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1.

PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest formalnie związany
z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Komorniki, które stanowi dokument wewnętrzny gminy. Według ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, zapisy studium i zapisami planu miejscowego nie mogą
być ze sobą sprzeczne. O ile studium nie jest aktem prawa miejscowego to plan miejscowy,
po zatwierdzeniu przez Radę Gminy i po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa jest dokumentem powszechnie obowiązującym. W toku jego powstawania
niezbędnymi elementami, oprócz analizy urbanistycznej, jest sporządzenie opracowania
ekofizjograficznego w celu określenia uwarunkowań rozwojowych, głównie dotyczących
środowiska przyrodniczego i kulturowego. Po opracowaniu projektu planu tworzona jest
prognoza oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych uchwalenia
planu. Oba wyżej wymienione dokumenty mogą wpływać na zapisy planu i proponować
różnorakie zapisy np. zapisy minimalizujące negatywny wpływ wprowadzanych inwestycji na
środowisko, bądź też minimalizujące koszty uchwalenia planu.
Prognoza

oddziaływania

na

środowisko

jest

dokumentem

obligatoryjnym

w procesie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jej
miejsce w procedurze planistycznej określa między innymi: ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, a także dział IV, rozdział 2 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 roku (Dz.U.Nr 199, poz.
1227 ze zm.). Stopień szczegółowości prognozy został określony przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Zgodnie z uzgodnionym zakresem i stopniem
szczegółowości prognoza dotycząca ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Komorniki w rejonie ul. Wirowskiej zawiera elementy ujęte w art. 51 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko.
W toku prac planistycznych prognoza podlega opiniowaniu i uzgadnianiu, wraz z
projektem planu przez właściwe, wymagane prawem organy. Podlega również udostępnieniu
opinii społecznej na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wraz z tym
projektem.
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2. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROGNOZY

Cel prognozy oddziaływania na środowisko wynika z wymagań zawartych w art. 51
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko.
Prognoza przede wszystkim ma na celu identyfikację skutków wpływu ustaleń planu na
środowisko, ocenę proponowanych rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych i ich zgodności
z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. Dokument prognozy powinien również
analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska z punktu widzenia projektu
planu, identyfikować i przewidywać oddziaływanie przyjętych rozwiązań na środowisko,
a także możliwości wystąpienia przyrodniczych zagrożeń. Prognoza powinna przedstawiać
rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych

oddziaływań

na

środowisko,

mogących

być

rezultatem

realizacji

projektowanego dokumentu.
Szczegółowy zakres prognozy wymagany zgodnie art. 51 ust. 2 zawiera między innymi:
1. informację o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązanie z innymi dokumentami,
2. informację o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
3. propozycje dotyczące przewidywanych metod analiz skutków realizacji i postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
4. informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
5. streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Wirowskiej. Obszar
opracowania obejmuje powierzchnię około 20 hektarów.
Na podstawie zebranych materiałów oraz szczegółowej wizji terenowej dokonano:
analizy komponentów i cech środowiska przyrodniczego, oceny prawidłowości jego
funkcjonowania, oceny stanu funkcjonowania oraz charakterystyki dotychczasowego
zainwestowania badanego obszaru. Wnioski wynikające z ww. analiz skonfrontowano z
ustaleniami projektu planu oraz przepisami prawa ochrony środowiska. Podczas prac nad
prognozą wykorzystano metodę indukcyjno – opisową, polegającą na łączeniu w całość
zebranych informacji o środowisku i jego funkcjonowaniu. Zastosowano również metodę
porównawczą, wykorzystując wiedzę o funkcjonowaniu środowiska jako całości.
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3.

MATERIAŁY I DOKUMENTY UWZGLĘDNIONE PRZY SPORZĄDZANIU

PROGNOZY
Podczas prac nad niniejszą prognozą zapoznano się z szeregiem dokumentów,
opracowanych na szczeblu wspólnotowym, krajowym oraz regionalnym. W trakcie prac nad
prognozą odniesiono się w szczególności do następujących dokumentów: Strategii
Lizbońskiej, Szóstego Programu Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie Środowiska,
Zrównoważonej Europy dla lepszego świata, tzw. Strategii z Goeteborga, Konstytucji
Rzeczypospolitej Polski, Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do
roku 2016, Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. W
dokumentach

tych

ważne

miejsce

zajmują

zagadnienia

ochrony

środowiska

i

zrównoważonego rozwoju.
Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano następujące materiały:
-

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (Dz. U.
z 2012 r., poz. 647),

-

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008
r., poz. 150 ze zmianami),

-

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009, Nr 151 poz. 1220
tekst jednolity);

-

Ustawa z 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity, Dz.
U. z 2004r., Nr 121, poz. 1266 z późn. zmianami),

-

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 19 grudnia
2008r,

-

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19
poz. 115 z poźn. zmianami),

-

Ustawa z 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r., poz.
145),

-

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 03 Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami),

-

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
z dnia 3 października 2008 roku (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 ze zmn.),

-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 roku poz. 1109),
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-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1883),

-

Uchwała Nr XV/133/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 listopada 2011r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ul. Wirowskiej;

-

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Komorniki (Uchwała Nr LII/348/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października
2010 r.);

-

Mapa hydrograficzna Poznań N-33-130-D, GEOMAT, Poznań 2001 r.,

-

Komentarz do mapy hydrograficznej Poznań N-33-130-D w skali 1: 50 000, Alfred
Kaniecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2001 r.,

-

Mapa sozologiczna Poznań N-33-130-D, GEOMAT, Poznań 2004,

-

Komentarz do mapy sozologicznej arkusz Poznań N-33-130-D w skali 1: 50 000,
Gabriela Karwacka, Andrzej Kijowski, Jolanta Kijowska, Stefan Żynda GEOMAT,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2004 r.,

-

Szczegółowa mapa geologiczna Polski, arkusz nr 471 Poznań, Państwowy Instytut
Geologiczny, R. Chmal, 1990 r.,

-

Przyrodnicze

aspekty

bezpiecznego

budownictwa,

Jan

Jeż,

Wydawnictwo

Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2001 r.,

-

Geografia Polski Mezoregiony fizyczno – geograficzne, J. Kondracki, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1994 r.,

-

www.poznan.pios.gov.pl (aktualne pomiary WIOŚ),

-

www.gdos.gov.pl,

-

www.zumi.pl,

-

www.podgik.poznan.pl,

-

Roczna ocena powietrza w 2011 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań
2012.

4.

POŁOŻENIE OBSZARU W STRUKTURZE

FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNEJ I EKOLOGICZNEJ
Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi
Komorniki w rejonie ul. Wirowskiej stanowi teren o powierzchni około 20 ha.
Dokumentowany obszar położony jest tuż przy granicy z miastem Poznaniem, przy
węźle Komorniki, stanowiącym bezkolizyjne skrzyżowanie autostrady A2 z drogą krajową nr
5 relacji Poznań – Wrocław, stanowiącą fragment trasy europejskiej E261.
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W najbliższym otoczeniu obszaru opracowania znajdują się głównie tereny
użytkowane rolniczo, zakłady produkcyjne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Częściowo przez teren planu, jak i przez tereny z nim sąsiadujące przebiega linia
energetyczna 2* 110kV.
Za istotne należy również uznać sąsiedztwo z Wielkopolskim Parkiem Narodowym analizowany teren jest oddalony o kilometr od jego otuliny. Wielkopolski Park Narodowy,
utworzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 roku zmienił
swoje granice w 1996 roku. Po zmianie z 1996 roku, kiedy z Parku Wielkopolskiego
wyłączono tereny miejskie Puszczykowa, Mosiny oraz Stęszewa, jego powierzchnia wyniosła
7584 ha wraz z otuliną o powierzchni 14840 ha. Chroni on rozmaite formy krajobrazu
polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi
zwierzęta. Przeważającą część parku zajmują lasy, w których dominującym gatunkiem jest
sosna – 70% drzewostanu z domieszką dębu, świerka, brzozy, grabu i lipy. Bogactwo flory i
fauny reprezentują również łąki trząślicowe i liczne jeziora. Na terenie WPN występują liczne
gatunki chronione, między innymi: zimoziół północny, goździk siny, jezierza morska i jarząb
brekinia, a także liczne storczyki.
Na terenie objętym opracowaniem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach z 30 marca 1998 roku
(uchwała nr XXXV/244/98 Rady Gminy Komorniki), w którym obszar zmiany planu
przeznaczony jest pod tereny działalności gospodarczej o szczególnym nasyceniu zielenią z
prawem zabudowy mieszkaniowej, tereny działalności gospodarczej z prawem zabudowy
mieszkaniowej i ogrodniczej i drogi.
Zgodnie z uzasadnieniem do uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, „obszar
objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w
którym dla znaczącej części terenu wyznaczono przeznaczenia łączące funkcje wzajemnie
ze sobą sprzeczne. Powyższe powoduje, że plan miejscowy nie spełnia wszystkich
wymogów wynikających z aktualnych przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz nie kształtuje w wystarczającym stopniu ładu przestrzennego. Ponadto
ze względu na niedoprecyzowane ustalenia, nastąpiło zagospodarowywanie przez
inwestorów terenów niezgodne z intencjami Rady Gminy. W wyniku tego na terenach, gdzie
dominującą funkcją powinna być działalność gospodarcza, powstały osiedla zwartej
zabudowy

mieszkaniowej.

Celem

opracowania

przedmiotowego

planu

jest,

więc,

wyznaczenie granic obszarów o różnych funkcjach oraz doprecyzowanie dla tych obszarów
szczegółowych ustaleń dotyczących parametrów zabudowy.”
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Komorniki z 2010
roku (uchwała Nr LII/348/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2010 r.)
analizowany teren przeznaczony jest pod tereny osiedleńcze mieszane, oznaczone
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symbolem O. Przez część południowo-zachodnią przebiega linia energetyczna wysokiego
napięcia ze strefą oddziaływania.

II.

OCENA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA

5.

ROZPOZNANIE

I

CHARAKTERYSTYKA

STANU

I

FUNKCJONOWANIA

ŚRODOWISKA
5.1

AKTUALNY STAN UŻYTKOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar opracowania planu obejmuje około 20 ha i stanowi teren częściowo
zainwestowany. Dominującymi elementami zainwestowania są nowe budynki mieszkalne
jednorodzinne wolnostojące oraz starsze budynki mieszkalne, którym często towarzyszy
ogrodnictwo

szklarniowe.

Na

szczególną

uwagę

zasługuje

kompleks

budynków

jednorodzinnych przy ulicy Wąskiej, zrealizowanych według tego samego projektu z
identycznymi

dachami

wielospadowymi

i

żółtym

kolorem

elewacji.

Oprócz

wyżej

wymienionych budynków, na terenie planu występują też obiekty działalności gospodarczej,
między innymi: drukarnia PASTEL KOLOR, firma produkująca chemię gospodarczą ROKO,
serwis aut i motocykli BOR MOTORS, firma DEMAX DRILL, a także przepompownia.
Wszystkie ulice na terenie planu są nieutwardzone. Niewielki fragment obszaru planu
stanowi pas technologiczny linii energetycznej 2* 1100kV.
Znaczna część terenu stanowi nadal powierzchnie biologicznie czynną i jest częściowo
użytkowana rolniczo, częściowo jako sady, a częściowo nieużytkowana. Na analizowanym
obszarze nie występują drzewa o cechach pomnikowych oraz powierzchnie o bardzo
cennych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Nie zidentyfikowano także form ochrony
przyrody w rozumieniu ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na
analizowanym obszarze planu nie występują również obszary cenne kulturowo.

5.2

OCENA

STANU

I

FUNKCJONOWANIA

ŚRODOWISKA

–

WARUNKI

FIZJOGRAFICZNE

Rzeźba terenu
Obecne ukształtowanie rzeźby Wielkopolski, w tym również gminy Komorniki nastąpiło
podczas ostatnich glacjałów środkowopolskiego i północnopolskiego oraz rozdzielającego je
interglacjału eemskiego. Na ukształtowanie środkowej i północnej rzeźby glacjalnej
Wielkopolski największy wpływ miało zlodowacenie bałtyckie, głównie stadiału leszczyńsko-
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pomorskiego, które przyczyniło się do wytworzenia form glacjalnych i fluwioglacjalnych:
rynien subglacjalnych, pradolin, wysoczyzn, wzgórz morenowych i sandrów.
Gmina Komorniki, według podziału na regiony fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego
przynależy do Pojezierza Poznańskiego, znajdującego się w makroregionie Pojezierza
Wielkopolskiego w prowincji Niżu Środkowo-Europejskiego. Stanowi typowy przykład
krajobrazu związanego z działalnością lądolodu skandynawskiego - główne rysy rzeźby
powstały w okresie recesji lądolodu bałtyckiego z fazy leszczyńskiej po fazę poznańską.
Schyłek pełnego glacjału i późny glacjał były okresami, w których dominowały procesy
zaostrzające rysy rzeźby. Od początku holocenu przeważają procesy łagodzące rzeźbę.
W rejonie Komornik, a zatem dokładnie na terenie analizowanego planu występuje
wysoczyzna morenowa płaska. Przeciętna wartość rzędnych wysokości na analizowanym
obszarze wynosi 80 metrów nad poziomem morza, a teren należy określić jako płaski.

Warunki gruntowe
Miejscowość Komorniki przynależy do dużej jednostki geostrukturalnej – monokliny
przedsudeckiej, zbudowanej ze skał permsko-mezozoicznych. Skały te przekryte zostały
utworami trzeciorzędu o 200 metrowej miąższości, utwory te stanowią głównie piaski, mułki,
iły, rzadziej żwiry.
Powierzchniowa

budowa

geologiczna

związana

jest

przede

wszystkim

z

występowaniem form plejstoceńskich.
W obrębie terenu, w centralnej części występują gliny zwałowe, a fragment
południowo-wschodni i północno-zachodni budują piaski lodowcowe na glinach zwałowych.
Piaski lodowcowe charakteryzują się korzystnymi warunkami budowlanymi, a fakt, że
były obciążone i skonsolidowane przez lodowiec powoduje ich większą wytrzymałość na
ściskanie. Gliny zwałowe są odporne na wietrzenie, a fakt, że były obciążone i
skonsolidowane przez lodowiec powoduje ich większą wytrzymałość na ściskanie. Jednakże,
podłoża zbudowane z gruntów spoistych zawsze wymagają szczegółowej analizy warunków
gruntowo-wodnych oraz starannego prowadzenia robót fundamentowych, tak, aby nie
dopuścić do ich nadmiernego nawilgocenia lub przesuszenia. Na tych terenach, ze względu
na okresowe zmiany konsystencji gruntów spowodowane zmianami wilgotności, konieczne
jest odpowiednie zabezpieczenie fundamentów i pomieszczeń podziemnych budynków.
Reasumując, podłoże gruntowe wykazuje się korzystnymi warunkami gruntowymi,
jednakże, przed decyzją o posadowieniu obiektów budowlanych zawsze konieczne są
badania gruntowe oraz staranny wybór sposobu fundamentowania.
Wody powierzchniowe
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Obszar objęty opracowaniem planu znajduje się w całości w dorzeczu rzeki Warty.
Nie występują tam żadne wody powierzchniowe.

Wody podziemne
Według mapy hydrogeologicznej, w obrębie terenu wody podziemne występują
poniżej 5 metrów pod powierzchnią terenu, co wskazuje na korzystne warunki dla
posadowienia budynków, w tym w zakresie podpiwniczenia obiektów.
Wody gruntowe charakteryzują się najwyższym poziomem w czasie roztopów
wiosennych (marzec, kwiecień), okres niżówki występuje od sierpnia do listopada.
Klimat lokalny
Klimat Komornik, tak jak całej Wielkopolski charakteryzuje się dominującym wpływem
zachodnich mas powietrza, nadciągających znad Atlantyku. W latach 1981-1990 masy tego
powietrza, zwanego polarno-morskim, występowały przez ponad 75% dni w roku. W ciągu
pozostałych 25% dni do Komornik napływa powietrze polarno-kontynentalne lub zimne
powietrze arktyczne, bądź też ciepłe masy zwrotnikowe. W porównaniu do obszarów Polski
centralnej i wschodniej występują tu łagodniejsze i krótsze zimy, mniejsze amplitudy
temperatur oraz dłuższy okres wegetacyjny.
Według

podziału

rolniczo-klimatycznego

Polski

wg

Gumińskiego,

Komorniki

przynależą do dzielnicy środkowej (VIII) o okresie wegetacyjnym trwającym około 180 - 200
dni. Region śląsko – wielkopolski charakteryzuje się długim i wczesnym okresem wiosennoletnim oraz łagodną i krótką zimą. Średnia roczna temperatura wynosi 8°C, natomiast
średnia roczna wielkość zachmurzenia - 64%. Pokrywa śnieżna występuje tu w pierwszych
dniach grudnia i znika do połowy kwietnia. Na terenie gminy średnia ilość dni w roku z
pokrywą śnieżną powyżej 5 cm wynosi 50.
Według badań meteorologicznych (posterunek w Mosinie), średnia roczna suma
opadów wynosi około 550 mm i jest on mniejszy od średniego w Polsce o około 10%.
Najwyższe opady występują w lipcu, czerwcu i sierpniu, natomiast najmniejsze w lutym,
marcu i styczniu.
Lokalne warunki klimatu mogą być jednakże nieznacznie zróżnicowane i zależą one
przede wszystkim od rzeźby terenu, szaty roślinnej a także warunków glebowo-wodnych.
Teren odznacza się generalnie dobrymi warunkami termicznymi, równomiernym
nasłonecznieniem, dobrym przewietrzaniem.
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Gleby
Według podziału na regiony glebowo-rolnicze Instytutu Uprawy i Nawożenia i
Gleboznawstwa w Puławach analizowany obszar przynależy do Regionu Poznańskiego. W
regionie tym dominują gleby słabe, o niskiej przydatności rolniczej. Nieco lepiej w skali
regionu prezentuje się sąsiedztwo analizowanego obszaru, bowiem w okolicach Szreniawy
przeważa kompleks 4 – żytni bardzo dobry (pszenno-żytni), wytworzony głównie z gleb
płowych powstałych z piasków gliniastych na glinach.
Z uwagi na znaczne przeobrażenia powierzchni ziemi związane z utwardzeniem
znacznej części terenu oraz robotami budowlanymi naturalne profile glebowe uległy
zniekształceniu i obecne w wyżej wymienionym rejonie gleby często mają charakter
antropogeniczny. Ponadto, w obrębie planu nie zajdzie konieczność przeprowadzenia
procedury przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, gdyż obowiązujący plan już
wcześniej przeznaczył analizowany teren na cele rolnicze.
Szata roślinna i świat zwierzęcy
Teren objęty planem jest terenem przekształconym, posiadającym jednakże
stosunkowo duży procent powierzchni biologicznie czynnej. Roślinność na terenie stanowi
przede wszystkim roślinność pól uprawnych oraz roślinność o charakterze dekoracyjnym
towarzysząca zabudowie, głównie powierzchnie trawiaste i iglaki. Ponadto, na analizowanym
terenie występuje roślinność spontaniczna - rośliny zielne i tzw. chwasty ruderalne,
charakterystyczne dla środowisk zurbanizowanych, o podłożu zmienionym przez człowieka.
Na terenie objętym opracowaniem nie występują obiekty ani powierzchnie o wysokich
walorach przyrodniczych oraz podlegające ochronie.
Przeobrażenia środowiska – postępująca urbanizacja – spowodowały, że świat
zwierzęcy jest niezbyt bogaty, a w obrębie terenów zabudowanych egzystują głównie gatunki
pospolite, najlepiej przystosowane do miejscowych warunków życia, tj. drobne ptaki, płazy i
owady.

Klimat akustyczny
Nadmierny hałas jest uciążliwością dostrzeganą częściej niż degradacja innych
elementów środowiska. Jego oddziaływanie nie powoduje nieodwracalnych zmian w
środowisku, lecz jego ograniczanie napotyka na wiele trudności i pociąga za sobą znaczne
koszty.
Standardy akustyczne określone w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku, wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A w dB;
odpowiednio w czasie oceny – 16-tu godzin pory dziennej (od 600 do 2200) oraz 8-miu
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godzin pory nocnej (od 2200 do 600), wynoszą dla hałasu komunikacyjnego –
samochodowego i kolejowego:
→ L*AeqT(D/N) = 61/56 dB – dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
→ L*AeqT(D/N) = 65/56 dB – dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz terenów
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.
Analizowany teren jest położony w strefie oddziaływania drogi międzynarodowej nr
E30, znaną jako autostrada A2, która generuje hałas, przekraczający standardy akustyczne
ustanowione dla wielu funkcji w Rozporządzeniu z dnia 1 października 2012 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Według dokumentu „Raport o stanie
środowiska w Wielkopolsce w 2006 roku ”, w którym umieszczono wynik monitoringu
Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w najbliższym punkcie pomiarowym w
stosunku do analizowanego terenu - przy ulicy Poznańskiej w Głuchowie (odcinek Nowy
Tomyśl – Komorniki), przy odległości 25 metrów od osi autostrady - równoważny poziom
hałasu wynosił 56,6 dB w porze dziennej i 54,5 dB w porze nocnej. Niestety brak bardziej
aktualnych wyników dotyczących, akurat tego punktu pomiarowego, jednak z „Syntezy
wyników GPR” wynika, że od 2005 roku do 2010 ruch pojazdów na drodze E30 wzrósł o
26%, zatem należy założyć, że poprzednie pomiary straciły w znacznym stopniu swoją
aktualność, a klimat akustyczny uległ pogorszeniu. Zgodnie z informacją zamieszczoną
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu
w 2010 roku) przez autostradę A2 na odcinku od węzła „Buk” do węzła „Komorniki” w
punkcie pomiarowym, przy ulicy Fabianowskiej, przejeżdżało dziennie 15 946 pojazdów
silnikowych, natomiast na odcinku węzła „Komorniki” do węzła „Dębina” aż 35 154 pojazdów
na dobę. Zgodnie z informacją przekazaną przez GDDKIA, „po oddaniu do ruchu obwodnic
miasta Poznania w ciągu dróg ekspresowych S5 (Wschodnia Obwodnica Poznania) oraz
S11 (Zachodnia Obwodnica Poznania) ruch po autostradzie wynosi już około 55 tys.
pojazdów na dobę. Wielkość tego natężenia ruchu wywołuję potrzebę dobudowy 3 pasa
ruchu na autostradzie A2.”
Analizowany teren jest położony również w bezpośredniej strefie oddziaływania drogi
krajowej nr 5, która generuje hałas, przekraczający standardy akustyczne ustanowione dla
wielu funkcji w Rozporządzeniu z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku. Według dokumentu „Zagrożenia środowiska hałasem w
roku 2008” stanowiącego wynik monitoringu Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska równoważny poziom hałasu w punkcie pomiarowym w Kobylnicy wynosił 70,4
dB, a natężenie ruchu wynosiło aż 1144 pojazdy na godzinę, w tym 188 pojazdów ciężkich.
Kobylnica znajduje się w znacznej odległości od Komornik, a także między punktem
pomiarowym a Komornikami leży miasto Poznań, dlatego też ten punkt pomiarowy nie może
być w pełni miarodajny dla analizy klimatu akustycznego terenu.
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Zgodnie z informacją zamieszczoną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad (wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 roku) na odcinku Komorniki Stęszew
przejeżdża dziennie 16601 pojazdów silnikowych.
Badania poziomu dźwięku wykonane w punkcie pomiarowym w Szreniawie w 2009
roku przez akustyka Marcina Nowaka wskazują, że klimat akustyczny kształtowany przez
poruszające się po drodze krajowej nr 5 pojazdy mechanicznie, głównie samochody
osobowe oraz ciężarowe jest powyżej dopuszczalnych standardów dla funkcji wymagających
spełnienia komfortu akustycznego. W oparciu o przeprowadzone pomiary akustyczne
wyznaczono

wartość

obowiązującego

wskaźnika

oceny

hałasu

dla

1

godziny

LAeqT =1h =72,8dB.
Nie stwierdzono natomiast, zagrożenia hałasem lotniczym - teren opracowania
znajduje się również poza już nieobowiązującym obszarem ograniczonego użytkowania dla
lotniska wojskowego Poznań – Krzesiny w Poznaniu.

5.3
ANALIZA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, ISTOTNYCH
Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTU PLANU

Na stan i funkcjonowanie poszczególnych składników środowiska wpływają różne
czynniki i uwarunkowania, między innymi takie jak: wzajemne powiązania komponentów, ich
lokalizacja, stopień wzajemnego oddziaływania, obieg – przepływ materii między nimi,
sposób dotychczasowego zagospodarowania, a także rodzaj sąsiedztwa.
Analizowany teren jest terenem w znacznym stopniu zainwestowanym, zarówno
przez budynki mieszkalne, zabudowy zagrodowej w gospodarstwach ogrodniczych, jak i
związane z działalnością gospodarczą. Projekt planu zakłada kontynuację kierunków
istniejącego zainwestowania z możliwością przebudowy, rozbudowy istniejących i budowy
nowych obiektów budowlanych. W związku z wprowadzaniem nowego zainwestowania
nastąpi zwiększenie uszczelnienia i utwardzenia gruntu. Budowa nowych obiektów może
spowodować przekształcenia powierzchni ziemi, w szczególności jej górnej powłoki –
pedosfery. Zarówno podczas robót budowlanych jak i użytkowania obiektów zagrożone
mogą być wody powierzchniowe i podziemne, do których mogą przedostawać się
zanieczyszczenia związane z eksploatacją maszyn budowlanych czy też niewłaściwą
gospodarką wodno-ściekową.
Istniejącym zagrożeniem, dla funkcji wymagających standardów akustycznych
jest niewątpliwie klimat akustyczny, którego głównym źródłem dla wyżej wymienionego
terenu jest

droga krajowa nr 5 i autostrada A2. Jednakże, ustalenia planu zdefiniowały

dopuszczalne poziomy hałasu, które będą musiały zostać spełnione dla poszczególnych

13

terenów wymagających komfortu akustycznego - dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,

dla terenów zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej,

dla terenów

mieszkaniowo-usługowych.
Podczas procesu budowlanego należy także liczyć się z wzrostem ruchu
samochodowego do wskazanych pod zabudowę terenów. Ruch samochodowy, w tym,
samochodów ciężarowych,

biorących początkowo udział

w procesie budowlanym,

a następnie samochodów, związanych z obsługą nowych obiektów przyczyni się do wzrostu
poziomu hałasu a także zwiększy emisję dwutlenków siarki i węgla, co będzie miało wpływ
na zmianę jakości powietrza atmosferycznego. Nie przewiduje się jednak, aby zmiany te
drastycznie obciążyły środowisko, powodując w nim nieodwracalne szkody.
Wśród pozostałych, potencjalnych zagrożeń można wyróżnić tak zwane zagrożenia
nadzwyczajne związane z wystąpieniem różnego rodzaju awarii oraz nadzwyczajnymi
zjawiskami przyrodniczymi (wiatry huraganowe, powódź). W zakresie zapobiegania wyżej
wymienionym zagrożeniom niezbędne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń,
wymaganych przepisami prawnymi i normatywnymi, miedzy innymi w zakresie ochrony
pożarowej.
Projekt planu, aby łagodzić ewentualne, niekorzystne oddziaływanie wprowadzanego
zagospodarowania na środowisko powinien ustalić szereg obostrzeń dotyczących ochrony
środowiska. Poprzez ograniczenie uciążliwości, zachowanie powierzchni biologicznie
czynnej, spełnienie określonych norm środowiskowych projekt ten zapobiegnie nie tylko
degradacji środowiska tego obszaru, ale także zapewni jego właściwe funkcjonowanie.

5.4

UWARUNKOWANIA

WYNIKAJĄCE

ZE

STANU

I

FUNKCJONOWANIA

ŚRODOWISKA

Ze względu na położenie analizowanego obszaru w bliskim sąsiedztwie miasta
Poznania występuje tu silna presja urbanizacyjna. Jednakże, ostateczny wybór rodzaju
przeznaczenia nie powinien pomijać analizy stanu i funkcjonowania środowiska zarówno
badanego obszaru jak i terenów z nim sąsiadujących.
Do najważniejszych uwarunkowań terenu należą:
1)

Teren planu stanowi w połowie teren zainwestowany, w połowie powierzchnię
biologicznie czynną.

2)

Przez część zachodnią terenu przebiega linia energetyczna 2* 110kV.

3)

Bezpośrednie

sąsiedztwo

stanowią

tereny

związane

z

terenami

zabudowy

mieszkaniowej, terenami działalności gospodarczą oraz tereny pól uprawnych.
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4)

Sąsiedztwo terenu z autostradą A2 oraz drogą krajową nr 5, które generują
zanieczyszczenia powietrza, gleb i niekorzystny klimat akustyczny.

5)

Ponadnormatywny poziom hałasu związany z autostradą A2 - w 2006 roku, w punkcie
pomiarowym - przy ulicy Poznańskiej w Głuchowie (odcinek Nowy Tomyśl – Komorniki),
przy odległości 25 metrów od osi autostrady równoważny poziom hałasu wynosił 56,6 dB
w porze dziennej i 54,5 dB w porze nocnej.

6)

Ponadnormatywny poziom hałasu związany z drogą krajową nr 5 – w 2009 roku, w
punkcie pomiarowym w Szreniawie wartość obowiązującego wskaźnika oceny hałasu
dla 1 godziny wynosiła 72,8dB.

7)

Szatę roślinną terenu stanowi antropogeniczna roślinność upraw oraz powierzchnie
trawiaste i roślinność ozdobna, towarzysząca zabudowie.

8)

Teren płaski – rzędne terenu oscylują wokół 80 m n.p.m.

9)

Korzystne warunki gruntowe dla posadowienia obiektów budowlanych.

10) Warunki wodne bardzo korzystne dla posadowienia budynków (poziom zalegania
powyżej 5 metra pod powierzchnią terenu).
11) W granicach planu miejscowego znajdują się w znacznej mierze gleby antropogeniczne,
przeznaczone w poprzednim dokumencie planistycznym na cele nierolnicze, zatem nie
będą musiały być poddane procedurze przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze.
12) Na terenie brak obiektów zabytkowych, pomników przyrody i terenów cennych
przyrodniczo.
13) Brak ponadnormatywnego oddziaływania hałasu lotniczego - teren planu znajduje się
poza nieobowiązującym obszarem ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego
Poznań – Krzesiny w Poznaniu.
14) Teren planu położony jest w odległości około 1 km od otuliny Wielkopolskiego Parku
Narodowego.

5.5

OCENA ODPORNOŚCI NA DEGRADACJĘ I ZDOLNOŚCI REGENERACYJNE

ŚRODOWISKA
Odporność środowiska na degradację wiąże się z nasileniem i czasem antropopresji,
a także z jakością komponentów środowiska zastaną w analizowanym obszarze. Dotyczy to
przede wszystkim jakości gleb, wód gruntowych i podziemnych, powietrza, warunków
klimatycznych, a także ilości opadów atmosferycznych oraz prędkości i kierunków wiatrów.
Wszelka działalność – ingerencja człowieka w środowisko powoduje zmiany jego
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komponentów. Ważne jest jednak, aby dokonywane zmiany nie prowadziły do skrajnie
negatywnych skutków osłabiających tym samym zdolności środowiska do jego regeneracji.
Dokumentowany obszar jest terenem przekształconym, charakteryzującym się
ingerencją człowieka w lokalne środowisko naturalne. Świadczy o tym istniejące
zainwestowanie oraz antropogeniczna roślinność.
Roczna ocena jakości powietrza na analizowanym terenie, wykonana przez WIOŚ w
oparciu o kryterium ochrony zdrowia w roku 2011 z uwagi na dwutlenek azotu, tlenki azotu,
dwutlenek siarki, benzen, ołów, arsen, nikiel, kadm i tlenek węgla wykazała, że stężenia
zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych,
poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych.
W związku z przekroczeniami poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych
powiększonych o margines tolerancji stężenia zanieczyszczeń benzopirenu i pyłu PM10
strefę wielkopolską zaliczono do strefy C, natomiast ze względu na przekroczenia poziomu
dopuszczalnego pyłu PM 2,5 – do strefy B. Należy zauważyć, że przekroczenia pyłu PM10
nie występują w sezonie letnim, co pozwala przypuszczać, że źródłem zanieczyszczeń jest
tzw. niska emisja, związana z ogrzewaniem.
Ze względu na przekroczenie stężenia ozonu, wyżej wymieniona gmina należy do
grupy D2 z przekroczeniem celu długoterminowego.
Pod kątem kryterium ochrony roślin, gminę Komorniki (strefa wielkopolska) zaliczono
również do strefy A ze względu na poziomy SO2 i NOx, jednakże z danych źródłowych
wynika, że ze względu na przekroczenie stężenia ozonu, wyżej wymieniona gmina należy do
grupy D2 z przekroczeniem celu długoterminowego. Ozon wnika do wewnątrz roślin przez
aparaty szparkowe w liściach, a także częściowo przez korzenie, prowadząc do
spowolnienia wzrostu oraz zaburzeń metabolicznych.
Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza konieczność
wyznaczenia obszarów przekroczeń i zakwalifikowanie strefy do opracowania programów
ochrony powietrza. Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń.
Jednakże, wynik klasyfikacji, wskazujący na potrzebę opracowania programów ochrony
powietrza w danej strefie, nie powinien być utożsamiany ze stanem, jakości powietrza na
obszarze całej strefy i w odniesieniu do wszystkich zanieczyszczeń. Może to oznaczać np.
lokalny problem związany z jedną substancją. Wdrażanie zaleceń Programu Ochrony
Powietrza (POP) dla stref będzie odbywać się sukcesywnie do roku 2015.

W kontekście przyszłościowych zmian przestrzennych, projekt zmiany planu zakłada
zwiększenie powierzchni zabudowy i utrzymanie istniejącej funkcji terenu. Dokumentowany
obszar przeznaczony pod zabudowę charakteryzował się będzie znaczną ilością powierzchni
utwardzonych. W celu złagodzenia skutków niekorzystnego oddziaływania na środowisko
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przyszłego zainwestowania terenu wprowadzony został minimalny udział powierzchni
biologicznie czynnej. Pod warunkiem właściwej realizacji zabudowy oraz eksploatacji
zgodnie z przepisami odrębnymi, przekształcenia środowiska będą niewielkie i nie wpłyną
znacznie na degradację środowiska przyrodniczego. Zapisy planu oraz inne przepisy prawa
minimalizują negatywne oddziaływanie nowo powstających obiektów i ograniczają emisję
jakichkolwiek szkodliwych substancji.

5.6

OCENA TENDENCJI DO ZMIAN STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU

REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PLANU

Aktualny stan środowiska analizowanego obszaru jest umiarkowany ze względu na
istniejące zainwestowanie, dużo powierzchni uszczelnionych i niski udział zieleni na części
zainwestowanej planu. Obszar planu znajduje się w pobliżu intensywnie użytkowanej
autostrady A2, drogi krajowej nr 5, częściowo w sąsiedztwie terenów zabudowanych i
częściowo w pobliżu terenów rolnych.
Na

całym

obszarze

objętym

projektem

obowiązuje

już

miejscowy

plan

zagospodarowania przestrzennego, przeznaczający ten obszar pod zabudowę, komunikację
i zieleń. Jednakże, obecnie opracowywany plan zawiera szereg ustaleń, które pozytywnie
uszczegóławiają

obowiązujący

od

1998

roku

miejscowy

plan

zagospodarowania

przestrzennego dla tego terenu. Nowy plan porządkuje i doprecyzowuje rodzaj funkcji na
poszczególnych terenach, rozgraniczając funkcje konfliktowe oraz wprowadzając zieleń
izolacyjną. Nowym zapisem jest także wymóg lokalizacji określonej ilości miejsc postojowych
przy wprowadzaniu zainwestowania, co niewątpliwie przyczyni się do lepszej obsługi
komunikacyjnej terenów inwestycyjnych.
Wśród najważniejszych, potencjalnych zagrożeń i zmian środowiska, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku braku realizacji ustaleń projektu planu, wymienić można m.in.:
- pojawienie się zabudowy o różnych, konfliktowych funkcjach,
- pojawianie się zabudowy o funkcjach generujących znaczną ilość zanieczyszczeń,
wpływających niekorzystnie na kształtowanie jakości środowiska (w szczególności na jakość
powietrza atmosferycznego oraz jakość wód powierzchniowych i podziemnych),
- zwiększenie zagrożenia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w wyniku braku
docelowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz degradacji gleb,
- intensyfikację użytkowania rolniczego, skutkującą wprowadzaniem do środowiska
gruntowo-wodnego większych ilości zanieczyszczeń,
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- zanieczyszczenie środowiska na skutek braku przyjęcia długofalowych rozwiązań w
zakresie układu komunikacyjnego oraz sieci infrastruktury technicznej.
Zagospodarowanie wskazane w projekcie planu umożliwi wytworzenie założenia
urbanistycznego oraz stworzy szansę lokalizacji nowych inwestycji przez właścicieli terenu.
Prawo miejscowe wymoże również użytkowanie i inwestowanie na tym terenie, w sposób
spełniający wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska i minimalizując kolizje funkcji.

6.

OCENA ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNYCH ZAWARTYCH W

PROJEKCIE PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządza się w
celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i
zabudowy, z jednoczesnym uwzględnieniem ładu przestrzennego oraz dostosowaniem
funkcji,

struktury

zabudowy

i

intensywności

zagospodarowania

do

uwarunkowań

przestrzennych i przyrodniczych terenu.
Analizowany plan wyznacza następujące kategorie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku
symbolami 1MN, 2MN;

2) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku symbolem
MW;

3) teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku symbolem U;
4) tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na
rysunku symbolami 1U/MN, 2U/MN;

5) teren zieleni izolacyjnej, oznaczony na rysunku symbolem ZI;
6) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku symbolem ZP;
7) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku symbolami 1KD-GP, 2KD-L,
3KD-L, 4KD-D, 5KD-D;

8) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami KDW i KDWx;
9) teren infrastruktury technicznej - kanalizacyjnej, oznaczony na rysunku symbolem
K.
W projekcie planu ustalono szczegółowe parametry zabudowy oraz proporcje
terenów zainwestowanych do terenów biologicznie czynnych, dostosowano projektowane
funkcje do

istniejącego zagospodarowania na terenie, określono również szczegółowe
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zasady zaopatrzenia terenu w media. Zapisy projektu planu umożliwią harmonijne
wprowadzanie zabudowy właściwej dla terenów działalności gospodarczej, a zapisy
dotyczące gospodarki wodno-ściekowej uniemożliwią przenikanie zanieczyszczeń do gruntu.
Zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej paliw płynnych, gazowych i stałych
charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji oraz alternatywne źródła energii będzie
zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego.
Ponadto, ustalenia planu uwzględniają pas technologiczny, wyznaczony dla linii
elektroenergetycznej 2 x 110 kV, a także uwarunkowania związane z lotniskiem Krzesiny.
Wszelkie projektowane budowle i obiekty o wysokości równej i większej niż 50m npt należy
każdorazowo zgłaszać do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP przed
wydaniem pozwolenia na budowę.
Proponowane rozwiązania projektu planu zapewniają zrównoważony rozwój i nie
wprowadzają istotnego zagrożenia dla środowiska.

6.1

OCENA

ZGODNOŚCI

PROJEKTOWANEGO

UŻYTKOWANIA

Z UWARUNKOWANIAMI PRZYRODNICZYMI

Z

punktu

widzenia

powiązań

funkcjonalno

-

przestrzennych,

teren

objęty

opracowaniem planu sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zabudową produkcyjną oraz terenami rolnymi.
Z uwagi na położenie, dostępność komunikacyjną, płaskie ukształtowanie terenu,
przydatne dla zabudowy warunki gruntowo-wodne, istniejące zainwestowanie, warunki
akustyczne zasadne wydaje się wprowadzenie tam możliwości zabudowy mieszkaniowej i
usługowej. Charakter projektowanej zabudowy nawiązuje do istniejącej na terenie
opracowania zabudowy - obiektów mieszkalnych usługowych. Rozwiązania wprowadzone w
projekcie planu uwzględniają istniejące uwarunkowania akustyczne, nakazując w przypadku
lokalizację funkcji wymagających spełnienia standardów akustycznych, uwzględnienie takich
rozwiązań technologicznych, aby zostały uwzględnione dopuszczalne poziomy hałasu w
środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi. Jednakże, ze względu na sąsiedztwo z drogą
krajową i autostradą i związany z nimi klimat akustyczny, na terenach najbliższych
wspomnianym emitorom hałasu, najbardziej optymalnym rozwiązaniem planistycznym
byłoby ustalenie przeznaczenia eliminującego funkcje niewymagającego spełnienia komfortu
akustycznego.
Projekt planu spełnia wymogi prawne i zapewnia właściwe funkcjonowanie
środowiska. Zapisy planu w dużym stopniu minimalizują negatywne oddziaływanie na
środowisko. Dlatego też, mimo, że nastąpią przekształcenia analizowanego obszaru,
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realizację ustaleń planu można uznać za poprawną pod względem potrzeb ochrony
środowiska i prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody.

6.2
CELE
OCHRONY
ŚRODOWISKA
USTANOWIONE
NA
SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU
WIDZENIA PROJEKTOWANEGO PLANU ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE
CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS
OPRACOWANIA PLANU
Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym
i wspólnotowym
Prawo regulujące zagadnienia ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym i
wspólnotowym, w przypadku ratyfikowania przez Polskę, stanowi podstawę do formułowania
celów i zasad w programach i planach krajowych. Pośrednio, więc mogą one wpływać na
kształt projektowanego planu.
Dokumenty w postaci konwencji, traktatów i strategii są wielowątkowe i bardzo liczne,
dlatego też w niniejszym dokumencie zostaną omówione tylko te najbardziej istotne. Są to:

Konwencje
- Konwencja Berneńska, ratyfikowana przez Polskę w 1995 roku - jest dokumentem o
ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz siedlisk przyrodniczych;
- Konwencja Bońska, ratyfikowana przez Polskę w 1996 roku - jest dokumentem o ochronie
wędrownych gatunków dzikich zwierząt;
- Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie
odległości wraz z II protokołem siarkowym (Oslo) ratyfikowana przez Polskę w 1985 roku;
- Konwencja o Różnorodności Biologicznej, ratyfikowana przez Polskę w 1996 roku;
- Konwencja Wiedeńska w sprawie ochrony warstwy ozonowej z 1985 r., zobowiązywała do
zmniejszenia emisji gazów powodujących oraz prowadzenia badań nad skutkami zaniku
warstwy ozonowej;
- Protokół Montrealski w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową z 1987 r. wraz z
poprawkami londyńskimi (1990 r.), wiedeńskimi (1992 r.);
- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro,
ratyfikowana przez Polskę w 1994 roku;
- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, 1997 r.
wraz Protokołem.
Programy, Strategie
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- Szósty Program Działań Unii Europejskiej - „Środowisko 2010 – nasza przyszłość, nasz
wybór", ustalający ramy strategicznej polityki wspólnotowej na lata 2001 – 2010. Program ten
określa priorytetowe pola działań w dziedzinie ochrony środowiska (w płaszczyznach
dotyczących: zmian klimatycznych, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej,
środowiska naturalnego i zdrowia, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i
gospodarki odpadami).
- Zrównoważona Europa dla lepszego świata: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii
Europejskiej, w której zapisano, że rozwój gospodarczy, spójność społeczna i ochrona
środowiska muszą ze sobą koegzystować i nawzajem się respektować oraz wspierać.
Dyrektywy i inne
−

Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich

ptaków (ze zmianami) oraz Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie
ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory;
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywa 2000/60/WE) z dnia 23
października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki
wodnej;
- Racjonalne korzystanie z zasobów odnawialnych źródeł energii jako element polityki
zrównoważonego rozwoju państw Unii Europejskiej zobowiązuje poszczególne kraje
członkowskie (także Polskę) do realizacji celów przyjętej polityki energetycznej. Prawo unijne
reguluje również zagadnienia związane z ochroną atmosfery oraz odnawialnymi źródłami
energii.
Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym
- „Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”
opracowana przez Radę Ministrów i przyjęta uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
22 maja 2009 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 501), stanowi aktualizację i uszczegółowienie
długookresowej „II Polityki ekologicznej państwa”. Realizacja polityki ekologicznej państwa w
coraz większym zakresie powinna dokonywać się poprzez zmiany modelu produkcji i
konsumpcji,
gospodarki

zmniejszanie
oraz

materiałochłonności,

stosowanie

najlepszych

wodochłonności

dostępnych

technik

i

energochłonności

i

dobrych

praktyk

gospodarowania, zaś dopiero w dalszej kolejności poprzez ochronne, tradycyjne działania,
takie jak oczyszczanie ścieków, unieszkodliwianie odpadów, etc. Oznacza to również, że
aspekty ekologiczne powinny być obowiązkowo włączane do polityk sektorowych we
wszystkich dziedzinach gospodarowania, a także do strategii i programów rozwoju na
szczeblu regionalnym i lokalnym.
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- „Programy ochrony powietrza”, które wykonywane są w świetle dyrektywy 2008/50/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Oceny te realizowane są w strefach według
kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ustanowionych ze względu
na ochronę roślin. Zakres oceny jakości powietrza w strefach jest dodatkowo poszerzany o
zanieczyszczenia objęte dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia
15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu.
- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014” (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24
grudnia 2010 r.) został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), która w rozdziale 3 art. 14-16
wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim,
powiatowym i gminnym. Plan ten obejmuje pełen zakres zadań koniecznych do zapewnienia
zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju w sposób zapewniający ochronę środowiska,
przy uwzględnieniu obecnych i przyszłych uwarunkowań ekonomicznych, technologicznych.
Przedstawione w Planie cele i zadania dotyczą okresu 2011 - 2018 oraz perspektywicznie
okresu 2015 - 2022.
- „Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych” (Warszawa 2003) dotyczy
rozbudowy systemów oczyszczalni ścieków w sektorze komunalnym. Program sprzyja
eliminowaniu nieoczyszczonych ścieków ze środowiska wodno - gruntowego. Dokument
odnosi się do poprawy jakości wód powierzchniowych, będących potencjalnym źródłem
poboru ujęć komunalnych. Zamierzeniem Programu jest pobudzenie inicjatyw lokalnych oraz
pełne dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej w zakresie wyposażenia w system
oczyszczalni ścieków i kanalizacji.
Zapisy projektu zmiany planu zawierają szereg ustaleń, a także zaleceń dotyczących
pośrednio lub bezpośrednio ochrony środowiska. Zapisy te uwzględniają nie tylko wymogi
ochrony środowiska ustanowione w dokumentach o randze krajowej i międzynarodowej, ale
również dokumentów utworzonych na szczeblu lokalnym i regionalnym. Przykładem tego
rodzaju działań jest ochrona powietrza poprzez stosowanie ekologicznych źródeł ciepła,
charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji, czy też odprowadzanie ścieków
komunalnych i przemysłowych do kanalizacji sanitarnej.
Przepisy ochrony środowiska dotyczą bardzo wielu różnych zagadnień i działań.
Szereg istniejących przepisów prawnych nie wymagał powielenia odpowiednich ustaleń w
treści planu, natomiast są to przepisy obowiązujące, które również muszą być respektowane
przez poszczególnych inwestorów.
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7. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH
W PROJEKCIE PLANU

Rozwiązania projektu planu miejscowego muszą być zgodne z obowiązującym
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki,
które przeznacza analizowany teren pod tereny osiedleńcze mieszane. W świetle
obowiązujących przepisów prawnych tj. wymogu niesprzeczności studium z planem
miejscowym, sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu jest zdefiniowany w sposób
jednoznaczny w zakresie przeznaczenia tego terenu pod zainwestowanie związane z
budynkami mieszkalnymi, garażami, budynkami gospodarczymi, usługowymi, budynkami
infrastruktury społecznej i technicznej, obiektami handlowymi o powierzchni sprzedaży do
2000 m2, obiektami rzemieślniczymi, drobnymi hurtowniami i innymi nieuciążliwymi obiektami
działalności gospodarczej, drogami wewnętrznymi i lokalnymi.
Również obowiązujący na analizowanym terenie, miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego z 1998 roku określił teren planu jako: tereny działalności gospodarczej o
szczególnym nasyceniu zielenią z prawem zabudowy mieszkaniowej, tereny działalności
gospodarczej z prawem zabudowy mieszkaniowej i ogrodniczej i drogi. Od lat tereny te
stopniowo podlegały zainwestowaniu zgodnie z ustaleniami planu, dlatego też jakakolwiek
drastyczna zmiana kierunków rozwoju przestrzennego tej części gminy mogłaby skutkować
pojawieniem

się

konfliktów

funkcjonalno-przestrzennych,

a

także

roszczeń

odszkodowawczych. W związku z powyższym nie ma podstaw do analizy rozwiązań
alternatywnych planu, które w sposób znaczący odbiegałyby od dotychczasowego
przeznaczenia i zainwestowania terenu.

8. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA
ŚRODOWISKO
Niniejsza prognoza dotyczy oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ul.
Wirowskiej. W projekcie tym wprowadzono następujące rozwiązania eliminujące lub
ograniczające negatywne oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującymi
przepisami:

1) w celu ochrony wód podziemnych i powierzchniowych zakłada się:
- ochroną wód zgodnie z przepisami odrębnymi;
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dopuszczenie zastosowania nawierzchni przepuszczalnych dla odprowadzenia wód
opadowych i roztopowych z dojść, dojazdów, dróg wewnętrznych, parkingów i placów, przy
czym na parkingach i placach dla pojazdów samochodowych należy stosować urządzenia
podczyszczające;
2) w celu ochrony powietrza i powierzchni ziemi ustala się:
- zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej paliw płynnych, gazowych i stałych
charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji oraz alternatywne źródła energii;
- nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych
w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami o odpadach;
- zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;
- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
z wyjątkiem lokalizacji przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury
technicznej i drogowej;
3) w zakresie ochrony przed hałasem ustala się:
- dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami MN dopuszczalne poziomy hałasu jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrębnymi;
- dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem MW dopuszczalne poziomy hałasu jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z przepisami odrębnymi;
- dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami U/MN dopuszczalne poziomy hałasu jak
dla terenów mieszkaniowo-usługowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dla poprawy bilansu i ochrony obszarów zielonych i bioróżnorodności ustala się:
- lokalizację zieleni izolacyjnej w formie pasów o szerokości 10,0m zgodnie z rysunkiem;
- minimalną powierzchnię zieleni – 30% powierzchni działki budowlanej dla terenu MW, 40%
powierzchni działki budowlanej dla terenów 1MN i 2MN, 20% powierzchni działki budowlanej
dla terenu U, 30% powierzchni działki budowlanej dla terenów 1U/MN, 2U/MN;
- zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;
- stosowanie w nasadzeniach drzew i krzewów gatunków zimozielonych w ilości co najmniej
50% nasadzeń na działce;
5) w zakresie gospodarki odpadami przewiduje się:
- nakaz zagospodarowania odpadów, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy;
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6) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

9. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW
REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ
CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA

Określenie skutków powstałych w wyniku realizacji planu miejscowego jest trudne ze
względu na charakter dokumentu – projekt planu, ustalając szczegółowy sposób
zagospodarowania, nie wprowadza żadnych norm czasowych terminu realizacji ani nie
ustala szczegółowych rozwiązań dotyczących inwestycji budowlanych. Ponadto, mimo
szeregu ustaleń minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko i prawidłowym
określeniu planowanych funkcji w odniesieniu do uwarunkowań przyrodniczych oraz
najbliższego sąsiedztwa planu, zawsze istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych zjawisk dla
środowiska, które są trudne do określenia i zminimalizowania w ustaleniach planu (np. pożar,
eksplozja lub wyciek paliwa w trakcie transportu, awaria sieci kanalizacyjnej lub
wodociągowej czy też umyślne łamanie prawa przez użytkowników terenu).
Analiza skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
będzie przede wszystkim możliwa po etapie realizacji obiektów kubaturowych.
Za

monitoring,

jakości

środowiska

przyrodniczego

w

całym

województwie

wielkopolskim odpowiedzialny jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
(instytucja ta jest odpowiedzialna za monitoring regionalny). W ramach monitoringu
środowiska prowadzony jest monitoring: jakości powietrza, wód powierzchniowych
i podziemnych, hałasu i wibracji, pól elektromagnetycznych, gospodarki odpadami, gleb.
Do instytucji, które wspomagają monitoring stanu środowiska przyrodniczego oraz mogą
wyeliminować niekorzystne oddziaływania na obszarze objętym projektem planu na terenie
powiatu poznańskiego są m.in.: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu
czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Istotną rolę w kontroli realizacji
postanowień projektowanego dokumentu ma Urząd Gminy Komorniki oraz wydzielone do
tego celu referaty i wydziały. Jednostką odpowiedzialną za przestrzeganie bezpieczeństwa,
ładu i porządku jest Straż Gminna, do zadań, której należy m.in. zapewnienie i utrzymanie
porządku publicznego, udział i pomoc w usuwaniu miejsc wypadków, awarii technicznych,
skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń.
Corocznie zaleca się analizę i ocenę stanu poszczególnych komponentów
środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu
środowiska oraz innych dostępnych wyników pomiarów i obserwacji, które umożliwiłyby
dostosowanie potrzeb monitoringu do lokalnych uwarunkowań i ewentualnych problemów.

25

Wszystkie wyżej wymienione działania i instytucje pozwolą na ocenę skutków
realizacji planowanego zagospodarowania oraz umożliwią szybką reakcję na ewentualne
negatywne zjawiska zachodzące w środowisku przyrodniczym.

10.
INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA
ŚRODOWISKO PROJEKTU PLANU
Dokumentowany teren znajduje się w odległości około stu kilkudziesięciu kilometrów
od najbliższej granicy z Republiką Federalną Niemiec. Z uwagi na tak znaczną odległość od
granic innych państw, a także brak planowanych inwestycji kubaturowych nie przewiduje sie
transgranicznego oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń planu w rozumieniu
Konwencji z Espoo z 25 lutego 1991 roku. Ponadto, zaproponowane w planie rozwiązania
przestrzenno-funkcjonalne w kontekście istniejącego sąsiedztwa wykluczają również
możliwość występowania konfliktów, związanych z zagospodarowaniem obszaru gminy a
terenami gmin sąsiednich, w tym graniczącym miastem Poznaniem.
11.

OKREŚLENIE SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ

Z PROJEKTOWANEGO PRZEZNACZENIA

Zmiany, jakie wystąpią w środowisku będą obejmować wszystkie jego komponenty, to
jest: warunki gruntowe, wodne, szatę roślinną, powietrze, a także krajobraz. Wielkości i
rodzaj przyszłych zmian będą efektem zależnym od charakteru wprowadzanych inwestycji, a
także wrażliwości i odporności środowiska na degradację. Realizacja postanowień
dokumentu, jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego następuje na skutek
wykonania projektu budowlanego stanowiącego podstawę wydania pozwolenia na budowę.
Analiza realizacji postanowień dokumentu może odbywać się wyłącznie w powiązaniu z
realizacją zamierzenia inwestycyjnego (w całości lub etapami). Dlatego też jednoznaczna
ocena oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze jest trudnym zadaniem.
11.1

OKREŚLENIE SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ

Z PROJEKTOWANEGO PRZEZNACZENIA i UŻYTKOWANIA

Realizacja ustaleń projektu planu nie powinna nieść za sobą zagrożenia dla
środowiska oraz wpływać negatywnie na warunki życia i zdrowia ludzi. Oddziaływanie na
tereny sąsiednie również nie będzie znaczące.
Poprzez zastosowanie: określonego procentu zabudowy – intensywności, zakazu
lokalizacji funkcji wymagających komfortu akustycznego, minimalnego udziału zieleni,
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właściwej gospodarki wodno-ściekowej, a także ochronie powierzchni ziemi, powietrza i wód,
skutki wpływu na środowisko będą minimalizowane. Wszelkie jakościowe zmiany środowiska
monitorowane są zapisami odrębnych aktów prawa, które respektowane są zapisami ustaleń
planu miejscowego.
Analiza skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
będzie przede wszystkim możliwa na etapie pozwoleń na budowę i po realizacji obiektów
kubaturowych. Mimo szeregu ustaleń minimalizujących negatywne oddziaływanie na
środowisko i prawidłowym określeniu planowanych funkcji w odniesieniu do uwarunkowań
przyrodniczych oraz najbliższego sąsiedztwa planu, zawsze istnieje ryzyko wystąpienia
negatywnych zjawisk dla środowiska, które są trudne do określenia i zminimalizowania w
ustaleniach planu (np. pożar, eksplozja lub wyciek paliwa w trakcie transportu, awaria sieci
kanalizacyjnej lub wodnej czy też umyślne łamanie prawa przez użytkowników terenu.
11.2

OKREŚLENIE SKUTKÓW DLA ISTNIEJĄCYCH FORM OCHRONY PRZYRODY
Na analizowanym terenie ani w najbliższym sąsiedztwie nie występują drzewa o

cechach pomnikowych oraz powierzchnie o znacznych walorach przyrodniczych i
krajobrazowych. Nie zidentyfikowano również obszarów i obiektów, które stanowiłyby formy
ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
11.3

OKREŚLENIE SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ PLANU NA POSZCZEGÓLNE

KOMPONENTY ŚRODOWISKA

Realizacja ustaleń planu może skutkować szeregiem oddziaływań o charakterze
bezpośrednim i pośrednim. Oddziaływania te, a także zmiany w środowisku powstałe w
wyniku

tych

oddziaływań

mogą

być

krótkoterminowe,

długoterminowe,

wtórne

i

skumulowane. Poniżej została dokonana analiza skutków realizacji ustaleń planu w
odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska:
w zakresie powietrza atmosferycznego:
W fazie budowy nowych lub adaptacji istniejących obiektów należy spodziewać się
okresowych emisji pyłów i gazów, związanych z pracami budowlanymi i konstrukcyjnomontażowymi (wykopy, wzmożony ruch pojazdów, szczególnie ciężarowych, prace
spawalnicze). Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, którego zasięg powinien
ograniczyć się jedynie do terenu budowy i które powinno ustać po zakończeniu prowadzenia
prac budowlanych. Po skończeniu inwestycji nastąpi nieznaczny wzrost lokalnej emisji spalin
ze źródeł mobilnych, wynikających z dojazdów do nowych miejsc zamieszkania i usług. Poza
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tym, należy liczyć się z okresowym wzrostem wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza,
związanym z ogrzewaniem nowopowstałych pomieszczeń mieszkalnych i przemysłowych.
Przy stosowaniu zapisu planu odnośnie stosowania w źródłach wytwarzania energii w celach
grzewczych i technologicznych paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami
emisyjnymi, takich jak: paliwa płynne, gazowe i stałe oraz wykorzystywanie energii
elektrycznej,

a

także

alternatywnych

źródeł

energii

przewidywany

wzrost

emisji

zanieczyszczeń nie będzie znaczący i na pewno nie przekroczy dopuszczalnych poziomów.
Jeśli chodzi o potencjalne zanieczyszczenia powietrza związane z ewentualną działalnością
usługową to istnieją przepisy odrębne, które regulują te kwestie.
w zakresie wód gruntowych i powierzchniowych:
Ustalenia omawianego projektu planu regulują zasady prowadzenia gospodarki
wodno-ściekowej na przedmiotowym terenie. Realizacja ustaleń związanych z podłączeniem
budynków do sieci kanalizacji sanitarnej ma na celu eliminację zagrożeń niekontrolowanych
zrzutów ścieków do gruntu lub wód powierzchniowych. Ustalenia projektu planu w zakresie
wód opadowych i roztopowych dopuszczają zagospodarowanie ich w zakresie własnej
działki, co będzie sprzyjać retencji wód.
w zakresie powierzchni ziemi, gleb:
W wyniku realizacji nowej zabudowy nastąpi naruszenie powierzchni ziemi oraz jej
uszczelnienie.

Wszelkie

przekształcenia

prowadzące

do

wprowadzenia

nowego

zainwestowania wiążą się z nieodwracalnym zniszczeniem powierzchni ziemi i gleb. W
planie nie przewiduje się znacznych zmian rzeźby z wyjątkiem spowodowanych wykopami
pod fundamenty budynków. Ponadto, istotne są zapisy planu dotyczące zagospodarowania
mas ziemnych i minimalnym udziale powierzchni biologicznie czynnej, które zminimalizują
negatywny wpływ na pedosferę i zapewnią pozostawienie niezabudowanych powierzchni o
nienaruszonej powierzchni terenu i zbliżonym do naturalnego podłożu gruntowym.

w zakresie komfortu akustycznego:
Podczas prac związanych z budową zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz ze
względu na użytkowanie i obsługę komunikacyjną nowo powstałej zabudowy, na
analizowanym obszarze wzrośnie obecny poziom hałasu i może pojawić się odczuwanie
wibracji i drgań. Zmiany te ze względu na częstotliwość ruchu pojazdów będą zauważalne
dla potencjalnych obserwatorów, jednakże emisja hałasu z terenu objętego planem nie może
powodować przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających
ochronie akustycznej zlokalizowanych w dość znacznej odległości.
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Ponadto, tereny wymagające spełnienia standardów akustycznych położone w
obrębie planu będą musiały mieć zapewniony komfort akustyczny zgodny z obowiązującymi
przepisami prawnymi. Ze względu na hałas drogowy, związany w szczególności z drogą
krajową nr 5, aby uzyskać spełnienie nakazów planu będą musiały być zastosowane
specjalne

rozwiązania

technologiczne.

Do

najczęściej

stosowanych

rozwiązań

ograniczających poziom hałasu w środowisku należą ekrany akustyczne, wały ziemne,
stosowanie cichych nawierzchni drogowych, spowolnienie ruchu oraz wprowadzanie pasów
zieleni izolacyjnej. Zastosowanie wyżej wymienionych narzędzi umożliwi zachowanie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wymaganych dla terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i terenów
mieszkalno-usługowych.
w zakresie klimatu:
Realizacja ustaleń planu może spowodować pewne zmiany mikroklimatu. W celu
zmniejszenia negatywnego oddziaływania na klimat lokalny przy zmniejszonym udziale
roślinności wprowadza się

wymogi zachowania powierzchni biologicznie czynnej nakaz

zagospodarowania wszystkich wolnych od utwardzenia powierzchni urządzoną zielenią, co
przyczyni się do poprawy panującego w otoczeniu mikroklimatu, wpłynie dodatnio na skład
powietrza poprzez produkcję tlenu i absorpcję dwutlenku węgla.
w

zakresie

krajobrazu

przyrodniczego,

różnorodności

biologicznej,

zasobów

naturalnych, ludzi, zwierząt:
Realizacja dodatkowej zabudowy o funkcji mieszkaniowej i usługowej nie zmieni
krajobrazu analizowanego miejsca w sposób znaczący. Obecnie zagospodarowana
przestrzeń o charakterze produkcyjno - usługowym zostanie w niewielkim stopniu zmieniona
poprzez realizację nowych obiektów kubaturowych, zatem wzrośnie powierzchnia terenów
utwardzonych. Nowo wybudowane obiekty będą korespondować z istniejącymi na terenie
planu obiektami.
Analizowany teren nie wykazuje się wysoką różnorodnością biologiczną i jest już w
części zabudowany i utwardzony. Wprowadzane zmiany w zasobach naturalnych,
różnorodności biologicznej, a także środowisku życia ludzi i zwierząt nie będą znaczne.
w zakresie zabytków i dóbr materialnych:
W obrębie projektu planu nie znajdują się obiekty zabytkowe. Uchwalenie planu nie będzie
powodować żadnych negatywnych skutków na wyżej wymienione obiekty, a także na inne
dobra materialne, znajdujące się w obrębie planu.
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III.

PODSUMOWANIE I STRESZCZENIE

Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi podstawowy dokument, niezbędny
do

przeprowadzenia

postępowania

w

sprawie

strategicznej

oceny

oddziaływania

na środowisko skutków realizacji planu. Obowiązek jej opracowania wynika z zapisów
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 oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Zasadniczym celem prognozy oddziaływania na środowisko jest diagnoza
obecnego stanu środowiska oraz wskazanie potencjalnego oddziaływania realizacji ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko.
Niniejsza prognoza dotyczy oddziaływania projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Wirowskiej. Celem
regulacji zawartych w projekcie planu było ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie
sposobów zagospodarowania z uwzględnieniem zarówno polityki przestrzennej gminy jak i
wymagań ochrony środowiska oraz ładu przestrzennego.
Na obszarze objętym projektem planu ustalono następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolami 1MN,
2MN;

2) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku symbolem MW;
3) teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku symbolem U;
4) tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku
symbolami 1U/MN, 2U/MN;

5) teren zieleni izolacyjnej, oznaczony na rysunku symbolem ZI;
6) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku symbolem ZP;
7) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku symbolami 1KD-GP, 2KD-L, 3KD-L,
4KD-D, 5KD-D;

8) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku symbolami KDW, KDWx;
9) teren infrastruktury technicznej - kanalizacyjnej, oznaczony na rysunku symbolem K;
10) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej, oznaczony na rysunku symbolem
E.
Proponowane

przez

plan

funkcje,

z

uwagi

na

istniejące

zainwestowanie,

uwarunkowania ekofizjograficzne jak i wieloletnią politykę przestrzenną gminy Komorniki
wydają się uzasadnione. Za lokalizacją zabudowy związanej z mieszkalnictwem i usługami
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na tym terenie przemawiają: istniejące zainwestowanie, poprawne warunki gruntowo-wodne,
bardzo atrakcyjne położenie komunikacyjne, a także brak terenów chronionych.
W planie ustalono szczegółowe parametry zabudowy oraz proporcje terenów
zainwestowanych do terenów biologicznie czynnych oraz powierzchni zabudowy. Minimalny
udział powierzchni biologicznie czynnej został określony dla terenów MN - 40%, dla terenu
MW – 30%, dla terenów U – 20%, a dla terenów U/MN wynosi 30%.
Na

całym

obszarze

objętym

projektem

obowiązuje

już

miejscowy

plan

zagospodarowania przestrzennego, przeznaczający ten obszar pod zabudowę, komunikację
i zieleń. Jednakże, obecnie opracowywany plan zawiera szereg ustaleń, które pozytywnie
uszczegóławiają

obowiązujący

od

1998

roku

miejscowy

plan

zagospodarowania

przestrzennego dla tego terenu. Nowy plan porządkuje i doprecyzowuje rodzaj funkcji na
poszczególnych terenach, rozgraniczając funkcje konfliktowe oraz wprowadzając zieleń
izolacyjną. Nowym zapisem jest także wymóg lokalizacji określonej ilości miejsc postojowych
przy wprowadzaniu zainwestowania, co niewątpliwie przyczyni się do lepszej obsługi
komunikacyjnej terenów inwestycyjnych.
W planie ustalono też szczegółowe zasady zaopatrzenia terenów w media.
Wprowadzone zapisy dotyczące właściwej gospodarki wodno-ściekowej uniemożliwią
przenikanie zanieczyszczeń do gruntu. Poprzez zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej
źródeł energii i paliwa, których pozyskanie nie doprowadza do degradacji środowiska
naturalnego i których produkty spalania nie powodują przekroczenia standardów, jakości
środowiska określonych w przepisach odrębnych, poziom zanieczyszczeń będzie spełniał
wartości dopuszczalne zgodnie z przepisami odrębnymi.
Kontynuacja obecnego zainwestowania, w tym na cele mieszkalne i usługowe
pozwoli na rozwój mieszkalnictwa, a także istniejących nowych firm i instytucji. Będzie mieć
to wpływ na zwiększenie miejsc pracy w dostępnym komunikacyjnie obszarze. Realizacja
projektu planu przyczyni się również do wprowadzenia ładu przestrzennego w obecnej
przestrzeni miejsca. Realizacja projektu planu stwarza możliwości dalszego rozwoju
gospodarczego tej części Komornik zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami środowiska i
zachowaniem wymogów jego ochrony.
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Dokumentacja fotograficzna terenu objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Komorniki w rejonie ul. Wirowskiej

Gospodarstwa ogrodnicze na terenie planu

Gospodarstwa ogrodnicze na terenie planu

Firma BOR MOTORS na terenie planu

Nowe budynki mieszkalne na terenie planu
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