne są wspólne wysiłki 

Dopuszczenie lokalizacji zieleni urządzonej na terenie P – 

§10 pkt.1 lit.e. 

Ustalony minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 

czynnej dla terenu P – 20% 
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wszystkich państw posiadających jurysdykcję nad 

obszarami, w których te zwierzęta przebywają.  

Konwencja o różnorodności biologicznej, 

sporządzona w Rio de Janeiro dnia 09.05.1992 r. 

Ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone 

użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy 

podział korzyści wynikających z wykorzystywania 

zasobów genetycznych, w tym przez odpowiedni dostęp 

do zasobów genetycznych i odpowiedni transfer 

właściwych technologii, z uwzględnieniem wszystkich 

praw do tych zasobów i technologii, a także 

odpowiednie finansowanie  

Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory 

europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych, 

sporządzona w Bernie dnia 19 września 1996 r. 

Zachowanie dzikiej fauny i flory, która odgrywa 

pierwszorzędną rolę w utrzymaniu równowagi 

biologicznej, która stanowi naturalne dziedzictwo 

o wartości przyrodniczej, estetycznej, naukowej, 

kulturowej, rekreacyjnej, gospodarczej  

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 23 października 2000 r.  

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w 

dziedzinie polityki wodnej.  

Dążenie do większej ochrony i poprawy stanu 

środowiska wodnego między innymi poprzez szczególne 

przedsięwzięcia służące stopniowemu ograniczaniu 

zrzutów, emisji i strat priorytetowych substancji 

niebezpiecznych oraz zaprzestaniu lub stopniowemu  

eliminowaniu zrzutów, emisji i strat priorytetowych 

substancji niebezpiecznych. Zapewnianie stopniowego 

ograniczenia zanieczyszczenia wód podziemnych i 

zapobieganiu ich dalszemu zanieczyszczaniu,  

dążenie do zmniejszenia skutków powodzi i suszy.  

 

W zakresie odprowadzania ścieków, wód opadowych i 

roztopowych:  

− §6 pkt.1 zakazuje się odprowadzania zanieczyszczeń, w 

tym substancji biogennych, organicznych i toksycznych 

do gruntu, rowów melioracyjnych i wód 

powierzchniowych,  

− §6 pkt.2 docelowe odprowadzanie wód opadowych i 

roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do 

zbiorników retencyjnych, zgodnie z przepisami 

odrębnym. 

 

 

Europejska konwencja krajobrazowa sporządzona 

we Florencji dnia 20 października 2000 r. 

Promowanie ochrony, gospodarki i planowania 

krajobrazu oraz organizowanie współpracy europejskiej 

w tym zakresie, opartej na wymianie doświadczeń, 

specjalistów i tworzeniu dobrej praktyki krajobrazowej  

Wprowadzenie parametrów i wskaźników kształtowania 

zabudowy dla terenów P (§10) i E (§9) 
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Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego z 16 listopada 1972 r. 

 

ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

o wyjątkowej powszechnej wartości, m.in. przez nadawanie 

międzynarodowego statusu ochrony, poprzez wpisanie na listę 

dziedzictwa światowego 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podęto 

ustaleń 

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w 

sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym 

Jorku dnia 9 maja 1992 r. 

ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych 

w atmosferze na poziomie, który zapobiegłby 

niebezpiecznej, antropogenicznej ingerencji w system 

klimatyczny  

Nie podjęto ustaleń w zakresie ochrony powietrza 

atmosferycznego 

 

 

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 

wspólnotowym 
Sposób uwzględnienia w mpzp 

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca 

ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 

wodnej. 

Celem niniejszej dyrektywy jest ustalenie ram dla 

działań na rzecz ochrony śródlądowych wód 

powierzchniowych, wód przejściowych, wód 

przybrzeżnych oraz wód podziemnych. 

Wprowadzanie zasad ochrony środowiska, w tym wód (§ 6 

pkt 1 i 2) 

Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 

1999 r. w sprawie składowania odpadów 

Celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie środków, 

procedur i zasad postępowania zmierzających do 

zapobiegania lub zmniejszenia w jak największym 

stopniu, negatywnych dla środowiska skutków 

składowania odpadów 

W §6 pkt.3 – ustala się gromadzenie odpadów w miejscach 

ich powstawania oraz ich dalsze zagospodarowanie zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

W §6 pkt.4 – zakazuje się jakiejkolwiek działalności 

związanej ze: składowaniem, gromadzeniem i 

przetwarzaniem odpadów lub wytwarzaniem wyrobów z 

odpadów 

Dyrektywa 96/62/EU z dnia 27 września 1996 r. w 

sprawie jakości powietrza 

Ogólnym celem niniejszej dyrektywy jest zdefiniowanie 

podstawowych zasad wspólnej strategii poświęconej 

ochrony jakości otaczającego powietrza na terenie 

Wspólnoty. 

Nie podjęto ustaleń w zakresie ochrony powietrza 

atmosferycznego 

Dyrektywa 96/61/EC z 24 września 1996 r. w sprawie 

zintegrowanego zapobiegania i ograniczania 

zanieczyszczeń 

Celem niniejszej dyrektywy jest osiągnięcie 

zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom 

Na terenie objętym przedmiotowym planem nie przewiduje 

się działalności wymienionych w załączniku I do cytowanej 

dyrektywy 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska –  

dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina - Plewiska w gminie Komorniki 

30 

 

środowiska naturalnego i ich kontroli, powodowanych 

przez rodzaje działalności wymienione w załączniku I. 

9. Przewidywane oddziaływanie ustaleń projektu planu na środowisko 

Dwutorowa linia 400 kV będzie projektowana zgodnie z normą PN-EN50341-1:2005 

"Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część 1: 

Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne" wraz ze zmianą opublikowaną jako PN-EN 

50341-1:2005/A1:2009 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 

powyżej 45 kV – Część 1: Wymagania ogólne – Specyfikacje wspólne. Zmiana do Normy 

Europejskiej”, a także innymi normami technicznymi i przepisami dotyczącymi 

projektowania. Założenia konstrukcyjne dla linii 400 kV:  

− przęsła nominalne dla słupów – 450 m,  

− przewody robocze – wiązka trójprzewodowa – 3 x AFL-8 350 mm2,  

− przewody odgromowe – tradycyjny typu AFL-1,7 95 mm2 i OPGW z 48 włóknami 

światłowodowymi, 

− konstrukcje słupów – kratowe (opcjonalnie rurowe), 

− izolacja – łańcuchy z izolatorami porcelanowymi długopniowymi, kołpakowymi 

szklanymi lub kompozytowymi, 

− fundamenty – terenowe żelbetowe i prefabrykowane (ewentualnie palowe), 

−  szerokość pasa technologicznego (dla linii 2x400 kV) – 70 m.  

9.1. Oddziaływanie na obszary prawnie chronione, w tym obszary Natura 2000 

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na obszary prawnie chronione ze 

względu na brak takich terenów w granicach projektu planu oraz w najbliższym sąsiedztwie. 

9.2. Oddziaływanie na różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta 

Teren objęty projektem planu jest w części użytkowany rolniczo a w części 

zainwestowany.  Zapisy przedmiotowego planu zachowują istniejące zagospodarowanie tych 

terenów, dlatego skutki realizacji ustaleń tego dokumentu nie powinny negatywnie wpłynąć 

na różnorodność biologiczną.  

W odniesieniu do walorów przyrodniczych realizacja nowej linii elektroenergetycznej 

będzie oddziaływać na różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta. Największe 

oddziaływanie będzie miało miejsce na etapie realizacji inwestycji. Będą to oddziaływania 

związane z zajęciem terenu w celu wykonania przedsięwzięcia – posadowienie słupów 

nośnych oraz realizacją dróg dojazdowych i placów budowy.  Przewidywane oddziaływania 

będą miały charakter krótkoterminowy i wystąpią tylko podczas budowy. Po fazie budowy i 

ustąpieniu maszyn oraz po zaprzestaniu użytkowania dróg dojazdowych zmiany będą 

odwracalne, a struktura i funkcjonowanie szaty roślinnej oraz właściwości terenu powinny 

powrócić do stanu pierwotnego. Jednak w miejscach posadowienia słupów likwidacji ulegnie 

roślinność, a skutki tego skutki będą nieodwracalne. Dlatego przed realizacją inwestycji 
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należy przeprowadzić szczegółową inwentaryzacje przyrodniczą. Zważywszy na fakt, że 

stanowiska slupów będą oddalone od siebie średnio o około 450 m można stwierdzić, że będą 

to zmiany punktowe, niewywierające większego znaczenia w skali środowiska 

przyrodniczego, w tym dla siedlisk znajdujących się w otoczeniu slupów.  

Budowa linii elektroenergetycznych stanowić będzie źródło oddziaływań na zwierzęta. 

Hałas podczas prowadzenia prac budowlanych z całą pewnością wpłynie odstraszająco na 

populację ssaków, jednak po ustąpieniu negatywnego czynnika sytuacja powinna powrócić do 

stanu sprzed budowy. Wysoka konstrukcja slupów i poziom zawieszenia przewodów mogą 

stać się przeszkodą dla ptaków, dlatego konieczne będzie wykonanie odpowiedniego 

oznakowania. Konieczność i miejsca oznakowania linii zostaną określone po zakończeniu 

inwentaryzacji przyrodniczej, w raporcie oddziaływania na środowisko. 

Oddziaływanie na szatę roślinną po zakończeniu budowy linii będzie wiązało się tylko z 

prowadzeniem konserwacji linii jej pasa technologicznego (wycinka podrostów drzew i 

krzewów). Linia napowietrzna wysokiego napięcia 400 kV będzie jednak skutkowała 

ograniczeniami w działalności rolniczej, ale tylko ze względu na konieczność omijania 

słupów podtrzymujących linie podczas prac polowych.. 

Biorąc pod uwagę wieloletnie badania nie przewiduje się natomiast niekorzystnego 

wpływu linii wysokiego napięcia na kręgowce takie jak ryby, płazy, gady żyjące w otoczeniu 

linii ze względu na ekranizujące działanie roślinności i wody. Nie stwierdza się także 

negatywnego oddziaływania na zwierzęta hodowlane czy uprawy oraz negatywnego 

oddziaływania pola elektromagnetycznego na środowisko przyrody ożywionej przy 

zachowaniu dopuszczalnych norm. Generalnie temat oddziaływania pól 

elektromagnetycznych na zwierzęta jak dotąd jest słabo zbadany. 

Poniżej przedstawiono przewidywany zakres oddziaływania na: 

Bezkręgowce – oddziaływanie na bezkręgowce na etapie budowy linii może wiązać się z 

lokalnym zniszczeniem siedlisk ich występowania, zarówno poprzez bezpośrednie zajęcie 

terenu pod słupy, drogi, czy plac budowy będące efektem działań inwestycyjnych. Wykopy, 

wykonywane w trakcie budowy słupów mogą stać się także pułapką dla wpadających w nie 

zwierzęta. Na etapie eksploatacji linii elektroenergetycznej nie prognozuje się wystąpienia 

znaczących oddziaływań na bezkręgowce. 

Płazy i gady – wśród zagrożeń dla płazów wymienić można przed wszystkim budowę dróg 

dojazdowych. Działanie to może wywrzeć negatywny wpływ zwłaszcza gdy będzie 

prowadzone w okresie maksymalnej aktywności tych zwierząt, a planowany przebieg dróg 

będzie kolidował z przebiegiem tras migracyjnych. Drogi techniczne mają mieć charakter 

okresowy, w związku z tym nie prognozuje się potrzeby budowy w poprzek dróg 

podziemnych specjalnych tuneli. Budowa słupów wiąże się z wykonaniem wykopów, które 

mogą wpłynąć na stosunki wodne w najbliższym otoczeniu. Dotychczas nie stwierdzono 

negatywnego oddziaływania linii elektroenergetycznych na płazy i gady na etapie eksploatacji 

linii wysokich napięć. 
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Ptaki – dla występujących tu gatunków ptaków potencjalnym zagrożeniem będzie przede 

wszystkim likwidacja siedlisk ptaków w trakcie budowy linii (w miejscach posadowienia 

słupów oraz budowy dróg dojazdowych). Do istotnych oddziaływań należy zaliczyć również 

hałas. W przypadku ostoi bociana czarnego, budowa linii nie będzie miała negatywnego 

wpływu, ze względu na stosunkowo duże oddalenie od planowanej inwestycji. W czasie 

eksploatacji linii elektroenergetycznej, potencjalny negatywny wpływ na ptaki może 

obejmować śmiertelność w wyniku kolizji. Najwyższe ryzyko kolizji z liniami występuje na 

terenach otwartych i podczas złych warunków pogodowych. Linia elektroenergetyczna 400 

kV może stanowić potencjalne zagrożenie dla przelatujących ptaków na skutek10: 

− porażenia prądem elektrycznym – ofiary porażeń to zwykle ptaki drapieżne, kruki i 

ptaki wykorzystujące do szybowania prądy cieplne. Do porażenia może dojść w 

przypadku jednoczesnego dotknięcia dwóch przewodów roboczych lub przewodu 

roboczego oraz konstrukcji słupa. Należy przy tym zaznaczyć, że ryzyko porażenia 

prądem elektrycznym w przypadku linii elektroenergetycznych wysokich i najwyższych 

napięć jest pomijalnie małe. Stosowane w ww. liniach odstępy izolacyjne są 

stosunkowo duże, przez co wykluczają możliwość porażenia. Gabaryty, zastosowana 

technologia jak i konstrukcja słupów i izolatorów sprawiają, że zwarcie dwóch 

przewodów przez ptaka, nawet o znacznej rozpiętości skrzydeł jest niemal niemożliwe, 

− zderzenia z przewodem lub konstrukcją słupa – każdy ptak posiadający zdolność lotu 

może paść ofiarą zderzenia z linią napowietrzną dowolnego typu, a więc linią 

telefoniczną/telegraficzną, bądź linią energetyczną sieci niskiego, średniego lub 

wysokiego napięcia. Na kolizje z liniami elektroenergetycznymi narażone są 

szczególnie duże ptaki związane z siedliskami lądowymi i terenami podmokłymi, jak 

również mniejsze szybko latające gatunki (np. szpaki, drozdy). 

Do gatunków najbardziej narażonych na kolizje należą11: 

− gatunki o dużej masie w stosunku do powierzchni skrzydeł, małej zwrotności – 

blaszkodziobe (Anseriformes): kaczki, łabędzie, gęsi, a także chruściele (Rallidae), 

− gatunki formujące stada – na kolizje narażone są osobniki będące na końcu stada, które 

są nieświadome przeszkody: blaszkodziobe, siewkowe (Charadriformes), żurawiowe 

(Gruiformes), 

− gatunki o dużych i szerokich skrzydłach i obniżonym obciążeniu skrzydeł: czaple, 

bociany, żurawie, 

                                                 
10 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  

dla lokalizacji inwestycji celu publicznego jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV 

Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, Biuro Doradztwa Ekologicznego i Inwestycyjnego Sp. z o.o.., 2015 
11 Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla 

inwestycji celu publicznego – lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz 

- Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, INPLUS Spółka z o.o., 2016 
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− gatunki polujące w powietrzu: szponiaste (Falconiformes) – regularnie notowane jako 

ofiary kolizji; w tej grupie ptaków najbardziej narażone są osobniki młode, które są 

niedoświadczone oraz samice, które są większe i cięższe od samców. 

Jeśli chodzi o wpływ pola elektroenergetycznego na ptaki to nie można tego 

jednoznacznie określić. Jedne z badań mówią, że oddziaływanie może wiązać się ze 

zmianami na poziomie fizjologicznym mającymi przełożenie na zmiany poziomy aktywności 

ptaków. Mówi się również o wpływie pola na rozród ptaków. Jednak uzyskane wyniki badań 

nie dały ostatecznej odpowiedzi. Na oddziaływanie pola elektromagnetycznego najbardziej 

narażone mogą być głównie ptaki, które używają słupów do czatowania lub zakładają na nich 

gniazda. 

9.3. Oddziaływanie na ludzi i dobra materialne 

Projektowana linia elektroenergetyczna najwyższych napięć nie stanowi ograniczeń dla 

planowanego sposobu zagospodarowania terenów. Jej oddziaływanie zamknie się w 

granicach wyznaczonych pasów technologicznych. W odniesieniu do planowanej inwestycji 

elektroenergetycznych wskazać natomiast należy, iż linie najwyższych napięć, projektowane i 

realizowane zgodnie ze współczesną wiedzą i ograniczeniami wynikającymi z 

obowiązujących przepisów prawa i norm technicznych, nie stwarzają podczas normalnej 

eksploatacji znacznych zagrożeń dla środowiska i są bezpieczne dla ludzi. Ze względu jednak 

na ryzyko awarii lub wypadku, wskazana jest stała kontrola stanu technicznego tych 

instalacji, jak również opracowanie szczegółowych planów usuwania skutków awarii.  

Na etapie realizacji planowanej inwestycji wystąpią negatywne oddziaływania związane 

z pracą maszyn (hałas, emisja spalin, pyłów). Oddziaływania te będą krótkookresowe i 

ograniczone do obszaru planowanej inwestycji. Prace budowlane nie będą stanowiły 

zagrożenia, miejsca robót będą odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała powstawania istotnych 

negatywnych oddziaływań dla zamieszkującej w sąsiedztwie ludności. W projekcie planu w 

pasie o szerokości 70 m wyznaczonym wzdłuż schematu przebiegu linii oraz w sąsiedztwie 

nie znalazły się żadne zabudowania. Na tym obszarze dopuszcza się lokalizację zabudowy 

produkcyjnej i usługowej bez pomieszczeń na stały pobyt ludzi. W myśl rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt 

ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny. 

Możliwe jest realizowanie zabudowy z pomieszczeniami przeznaczonymi na czasowy pobyt 

ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin 

włącznie. Ewentualna zabudowa podlegała będzie ograniczeniom w granicach pasa 

technologicznego linii elektroenergetycznej w myśl rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
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Linia w gminie Komorniki w części przebiegać będzie przez tereny rolne, a w części 

przez istniejącą stację elektroenergetyczną. W związku z powyższym, nie przewiduje się 

wystąpienia negatywnych oddziaływań na zdrowie i życie okolicznej ludności. 

9.4. Oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe 

Podczas budowy linii elektroenergetycznej, na jakość wód mogą mieć wpływ 

zanieczyszczenia powstające w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia terenu, w przypadku 

lokalizacji zapleczy budowlanych, w tym węzłów sanitarnych oraz nieodpowiedniego 

składowania materiałów budowlanych. Również może dojść do zanieczyszczenia wód 

substancjami ropopochodnymi z maszyn lub urządzeń czy spływów deszczowych i 

roztopowych z terenu budowy. Istotna jest właściwa eksploatacja maszyn i urządzeń oraz 

zapobieganie awariom, pozwoli to ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczeń 

ropopochodnych poprzez gleby do wód gruntowych. 

 Wykopy pod fundamenty słupów, z uwagi na ich głębokość, powierzchnię i odległości 

pomiędzy wykopami, nie powinny naruszyć struktury wód podziemnych i powierzchniowych. 

W przypadku konieczności odwadniania fundamentu, w miejscach o wysokim poziomie wód 

gruntowych, może dojść do krótkotrwałych zmian w układzie wód zaskórnych, jednak nie 

powinno to wpłynąć na lokalny i regionalny bilans wodny.  

W fazie eksploatacji linii elektroenergetycznej nie przewiduje się negatywnego wpływu 

na wody powierzchniowe i podziemne. 

W projekcie planu ustala się docelowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

do sieci kanalizacji deszczowej lub do zbiorników retencyjnych, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. Zakazuje się również odprowadzania zanieczyszczeń, w tym substancji 

biogennych, organicznych i toksycznych do gruntu, rowów melioracyjnych i wód 

powierzchniowych. 

W odniesieniu do celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry”, realizacja ustaleń projektu planu nie zwiększy ryzyka 

nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w w/w dokumencie na obszarze JCWP  

Wirynka. 

Zgodnie z art. 59 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566) celami 

środowiskowymi dla jednolitych części wód podziemnych są:  

− zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń 

− zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,  

− ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między 

poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.  

Analizując specyfikę ustaleń projektu planu stwierdza się, że w wyniku wprowadzenia 

ich w życie nie wystąpią uwolnienia zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego 

mogące wpłynąć w sposób istotny na stan jakościowy wód podziemnych. Podsumowując, nie 

przewiduje się by realizacja ustaleń niniejszego projektu  mogła powodować nieosiągnięcie 
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celów środowiskowych dla wód podziemnych zawartych w „Planie gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Odry". 

9.5. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 

 Ustalenia projektu planu nie będą wywierały negatywnego wpływu na jakość powietrza. 

Spodziewać się można niewielkiej emisji zanieczyszczeń powietrza występujących na etapie 

realizacji linii elektroenergetycznej. Będą one jednak krótkotrwałe i ograniczone w czasie. Ich 

oddziaływanie związane będzie głownie z pracą sprzętu budowlanego, z transportem gleby i 

materiałów budowlanych oraz elementów konstrukcyjnych (spaliny, pyły). Ruch pojazdów, 

realizacja wykopów oraz składowanie gleby z urobku i ewentualnie sypkich materiałów 

budowlanych spowoduje okresową emisję pyłów do atmosfery. Emisja ta będzie jednak 

znacznie ograniczona w przypadku zawilgocenia podłoża.  

 Można zatem stwierdzić, że budowa linii będzie miała krótkotrwały, lokalny wpływ na 

powietrze, bez większego wpływu dla otoczenia. Emisje zanieczyszczeń podczas prac nie 

spowodują przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości powietrza. 

 Linia elektroenergetyczna w czasie pracy nie emituje żadnych zanieczyszczeń w postaci 

gazów lub pyłów do powietrza, w związku z tym nie będzie wpływać na stan powietrza 

atmosferycznego.  

9.6. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

Negatywne oddziaływania na powierzchnię ziemi przewiduje się na etapie realizacji 

inwestycji. W trakcie prac budowlanych najistotniejszy wpływ na glebę i powierzchnię terenu 

będzie miał przede wszystkim montaż słupów i przygotowanie dróg dojazdowych oraz 

placów budowy. Prace związane z budową linii to m.in. wykonanie fundamentów pod 

projektowane słupy. Prowadzenie wykopów pod fundamenty słupów będzie wiązać się z 

usunięciem warstwy glebowej i głębszych utworów do ok. 5 m. Zmiany te będą trwałe i 

ograniczone do każdego stanowiska słupa, ale nie mające większego wpływu na rzeźbę 

terenu. Może wystąpić czasowe zajęcie terenu związane z obecnością zaplecza budowlanego, 

składowaniem materiałów. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe. Nie można wykluczyć 

powstania w czasie prowadzenia prac budowlanych awarii maszyn, podczas których może 

dojść do bezpośredniego zanieczyszczenia gruntu olejami lub substancjami ropopochodnymi. 

Przy prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń nie powinno dojść, do wycieków substancji 

ropopochodnych. 

Podczas eksploatacji linii nie przewiduje się negatywnych oddziaływań na 

powierzchnię ziemi, a w szczególności na gleby użytkowane rolniczo. Jedynie miejsca, gdzie 

posadowione są słupy będą trwale wyłączone z użytkowania rolniczego. 
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9.7. Oddziaływanie na krajobraz 

 Ochrona krajobrazu dotyczy przede wszystkim cech widokowych i wartości 

estetycznych obszaru. Ocena oddziaływań wizualnych jest jedną z najbardziej subiektywnych 

elementów oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.  

 Obszar objęty opracowaniem należy w części do terenów otwartych, z krajobrazem 

rolniczym. Ustalenia projektu planu nie zakazują lokalizacji w przestrzeni krajobrazowej 

elementów obcych środowisku, takich jak linia elektroenergetyczna 400 kV, stanowiących 

antropogeniczny komponent ingerujący w dotychczasowy krajobraz. Szczególnie widoczne z 

odległości kilku kilometrów konstrukcje słupów, ze względu na znaczną wysokość oraz 

gabaryty, będą oddziaływały degradująco na krajobraz, stanowiąc jego trwałą dominantę. 

W części obszar objęty projektem planu jest zainwestowany – stacja elektroenergetyczna, a 

krajobraz jest przekształcony. Budowa nowej linii 400 kV wpisze się w istniejący krajobraz 

stacji elektroenergetycznej. 

Oddziaływanie na krajobraz odnosi się przede wszystkim do potencjalnych zmian 

walorów estetycznych i sposobu postrzegania przestrzeni przez jej obserwatora, wynikających 

z realizacji przedsięwzięcia. Oznacza to, iż w raz z upływem czasu, elementy konstrukcyjne 

staną się stałym elementem krajobrazu. Oddziaływania te należy ocenić jako bezpośrednie, 

długoterminowe i stałe. 

9.8. Oddziaływanie na klimat (w tym klimat akustyczny) 

Na skutek planowanego zainwestowania nie zmienią warunki klimatu lokalnego. W 

związku z postępującymi zmianami klimatu w kierunku generalnego ocieplenia działania 

dotyczące polityki przestrzennej muszą uwzględniać konsekwencje zmian klimatycznych i im 

przeciwdziałać. „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” wskazuje cele i kierunki działań 

adaptacyjnych, które należy podjąć w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach w okresie 

do roku 2020. Ze zmianami klimatycznymi wiążą się niekorzystne zmiany warunków 

hydrologicznych, obniżanie się poziomu wód gruntowych. Zapisy w  przedmiotowym planie 

nie będą miały wpływu na cytowany powyżej dokument. 

Stan klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników określających 

jakość środowiska, bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka. Wskaźniki oceny hałasu 

zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r. ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112), a dopuszczalne 

poziomy hałasu dla linii napowietrznych nie powinny przekraczać:   

− w obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz na terenie szpitali, domów opieki społecznej, 

zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży: 45 dB 

dla pory dnia, 40 dB dla pory nocy, 

− w obszarach zabudowy mieszkaniowej oraz zagrodowej, a także na terenach 

wypoczynkowo – rekreacyjnych: 50 dB dla pory dnia, 45 dB dla pory nocy.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrxgazdombzgy2a
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 Na etapie użytkowania źródłem hałasu wytwarzanego przez linie elektroenergetyczne 

wysokiego napięcia są:  

− ulot (wyładowania elektryczne) z elementów przewodzących linii znajdujących się pod 

napięciem (głównie z przewodów roboczych), 

− wyładowania powierzchniowe na elementach układu elektroizolacyjnego (izolatorach i 

osprzęcie).  

 Wielkość tych zjawisk jest zależna od rozwiązania konstrukcyjnego linii, jednak hałas 

wywoływany ulotem, a także jego zmiany w czasie, jest zależny przede wszystkim od 

warunków atmosferycznych i rośnie wraz ze wzrostem wilgotności powietrza. Dlatego też w 

niekorzystnych warunkach atmosferycznych – niewielki deszcz, mżawka, mgła, sadź, poziom 

hałasu jest wyższy. Podczas dobrych warunków pogodowych linie elektroenergetyczne nie 

stwarzają istotnej uciążliwości akustycznej i w większości przypadku poziom hałasu 

wytwarzanego przez linie jest porównywalny z tłem środowiska. 

W projekcie planu, w pasie o szerokości 70 m wyznaczonym dla przyszłej linii nie 

znalazły się żadne zabudowania, w związku z tym nie prognozuje się ponadnormatywnego 

oddziaływania hałasu. 

9.9. Oddziaływanie na zasoby naturalne 

Na terenie objętym projektem planu, zgodnie z „Bilansem zasobów złóż kopalin w 

Polsce" (stan na 31.12.2017 r.) nie występują udokumentowane złoża kopalin. 

9.10. Oddziaływanie na dziedzictwo kulturowe 

 Nie prognozuje się wystąpienia oddziaływań związanych z budową i eksploatacją linii 

elektroenergetycznej na dziedzictwo kulturowe. 

9.11. Oddziaływanie skumulowane 

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji mogą wystąpić oddziaływania 

skumulowane dotyczące głównie emisji hałasu, wzrostu zanieczyszczeń pyłowych powietrza 

lub drgań podłoża oraz utrudnień komunikacyjnych. Oddziaływania te będą jednak miały 

charakter tymczasowy i odwracalny. Należy pamiętać, że oddziaływania skumulowane są 

wynikiem nakładania się na siebie oddziaływań analizowanego przedsięwzięcia 

z oddziaływaniami innych przedsięwzięć, zrealizowanych w przeszłości lub planowanych do 

powstania w przyszłości. 

 Na etapie eksploatacji kumulacja oddziaływań może być związana z powieleniem się 

w zakresie emisji pola elektromagnetycznego oraz w emisji hałasu. W pobliżu obszaru 

przeznaczonego pod projektowaną linię elektroenergetyczną zgodnie z obecnie posiadanymi 

informacjami nie planuje się inwestycji o podobnym charakterze. Istniejące linie 

elektroenergetyczne na terenie stacji w Plewiskach, biegnące w sąsiedztwie planowanej 

inwestycji (przedmiot projektu plan), będą powodowały oddziaływanie skumulowane przede 

wszystkim w zakresie emisji pola elektroenergetycznego. Linie 220 kV i 400 kV w zakresie 
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emisji pól elektromagnetycznych nie będą miały wpływu na miejsca dostępne dla ludności, na 

pobyt stały. Dopuszcza się realizację budynków z pomieszczeniami na pobyt czasowy i w 

tych miejscach mogą występować przekroczenia emisji pól elektroenergetycznych. 

10. Wnioski 

10.1. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i 

przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 

 Prognoza dotyczy oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu dla 

linii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewina – Plewiska we wsi Plewiska. Przedmiotowy 

teren położony jest poza granicami obszarów Natura 2000. W projekcie planu miejscowego 

zawarto ustalenia mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na 

środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu.  

W zakresie zasad ochrony środowiska ustala się: 

− zakaz odprowadzania zanieczyszczeń, w tym substancji biogennych, organicznych i 

toksycznych do gruntu, rowów melioracyjnych i wód powierzchniowych, 

− nakaz docelowego odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej, 

− nakaz wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń 

do gruntu i wód dla istniejących i projektowanych dróg, parkingów i placów zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

− dopuszczenie odprowadzenia ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej po ich 

wcześniejszym podczyszczaniu, zgodnie z przepisami odrębnymi 

− docelowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji 

deszczowej lub do zbiorników retencyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

− nakaz wytwarzania energii dla celów grzewczych wyłącznie na bazie paliw 

charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisji, z dopuszczeniem 

odnawialnych źródeł energii, 

− gromadzenie odpadów w miejscach ich powstawania oraz ich dalsze zagospodarowanie 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 

− zakaz jakiejkolwiek działalności związanej ze: składowaniem, gromadzeniem i 

przetwarzaniem odpadów lub wytwarzaniem wyrobów z odpadów. 

 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 

użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się: 

− w przypadku lokalizacji obiektów budowlanych o wysokości równiej lub większej niż  

50 m npt, uwzględnienie przepisów odrębnych dotyczących sposobów zgłaszania oraz 

oznakowania przeszkód lotniczych, 
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− zachowanie ciągłości systemu melioracji wodnych, z dopuszczeniem jego przebudowy na 

odcinkach kolidujących z posadowieniem konstrukcji wsporczych linii elektro-

energetycznych, 

− w wyznaczonym na rysunku planu pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 

220 kV: 

• zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnych awarii, 

• zakaz realizacji pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

• zakaz tworzenia hałd i nasypów, 

• zakaz nowych nasadzeń zieleni wysokiej, 

• nakaz realizacji niepalnego pokrycia dachów obiektów budowlanych 

− w wyznaczonym na rysunku planu pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 

400 kV: 

• zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnych awarii, 

• zakaz lokalizowania miejsc postojowych, 

• zakaz realizacji pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

• zakaz tworzenia hałd i nasypów, 

• zakaz nowych nasadzeń zieleni wysokiej, 

• nakaz realizacji niepalnego pokrycia dachów obiektów budowlanych. 

Dodatkowo przy realizacji planowanej inwestycji zaleca się uwzględnić następujące 

zalecenia ogólne12: 

− organizacja placów budowy winna zapewnić maksymalną ochronę środowiska 

przyrodniczego, również podczas transportu i składowania materiałów budowlanych, 

− na etapie realizacji inwestycji należy oszczędnie korzystać z terenu w sposób 

zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego oraz akustycznego, wszelkie 

prace prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, 

− przy planowaniu dojazdów maksymalnie wykorzystać istniejące już drogi, w przypadku 

konieczności budowy tymczasowych dróg dojazdowych w maksymalny sposób omijać 

tereny hydrogeniczne, 

− używanie sprawnych technicznie pojazdów i maszyn, z których substancje 

ropopochodne nie przedostaną się do gruntu, 

− zaplecza budowy (w szczególności park maszynowy, składy paliw, bazy i miejsca 

powstawania odpadów) zlokalizować na terenie przekształconym antropogenicznie, 

w możliwie największej odległości od zabudowy mieszkaniowej, poza dolinami cieków 

                                                 
12 Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego 

dla inwestycji celu publicznego –  lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV 

Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, INPLUS Spółka z o.o., 2016 
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i terenami podmokłymi, z dala od zidentyfikowanych stanowisk zwierząt i roślin 

chronionych oraz ich siedlisk, 

− zapewnić wdrożenie systemu gospodarowania odpadami na etapie robót wykonawczych 

(urządzenia i wyposażenia placu budowy i parku maszyn), stosowne do wymogów 

prawa, 

− w trakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczać skutki wtórnego zapylenia 

poprzez zachowanie wysokiej kultury robót, a w szczególności: systematyczne 

sprzątanie placu budowy, zraszanie wodą placu budowy (w zależności od potrzeb), 

ograniczenie prędkości jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy, 

− ścieki sanitarne powinny być gromadzone w przenośnych zbiornikach bezodpływowych 

i wywożone odpowiednimi pojazdami do najbliższej oczyszczalni ścieków, 

− wycinkę drzew i krzewów na omawianym terenie należy zrealizować tylko tam, gdzie 

jest to konieczne, 

− po zakończeniu prac teren inwestycji należy uporządkować i przywrócić do stanu 

funkcjonalności przyrodniczej, teren należy oczyścić, odpowiednio ukształtować 

i zrekultywować. 

− budowa i eksploatacja inwestycji nie może spowodować zniszczenia chronionych 

gatunków roślin oraz znaczących zagrożeń dla zwierząt mogących występować 

w pobliżu miejscu realizacji inwestycji. W przypadku konieczności zniszczenia bądź 

przeniesienia gatunków, niezbędnym będzie uzyskanie zgody organu wymienionego 

w art. 56 Ustawy o ochronie przyrody. 

 

Na etapie budowy linii należy zwrócić uwagę by podczas budowy nie składować 

materiałów budowlanych i nie gromadzić odpadów w miejscach występowania chronionych 

gatunków. Na etapie budowy linii wskazuje się również na potrzebę wyznaczenia terminów 

prowadzenia wycinki ze względu na ochronę ptaków. Ze względu na ochronę gatunkową 

ptaków, prace związane z wycinką drzew i krzewów należy wykonywać poza okresem od 1 

marca do 1 sierpnia lub w tym okresie pod nadzorem ornitologa, pod warunkiem stwierdzenia 

braku oddziaływania na awifaunę lęgową. Na etapie eksploatacji linii w miejscach 

planowanej wycinki, w tego typu miejscach, należy w pierwszym roku po zakończeniu 

budowy odtworzyć liniowe struktury poprzez nasadzenie rodzimych gatunków krzewów, 

dorastających do wysokości 3 m. (np. dziki bez czarny Sambucus niger, kalina koralowa 

Viburnum opulus)13. 

                                                 
13 Piotr Wilniewczyc (kierownik zespołu), Sprawozdanie z inwentaryzacji przyrodniczej terenu projektowanej 

dwutorowej linii elektroenergetycznej  400 kV Piła Krzewina – Plewiska, 07.09.2017 r. 
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10.2. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań przyjętych w projekcie planu 

 Biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg projektu dokumentu oraz fakt, że na 

podstawie zebranych informacji o środowisku nie przewiduje się znaczących negatywnych 

oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

nie przedstawiono szczegółowych rozwiązań alternatywnych w stosunku do rozwiązań 

zawartych w projektowanym dokumencie (art. 51 ust.2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. 

U. z 2017 poz. 1405). Rozwiązania alternatywne powinny zostać przeanalizowane po 

przeprowadzeniu badań terenowych o szczegółowości wymaganej do uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach oraz stwierdzeniu możliwości wystąpienia znaczącego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.   

W prognozie zdiagnozowano możliwe do wystąpienia oddziaływania na środowisko. 

Nie prognozuje się wystąpienia znacząco negatywnego oddziaływania projektowanej 

inwestycji na obszary chronione, w tym siedliska przyrodnicze Najistotniejszym 

oddziaływaniem jest posadowienie słupów podtrzymujących przewody linii. 

 Niemniej rekomendacja wykonawcy projektu dokumentu opiera się na następujących 

argumentach: 

− linia omija siedziby ludzkie, 

− trasę poprowadzono z dużą starannością unikając w miarę możliwości zbliżeń i 

konfliktów do obszarów ważnych ze względu na ochronę przyrody. 

10.3. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

Istotną rolę w kontroli realizacji postanowień projektowanego dokumentu ma Urząd 

Gminy w Komornikach. Zgodnie ze swoimi kompetencjami powinien monitorować bieżący 

stan zagospodarowania przestrzeni gminy oraz wszelkich niekorzystnych zjawisk mających 

wpływ na jakość środowiska przyrodniczego, czy rozwój gminy.  

Skutki realizacji postanowień projektowanego dokumentu podlegają też ocenom  

i analizom prowadzonym w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska zgodnie z Ustawą 

o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1471). 

Kontrole przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystaniu 

zasobów przyrody prowadzi na terenie m.in. Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Poznaniu, Państwowy Instytut Geologiczny monitorując na bieżąco 

poszczególne komponenty środowiska, takie jak: powietrze, wody, gleby, klimat akustyczny, 

promieniowanie elektroenergetyczne i inne w zakresie określonym w przepisach 

szczególnych. Ponadto kontrole przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i 

racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody prowadzą instytucje do tego powołane. 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska –  

dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina - Plewiska w gminie Komorniki 

42 

 

 W kontekście uwarunkowań lokalizacyjnych i ustaleń projektu planu szczególnie 

istotne jest monitorowanie hałasu i pola elektromagnetycznego w otoczeniu linii elektrycznej. 

Po zakończeniu etapu inwestycyjnego wskazane jest przeprowadzenie monitoringu 

rzeczywistego poziomu hałasu w środowisku oraz rzeczywiste pomiary oddziaływania pola 

elektro-magnetycznego na środowisko. Pomiary po zakończeniu budowy należy wykonać w 

okresie rozruchu lub 30 dni od jego zakończenia zgodnie z zapisami art. 76 ust. 3 ustawy 

Prawo ochrony środowiska. Pomiary rozkładu pola elektrycznego i magnetycznego powinny 

być wykonane dla wszystkich przejściowych stanów pracy linii elektroenergetycznej 400 kV.  

W czasie pracy linia energetyczna objęta jest stałym monitoringiem poprzez system 

sterowania i nadzoru. Formą monitoringu stanu technicznego linii i jej oddziaływania na 

środowisko są także wykonywane okresowo pomiary kontrolne natężenia pola elektrycznego, 

magnetycznego i hałasu w otoczeniu linii energetycznej oraz przeglądy techniczne. 

10.4. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko projektu 

planu 

Gmina Komorniki nie sąsiaduje bezpośrednio z terytoriami innych państw i nie 

przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko w wyniku realizacji ustaleń 

projektu planu.  

11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym  

Niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest 

dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina - Plewiska, została 

sporządzona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405). Obowiązek 

sporządzania Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 i art. 52 ust 1 i 2 wymienionej ustawy. Zgodnie 

z treścią przedmiotowej ustawy, Prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

Celem Prognozy oddziaływania na środowisko jest wykazanie, w jaki sposób i w jakim 

zakresie realizacja ustaleń projektu planu miejscowego wpłynie na środowisko przyrodnicze. 

Przedmiotem niniejszej Prognozy jest miejscowy planu zagospodarowania 

przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna 

linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina - Plewiska w gminie Komorniki.  

 

Prognoza składa się z jedenastu zasadniczych części.  

We wprowadzeniu omówiono podstawy formalno-prawne, zasadność sporządzenia, 

a także cel i zakres merytoryczny Prognozy. Wskazano, iż Prognoza oddziaływania na 
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środowisko stanowi podstawowy dokument, niezbędny do przeprowadzenia postępowania 

w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Następnie, w rozdziale 2, zawarto informacje o zawartości i głównych celach projektu 

planu oraz jego powiązań z innymi dokumentami. Potrzeba opracowania planu wynika z 

potrzeby zabezpieczenie terenów pod inwestycję pod planowaną  inwestycję polegającą na 

budowie dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Piła Krzewina –  Plewiska. 

Wśród dokumentów, które poddano analizie znalazły się m.in. Polityka energetyczna 

Polski,  Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki, Program 

ochrony środowiska dla gminy Komorniki. 

W rozdziale 3 zawarto informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu 

Prognozy. Wykorzystano przede wszystkim metodę opisową, która polega na charakterystyce 

istniejących zasobów środowiska oraz ocenie potencjalnych skutków, które mogą wystąpić 

w środowisku w wyniku realizacji ustaleń planu. Wskazano również na źródła danych 

wykorzystanych dla sporządzenia niniejszej Prognozy, są to m.in.: Program ochrony 

środowiska dla gminy Komorniki, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Komorniki, Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla gminy 

Komorniki, raporty o stanie środowiska w Wielkopolsce oraz mapy: zasadnicza, 

topograficzna, glebowo-rolnicza, geomorfologiczna, sozologiczna, hydrograficzna i 

ortofotomapa. 

W rozdziale 4 wskazano najważniejsze rozwiązania ustalenia w projekcie planu,  które 

dotyczą m. in: 

− ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

− szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 

w tym zakazu zabudowy, 

− modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej. 

W rozdziale 5 dokonano charakterystyki środowiska przyrodniczego, obszar objęty 

projektem planu charakteryzuje się następującymi uwarunkowaniami: 

− położenie geograficzne – według podziału fizycznogeograficznego Polski J. 

Kondrackiego obszar objęty opracowaniem znajduje się w obrębie: makroregionu 

Pojezierza Wielkopolskiego (315.5) i mezoregionu Wysoczyzna Grodziska (315.59), 

– rzeźba – analizowany teren leży na wysoczyźnie morenowej płaskiej. Obszar ten mieści 

się w przedziale wysokościowym 80-82 m n.p.m. Jest to powierzchnia płaska. W 

odległości ok. 400 m od przedmiotowego terenu w terenie zaznacza się dolina rzeki 

Wirynki. Bezpośredni wpływ na ukształtowanie terenu pod względem morfologicznym 

miało ostatnie zlodowacenie plejstoceńskie obejmujące Polskę – zlodowacenie 

północnopolskie, 

– warunki glebowo-gruntowe:  
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• gleby bielicowe 4 kompleksu przydatności rolniczej gleb. Część północna 

opracowania to grunty o klasie bonitacyjnej – IVa i V, część południowa 

opracowania to grunty zabudowane, 

• występują udokumentowane złoża surowców naturalnych (Bilans złóż kopalin w 

Polsce – stan 31.12.2017 r.), 

– zasoby wodne 

• teren objęty projektem planu znajduje się w zlewni rzeki Wirynki, 

• położony jest w zasięgu jednolitej części wód podziemnych nr 60. 

– rośliny i zwierzęta 

• w części północnej jest użytkowany rolniczo – zboże, a cześć południowa położona 

na terenie stacji elektroenergetycznej – trawniki i betonowe alejki,  

• chronione gatunki ptaków: Gąsiorek, Błotniak stawowy, Postułka, 

– środowisko kulturowe – nie występują obiekty zabytkowe, które podlegają ochronie i 

opiece konserwatorskiej 

– obszary objęte ochroną prawną – nie występują. 

W rozdziale 5 dokonano również oceny istniejącego stanu środowiska przyrodniczego i 

stwierdzono, że na obszarze projektu planu nie ma istotnych zagrożeń dla środowiska. Stan 

wód podziemnych jest dobry, a wód powierzchniowych poniżej dobrego. 

W rozdziale 6 odniesiono się potencjalnych zmian stanu środowiska w przypadku braku 

realizacji projektu planu, czyli budowy linii elektroenergetycznej.  Stwierdzono, że nie 

prognozuje się zmiany stanu środowiska w przypadku nie zrealizowania planowanej 

inwestycji. 

Z kolei w rozdziale 7 ustosunkowano się do istniejących problemów ochrony 

środowiska istotne z punktu widzenia ustaleń projektu planu. Obszar nie zawiera podmiotów 

gospodarczych uciążliwych dla środowiska, które mogłyby mieć negatywny wpływ na 

warunki rozwoju flory i bytowania fauny. Dane pozyskane z inwentaryzacji przyrodniczej 

wskazują na występowanie w obrębie i w okolicach analizowanego terenu chronionych 

gatunków ptaków. 

W kolejnym 8 rozdziale przedstawiono podstawowe cele ochrony środowiska, 

formułowane na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. Cele ochrony 

środowiska zostały uwzględnione zarówno podczas oceny stanu środowiska, wpływu 

przewidywanego oddziaływania ustaleń planu na środowisko jak i formułowaniu rozwiązań 

eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko. W toku prac nad 

Prognozą przeprowadzono analizy dotyczące problematyki ochrony środowiska z 

uwzględnieniem szczególnie: ochrony przyrody, ochrony jakości wód powierzchniowych i 

podziemnych, ochrony przed hałasem, wpływu pola elektroenergetycznego,  które mogą mieć 

związek z analizowanym terenem. 
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Rozdział 9 przedstawia oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko, w tym na: 

obszary prawnie chronione, różnorodność biologiczną, ludzi, wody powierzchniowe i 

podziemne, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi łącznie z glebą, krajobraz, klimat 

(w tym klimat akustyczny), zasoby naturalne.  

Z punktu widzenia projektowanego dokumentu oddziaływanie na środowisko odbywać 

się będzie przede wszystkim na etapie inwestycyjnym na następujące komponenty 

środowiska: 

− Różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta 

Największe oddziaływanie będzie miało miejsce na etapie realizacji inwestycji. Będą to 

oddziaływania związane z zajęciem terenu w celu wykonania przedsięwzięcia – 

posadowienie słupów nośnych oraz realizacją dróg dojazdowych i placów budowy.  

Przewidywane oddziaływania będą miały charakter krótkoterminowy i wystąpią tylko 

podczas budowy. Po fazie budowy i ustąpieniu maszyn oraz po zaprzestaniu 

użytkowania dróg dojazdowych zmiany będą odwracalne, a struktura i funkcjonowanie 

szaty roślinnej oraz właściwości terenu powinny powrócić do stanu pierwotnego. 

Jednak w miejscach posadowienia słupów likwidacji ulegnie roślinność, a skutki tego 

skutki będą nieodwracalne. Natomiast hałas, podczas prowadzenia prac budowlanych, 

wpłynie odstraszająco na zwierzęta. 

− Ludzie 

Linie najwyższych napięć, projektowane i realizowane zgodnie ze współczesną wiedzą i 

ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa i norm technicznych, 

nie stwarzają podczas normalnej eksploatacji znacznych zagrożeń dla środowiska i są 

bezpieczne dla ludzi. Ze względu jednak na ryzyko awarii lub wypadku, wskazana jest 

stała kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie 

szczegółowych planów usuwania skutków awarii. W projekcie planu w pasie o 

szerokości 70 m wyznaczonym wzdłuż schematu przebiegu linii oraz w sąsiedztwie nie 

znalazły się żadne zabudowania. 

− Wody 

Podczas budowy linii elektroenergetycznej, na jakość wód mogą mieć wpływ 

zanieczyszczenia powstające w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia terenu, w 

przypadku lokalizacji zapleczy budowlanych, w tym węzłów sanitarnych oraz 

nieodpowiedniego składowania materiałów budowlanych. Również może dojść do 

zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi z maszyn lub urządzeń czy 

spływów deszczowych i roztopowych z terenu budowy.  

− Powietrze atmosferyczne 

Ustalenia projektu planu nie będą wywierały negatywnego wpływu na jakość powietrza. 

Spodziewać się można niewielkiej emisji zanieczyszczeń powietrza występujących na 

etapie realizacji linii elektroenergetycznej spowodowanych praca sprzętu budowlanego i 

transportem materiałów budowlanych. 
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− Powierzchnia ziemi 

W trakcie prac budowlanych najistotniejszy wpływ na glebę i powierzchnię terenu 

będzie miał przede wszystkim montaż słupów i przygotowanie dróg dojazdowych oraz 

placów budowy. 

− Krajobraz 

Walory krajobrazowe zostaną obniżone wskutek wprowadzenia linii 

elektroenergetycznej. Konstrukcje slupów stanowić będą trwałą dominantę w 

krajobrazie i w pewnym stopniu wpłyną na niego w sposób degradujący. Oddziaływanie 

na krajobraz odnosi się przede wszystkim do potencjalnych zmian walorów 

estetycznych i sposobu postrzegania przestrzeni przez jej obserwatora, wynikających z 

realizacji przedsięwzięcia. 

− Klimat (w tym klimat akustyczny) 

na etapie budowy realizacji inwestycji należy spodziewać się hałasu związanego pracą 

maszyn budowlanych a podczas eksploatacji linii elektroenergetycznej źródłem hałasu 

mogą być wyładowania elektryczne tzw. ulot. 

− Zasoby naturalne 

Zagospodarowanie obszaru objętego projektem planu nie wpłynie na zasoby naturalne. 

Rozdział 10 to wnioski z całego opracowania. W podrozdziale 10.1. przedstawiono 

rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie, kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko zapisane w ustaleniach projektu planu. Dodatkowo 

zawarto zalecenia ogólne do stosowania podczas realizacji planowanej inwestycji – budowy 

linii elektroenergetycznej. 

 W podrozdziale 10.2 wskazano, że nie zachodzi konieczność przedstawienia rozwiązań 

alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie planu. W podrozdziale 10.3 omówiono 

propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektu dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzenia. Z kolei podrozdział 10.4 

zawiera informacje o tym, że nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na 

środowisko w wyniku realizacji ustaleń projektu planu. 

W rozdziale 11 dokonano streszczenia w języku niespecjalistycznym. 
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• Woś A., Klimat Niziny Wielkopolskiej Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań, 1994 r. 

• Geoportal.gov.pl 

• Geoserwis.gdos.gov.pl 
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Akty prawne 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.  

Dz. U. z 2018 r. poz. 779) 

• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2081) 

• ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. 

Dz. U. 2018 r. poz. 1945)  

• ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1566) 

• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1614) 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1202) 

• ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 

2126) 

• ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.  

z 2017 r. poz. 2187) 

• ustawa z dnia 20 lipca 1991 o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2018 poz. 

1471) 

• ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 

2017 r., poz. 1161) 

• rozporządzenie ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji 

dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. z 2007 r. nr 121 poz. 840) 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183) 

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

gatunkowej roślin  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) 

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

gatunkowej grzybów  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408) 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 

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

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003, Nr 47, poz. 401) 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U z 2003 r. Nr 192, poz. 1883) 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrrhaydinjwgyyti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrrhaydinjwgyyti
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Ryc. 3 Inwentaryzacja przyrodnicza 


