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1.

Wstęp
1.1 Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz
jego powiązaniach z innymi dokumentami
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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Prognozę

oddziaływania

na

środowisko sporządzono

na

podstawie

projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w rejonie ul. Szkolnej.
Według art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199, poz. 1227 ze zm.) w skład opracowania
wchodzą:
•

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;

•

Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;

•

Określenie, analiza i ocena:
o

Istniejącego stanu środowiska oraz potencjalnych zmian tego stanu
w przypadku realizacji projektowanego dokumentu;

o

Stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem;

o

Istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczących obszarów
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (Dz. U. 2009, nr 151, poz. 1220 tekst jednolity);

o

Celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu;

o

Przewidywanych
bezpośrednie,

znaczących
pośrednie,

oddziaływań,

wtórne,

w

tym

skumulowane,

oddziaływania
krótkoterminowe,

średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:


dobra materialne,



krajobraz,
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klimat,



ludzi,



powietrze,



powierzchnię ziemi,



rośliny,



różnorodność biologiczną,



wodę,



zasoby naturalne,



zabytki,



zwierzęta

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między
oddziaływaniami na te elementy.
•

Prognoza przedstawia:
o

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,

o

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.

Celem opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wykazanie, jak kierunki
określone w zmianie planu wpłyną na środowisko oraz czy i w jakim stopniu naruszą zasady
prawidłowej gospodarki zasobami naturalnymi. W prognozie ujęte są oceny skutków ustaleń
zmiany miejscowego planu zagospodarowania wynikające z przyjętych rozwiązań oraz
możliwości występowania zagrożeń dla środowiska.

1.2 Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy
Prognoza jest podstawowym dokumentem sporządzanym w ramach procedury
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów
i programów. Zgodnie z wymogami ustawy – Prawo ochrony środowiska z dnia
27 kwietnia 2001 roku (t.j. Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150 ze zm.) i ustawy z dnia
Prognoza oddziaływania na środowisko
DLA POTRZEB MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENÓW WSI PLEWISKA W REJONIE UL SZKOLNEJ

5

3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2008 nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także odpowiednimi przepisami prawa Unii
Europejskiej (Dyrektywa 2001/42/WE i 2003/4/WE) prognozę oddziaływania na środowisko
projektów, polityk, strategii, planów lub programów, sporządza się w formie raportu
zawierającego podstawowe elementy oceny strategicznej. W prognozie takiej ocenia się,
poza elementami wyszczególnionymi w zakresie prognozy, także skutki społeczne
wdrożenia planu. Prognoza została wykonana na podstawie wizji terenowej oraz materiałów
źródłowych

(m.in.

aktów

prawnych,

materiałów

kartograficznych

oraz

opracowań

dotyczących terenu, którego dotyczy zmiana planu). Opracowanie sporządzono przy
zastosowaniu metod opisowych dotyczących charakterystyki istniejącego stanu zasobów
środowiska

ze

szczególnym

przewidywanych

znaczących

uwzględnieniem
oddziaływań.

obszarów prawnie

Oceny

oddziaływań

chronionych
na

oraz

poszczególne

komponenty i na środowisko jako całości oraz analizy jakościowe, oparto na dostępnych
danych i porównano do zmian zawartych w zapisach planu miejscowego zagospodarowania.
Przy

opracowaniu

prognozy

przeanalizowano

zapisy

podstawowych

dokumentów

pozostających w ścisłym związku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
wsi Plewiska w rejonie ul. Szkolnej.

2. Określenie, analiza i ocena
2.1. Położenia, użytkowania i zagospodarowania terenu
Omawiany teren zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Szkolnej we wsi Plewiska leży w gminie Komorniki w powiecie poznańskim,
w województwie wielkopolskim w odległości około 1,5 km od stolicy województwa Poznania. Gmina ta sąsiaduje z gminami: Poznań, Dopiewo, Mosina, Luboń, Puszczykowo,
Stęszew. Obszar opracowania planu obejmuje około 35 ha.
Granicę planu wyznacza: od północy ul. Grunwaldzka, wschodu Kolejowa, południa
Fabianowska i Polna, a od zachodu ul. Fabianowska. Cały obszar objęty planem znajduje się
w granicach administracyjnych wsi Plewiska.
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego projektem miejscowego planu, od północy
przebiega droga powiatowa 2387 P Poznań – Komorniki o dużym natężeniu ruchu
samochodowego.

Około

1

km

od

omawianego

rejonu

przebiega

linia

kolejowa

międzynarodowa Berlin-Warszawa KK003 (E20). W niedalekiej odległości przebiega również
autostrada A2 łącząca granice państwa w Świecku z Warszawą. Stanowi ona fragment drogi
międzynarodowej E-30. Średni dobowy ruch wyznaczony podczas Generalnego pomiaru
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ruchu w 2010 r. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, na odcinku
Komorniki - Dębina przejeżdża dziennie 35154 pojazdów silnikowych.
Około 6 km od omawianego terenu znajduje się Wielkopolski Park Narodowy, utworzony
na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 roku, który zmienił swoje
granice w 1996 roku. Po zmianie z 1996 roku, kiedy z Parku wyłączono tereny miejskie
Puszczykowa, Mosiny oraz Stęszewa. Wielkopolskiego 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.
Ponadto, w sąsiedztwie analizowanego terenu opracowywanego planu znajduje się
również obszar objęty Naturą 2000, częściowo stanowiący tereny wyżej wymienionego parku
narodowego. Jest to: Ostoja Wielkopolska PLH 300010. Ostoja Wielkopolska powstała na
mocy dyrektywy ptasiej, która ma na celu ochronę gatunków, które uważa się za cenne i
zagrożone w skali całej Europy.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Komorniki, zatwierdzonym uchwałą nr LII/348/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia
25 października 2010 r. analizowany teren oznaczony jest jako tereny osiedleńcze mieszane.
Na

terenie

objętym

opracowaniem

obowiązuje

zmiana

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych z 22
maja 2006 roku (uchwała nr XLIX/294/2006 Rady Gminy Komorniki), w którym obszar
zmiany planu przeznaczony jest między innymi: pod tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,

tereny

zabudowy

mieszkaniowej

wielorodzinnej,

tereny

zabudowy

zagrodowej lub mieszkalno-zagrodowej z usługami, tereny zieleni publicznej, tereny wód
śródlądowych.
Z uzasadnienia do uchwały nr XX/180/2012 Rady Gminy Komorniki o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w
rejonie ulicy Szkolnej, wynika, że uchwała ta została podjęta na skutek wniosku właściciela
działek nr 1443/2 i 1444/3, który wnioskował o zmianę ich przeznaczenia z działalności
gospodarczej na zabudowę mieszkaniową. „Zważywszy na to, że przedmiotowe działki
znajdują się w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej, wnioskowana zmiana jest w
pełni uzasadniona, a nawet pożądana. Zakresem niniejszej uchwały postanowiono objąć
większy teren w celu uporządkowania oraz częściowej zmiany parametrów zabudowy na tym
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obszarze. Pozwoli to ograniczyć w przyszłości nadmierną intensyfikację zabudowy
mieszkaniowej z jednoczesnym wprowadzeniem nowych uregulowań odnośnie wymaganej
ilości miejsc parkingowych i wewnętrznych rozwiązań komunikacyjnych.”
Na analizowanych obszarach projektu planu nie występują obszary cenne kulturowo,
z wyjątkiem zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych o metryce pradziejowej
i średniowiecznej, objętych ochroną konserwatorską i ujętych w wojewódzkiej ewidencji
zabytków. Na obszarze planu nie występują pomniki przyrody, ani tereny cenne
przyrodniczo. Jedynie, w niedalekiej odległości w kierunku drogi na Komorniki znajduje się
aleja kasztanowcowo - klonowa wzdłuż drogi do Gołusek o długości 1,1 km oraz w kierunku
kolei na północ od wsi - aleja jesionowa o długości kilometra. W pobliżu omawianego
obszaru objętego zmianą planu mieści się również park dworski z XIX wieku w stylu
angielskim o powierzchni 2,97 ha, gdzie występują drzewa o charakterze pomnikowym.
Dominujący

krajobraz

środkowej

części

planu

tworzą

budynki

mieszkalne

wolnostojące przeważnie dwukondygnacyjne o bardzo zróżnicowanej geometrii dachów.
Charakter zabudowy bardzo często związany jest z czasem powstania budynków –
od domów z dachem dwuspadowym, o tradycyjnej architekturze wiejskiej, poprzez budynki
dwukondygnacyjne z dachem płaskim tzw. kostki. Działalność usługowa komercyjna
i publiczna występuje głównie przy ulicach Kolejowej i Szkolnej i zlokalizowana jest pośród
zabudowy mieszkaniowej. Wśród usług publicznych można wymienić: Szkołę Podstawową
im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach (ul. Szkolna), Kościół pw. św. Faustyny
(ul. Szkolna) oraz w sąsiedztwie omawianego terenu obejmującego zmianę planu Ochotniczą Straż Pożarna w Plewiskach (ul. Kolejowa). Usługi komercyjne stanowią między
innymi: sklep z linami stalowymi, Niepubliczne Przedszkole „Ekoludki” i Żłobek „EkoMaluch”
przy ul. Grunwaldzkiej, dwa sklepy warzywniczo-owocowe, sklep firmowy ubojnia drobiu
„Jądrex”, sklep z instalacjami elektrycznymi przy ul. Szkolnej, salon fryzjerski przy ul. Krętej,
auto myjnia AUTO SPA, Bistro Pieprz i Sól, punkt sprzedaży kostki brukowej, punkt wymiany
butli gazowej, sklep abc przy ul. Kolejowej.
Pomiędzy południową granicą zmiany planu a ulicą Szkolną oprócz zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej znajdują się również tereny niezagospodarowane.
Na terenie opracowania na działkach o numerach ewidencyjnych 1303/4 i 128/4
znajduje się również teren zieleni urządzonej wraz ze stawem i rowem melioracyjnym
szczegółowym WB-2 oraz tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki (w okolicach
ul. Polnej i ul. Krętej).
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2.2. Istniejącego stanu środowiska oraz potencjalnych zmian tego stanu w
przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu
Klimat
W podziale Polski na regiony według J. Kondrackiego omawiana gmina Komorniki
leży w województwie wielkopolskim, położonym na Niżu Środkowoeuropejskim. Warunki
klimatyczne panujące na terenie gminy należą do umiarkowanych i w dużej mierze
uwarunkowane są wpływami mas powietrza morskiego oraz kontynentalnego. Masy
powietrza morskiego pochodzą głównie znad oceanu Atlantyckiego. Powietrze kontynentalne
pochodzi przede wszystkim znad Europy Wschodniej oraz z nad Azji.
Na klimat wpływają różne czynniki między innymi elementy rzeźby terenu, które
wpływają na stosunki klimatyczne. Jest to wysokość bezwzględna terenu oraz jego cechy
morfometryczne jak nachylenie i ekspozycja. Wraz ze wzrostem wysokości nad poziom
morza można spostrzec między innymi wzrost przezroczystości atmosfery, promieniowania
słonecznego, wzrost ilości opadów bądź częstości opadów w postaci śniegu przy
równoczesnym spadku ciśnienia powietrze oraz zmniejszeniu dobowych i rocznych amplitud
jego temperatury. Innymi istotnymi czynnikami geograficznym, który ma wpływ na klimat jest
szerokość geograficzna, odległość od morza, rodzaj podłoża - pokrycie terenu oraz
działalność człowieka. Według opracowanej przez R. Gumińskiego regionalizacji rolniczo klimatycznej omawiany obszar znajduje się na terenie Dzielnicy Środkowej, która
charakteryzuje się stosunkowo korzystnymi warunkami klimatycznymi.
Określono charakterystyczne wartości głównych elementów klimatycznych rejonu
klimatycznego. Średnia roczna temperatura wyniosła od około 8.2 do około 8,4 ºC, a sumy
opadów atmosferycznych kształtują się na poziomie 550 mm. Tymczasem wilgotność
względna powietrza jest mało zróżnicowana i jako średnia roczna wynosi 80%. W tabeli
poniżej zostały przedstawione wartości średnie za lata 1971-2000 temperatury powietrza
oraz opady atmosferyczne. Pomiary pochodzą ze stacji hydrologiczno-meteorologicznej
w Poznaniu. Stacja ta wykonuje całodobowe pomiary i obserwacje przy wykorzystaniu
aparatury standardowej i automatycznej oraz o uzupełniające je obserwacje wizualne.
Tabela 1. Średnie wartości temperatury powietrza oraz opadów atmosferycznych za lata
1971-2000

Poznań

Stacja I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

XI

X

XI

XII

XII-II

8,2

3,2

0,3

-0,5

*

*

III-V

VI-VIII

8,1

17,5

*

IX-XI

*

*
IV-X Rok

Temperatura powietrza [ºC]
-1,2 -0,5 3,2

7,7

13,5 16,4 18,3 17,7 13

8,1
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Opady atmosferyczne [mm]
29

23

33

31

47

62

76

55

44

35

33

39

91

111

193

112

350 507

Źródło: R. Farat, P. Mager, I. Pijewska:.Atlas klimatu województwa wielkopolskiego. IMiGW Oddział Poznań, 2004.
*

-

XII-II - zima, III-V – wiosna, VI-VIII - lato, IX-XI – jesień, IV-X okres wegetacyjny

Na przebieg w czasie i rozkład przestrzenny wskaźników, które charakteryzują
stosunki termiczne obszaru wpływają czynniki geograficzne i meteorologiczne, o czym
decydują wspomniane wcześniej elementy, a w głównej mierze szerokość geograficzna,
wysokość nad poziomem morza, rzeźba terenu, oddalenie od morza czy zachmurzenie
nieba. Jakie panują na omawianym obszarze stosunki termiczne można ocenić na podstawie
wartości średnich i skrajnych temperatury powietrza zawartych w tabeli poniżej.
Tabela 2. Wartości średniej miesięcznej, minimalnej i maksymalnej temperatury w wybranych
miesiącach
01
04
07
10
Rok
Średnia miesięczna temperatura powietrza [ºC]
-1,6 – -1,4

7,4 – 7,8

17,8 – 18,2

8,0 – 8,2

4,0 – 4,4

5,0

12,4 – 12,8

12,6 – 12,8

8,2 – 8,4

Średnia minimalna temperatura powietrza [ºC]
-3,6 - -3,4

2,6 – 2,8

12,2 – 12,6

Średnia maksymalna temperatura powietrza [ºC]
1,2 – 1,6

12,8 – 13,2

23,4 – 23,8

Źródło: R. Farat, P. Mager, I. Pijewska: Atlas klimatu województwa wielkopolskiego. IMiGW Oddział Poznań, 2004.

Według R. Gumińskiego największą ilością dni słonecznych (ponad 50) oraz
najmniejszą liczbą dni pochmurnych (poniżej 130). Liczba dni mroźnych waha się od 30
do 50, z przymrozkami od 100 do 110 dni, a przeciętny czas trwania pokrywy śnieżnej od 50
do 80 dni. Czas trwania okresu wegetacyjnego waha się od 210 do 220 dni. Rozpatrywany
obszar leży w strefie największych deficytów wodnych. Niedobory wodne, mierzone różnicą
rocznych sum opadowych i parowania potencjalnego, wynoszą około 100mm.
Przeważającymi wiatrami w gminie Komorniki są wiatry zachodnie (ich udział wynosi
blisko 45 %) i północno-zachodnie w lecie, a w zimie zachodnie i południowo-zachodnie.
Prędkość średnia wiatru 10 minutowa [m/s] na wysokości 10 m. n. p. w terenie otwartym
i klasie szorstkości 0-1 wynosi 4 [m/s].
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Lokalny

klimat

na

terenie

objętym

opracowaniem

może

być

nieznacznie

zróżnicowany i zależeć od wcześniej wymienianych czynników jak pokrycie terenu, warunki
glebowo-wodne czy rzeźba terenu.
Środowisko przyrodnicze

Obszar planu jest w znacznej mierze zurbanizowany i przekształcony zabudową
mieszkalną jednorodzinną, której towarzyszy zieleń urządzona w ogródkach przydomowych
drzewa i krzewy liściaste i iglaste: brzozy, świerki, jałowce, tuje, cyprysiki, magnolie i inne.
Wzdłuż układów komunikacyjnych można spotkać pojedyncze drzewa, zaś pobocza
dróg

porośnięte

są

roślinnością

ruderalną,

charakterystyczną

dla

środowisk

zurbanizowanych, o podłożu zmienionym przez człowieka. Wśród nich pojawiają się: perz
właściwy, mniszek pospolity, tasznik pospolity, komosa, kąkol polny, rumianek czy życica
wielokwiatowa. Tereny otwarte i niezagospodarowane są porośnięte pojedynczymi
i grupowymi zadrzewieniami śródpolnymi. Brak zwartych zadrzewień oddzielający teren od
uciążliwości drogi powiatowej nr 2387P odgrywa istotną rolę w kształtowaniu istniejących
ekosystemów. Wśród zwierząt przeważają gatunki związane z ekosystemem pól oraz
zabudową mieszkaniową, gdzie egzystują głównie gatunki pospolite, najlepiej przystosowane
do miejscowych warunków życia, tj. drobne ptaki, płazy i owady.
Powietrze
Rozkład emisji substancji gazowych i pyłowych do powietrza w znaczącym stopniu
odpowiada charakterowi zagospodarowania terenu. Głównym źródłem zanieczyszczeń
do powietrza na terenie Gminy Komorniki we wsi Plewiska jest emisja antropogeniczna
wynikająca z działalności człowieka. W ramach emisji antropogenicznej wyszczególnić
można emisję z zakładów przemysłowych, emisje z gospodarki komunalnej (niska emisja
z indywidualnych kotłowni, palenisk domowych i małych przedsiębiorstw) oraz emisje
komunikacyjną.
W związku z małym rozwojem infrastruktury przemysłowej na omawianym terenie
zanieczyszczenia związane z emisją do powietrza są znikome. Istotne znaczenie w zakresie
emisji do atmosfery ma emisja punktowa pochodząca z tzw. emisji niskiej. Jest to emisja
pochodząca z indywidualnych systemów grzewczych.
Źródłami zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza na danym obszarze jest
również komunikacja i związane z tym procesy spalania paliw w silnikach spalinowych.
W wyniku tych procesów do powietrza przedostają się zanieczyszczenia gazowe, takie jak:
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tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla, węglowodory oraz pyły zawierające między
innymi związki ołowiu, kadmu, niklu czy miedzi. Na omawianym terenie zanieczyszczenia
związane z emisją liniową występują głównie wzdłuż drogi powiatowej 2387P Poznań Komorniki. Na wielkość zanieczyszczeń ma również natężenie ruchu na poszczególnych
trasach komunikacyjnych. Poziom emisji ze źródeł komunikacyjnych zależy również od ilości
i rodzaju samochodów, a tym samym od rodzaju stosowanego paliwa w samochodach
poruszających się na omawianym obszarze.
Najwięcej zanieczyszczeń powietrza pochodzi z emisji ze źródeł sektora bytowokomunalnego czyli z tzw. emisji niskiej, która obejmuje swoim zasięgiem małe kotłownie
przydomowe, paleniska domowe, warsztaty rzemieślnicze. Emisja niska jest szczególnie
znacząca w okresie zimowym oraz przy wzmożonym natężeniu wykorzystania lokalnych
źródeł ciepła.
Zanieczyszczenie opadów na posterunku pomiarowym Poznań Plewiska jest wysokie
ze względu na usytuowanie w bliskim sąsiedztwie miasta, a skład chemiczny opadów
atmosferycznych jest wyższy niż w gminach wiejskich. Przyczynia się do tego zarówno
oddziaływanie emitorów lokalnych, emisja zanieczyszczeń pochodzących z komunikacji oraz
oddziaływanie wielu nakładających się czynników meteorologicznych, w tym natężenia
i częstości opadów atmosferycznych, cyrkulacji powietrza, kierunku i prędkości wiatrów
w okolicach danego stanowiska.
Tabela 3. Depozycja zanieczyszczeń na powierzchnię ziemi na posterunku Poznań
Plewiska w roku 2010
Posterunek

Objętość
opadu/rok
3

pH

56,6

6,3

dm
Poznań
Plewiska

Odczyn

Przewodnictwo
elektrolityczne Siarczany Azotany
właściwe
2
2
µS/cm
mg/m
mg/m
54,8

1220

789

Ołów
2

mg/m

1,65

Miedź
2

mg/m

Cynk
2

mg/m

1,90

25,9

Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2010 roku, WIOŚ Poznań.

Badania jakości powietrza oraz klasyfikacja stref w oparciu o przyjęte kryteria pod
względem ochrony zdrowia jak i kryteriów dla ochrony roślin przeprowadzone zostały przez
Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Poznaniu. Stężenia zanieczyszczeń powietrza
w 2011 roku dla stacji w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego znajdującej się najbliżej gminy
Komorniki wyniosły jak przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 4. Stężenia zanieczyszczeń powietrza w 2011 roku w stacji w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego
3

Stacja
Okres uśredniania

NOx
1 rok

NO2
1 godz.

Mierzone zanieczyszczenia [µg/m ]
NO2
SO2
SO2
SO2
1 rok
1 godz. 24 godz. 1 rok

CO
8 godz.

benzen
1 rok.
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Wartość
3
dopuszczalna[µg/m ]
Poznań
ul. Dąbrowskiego

30

200

40

350

125

20

10000

120

48,2

325,2
(7 razy)

27,7

52,5

23,8

3,5

3450

0,8

nie dotyczy
pomiary pod kątem ochrony zdrowia
Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2011 roku, WIOŚ Poznań.

Natomiast według oceny WIOŚ w Poznaniu strefę wielkopolską zaliczono
w przypadku zanieczyszczenia poszczególnymi związkami wymienionymi poniżej do klasy A
z wyjątkiem pyłu PM 10, benzo(α)pirenu i ozonu dla których odnotowano przekroczenia
dopuszczalnych poziomów zaliczający tym samym do klasy C. Dla kryterium ochrony roślin
została ustalona klasa A z wyjątkiem ozonu. Poniższa tabela przedstawia wyniki klasyfikacji.

Tabela 5. Wyniki klasyfikacji strefy pod kątem ochrony zdrowia
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej
strefy
Strefa
NO2

SO2

CO

C6H6

pył
PM 2,5

pył
PM 10

BaP

Strefa
A
A
A
A
A
C
wielkopolska
Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2011 roku, WIOŚ Poznań.

C

As

Cd

Ni

Pb

O3

A

A

A

A

C

Tabela 6. Wyniki klasyfikacji strefy pod kątem ochrony roślin
Strefa
Strefa wielkopolska

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń
dla obszaru całej strefy
SO2

NOX

O3

A

A

C

Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2011 roku, WIOŚ Poznań.

W ocenie według kryteriów odniesionych do ochrony roślin strefę wielkopolską
sklasyfikowano także na podstawie wyników pomiarów pasywnych i automatycznych
prowadzonych w stałych punktach pomiarowych. Jednych z takich punktów był punkt
w miejscowości Jeziory znajdującej się niedaleko omawianego terenu. Średnie roczne
stężenia dwutlenku siarki wynosiły 5 µg/m3. Natomiast średnie roczne stężenia tlenków azotu
wynosiły 22,5 µg/m3. Tym samym nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnego poziomu
wymienionych substancji.
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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 leszczyńskopomorskiego, które przyczyniło się do wytworzenia form glacjalnych i fluwioglacjalnych:
rynien subglacjalnych, pradolin, wysoczyzn, wzgórz morenowych i sandrów.
Zgodnie z podziałem Polski na regiony fizycznogeograficzne J. Kondrackiego (2000),
gmina Komorniki wchodzi w granice podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie (315)
i jednocześnie makroregionu Pojezierze Wielkopolskie (315.5). Omawiany teren planu
należy do mezoregionu Pojezierze Poznańskie (315.51)
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.
Analizowany teren stanowi fragment wysoczyzny morenowej płaskiej (wysokości
względne do 2 m, nachylenie do 2’). Na omawianym obszarze najwyższa wysokość nad
poziomem morza wynosi 83,9 metry.
Warunki gruntowe
Według budowy geologicznej wieś Plewiska należy do fazy leszczyńskiej, stadiału
leszczyńsko – pomorskiego, zlodowacenia bałtyckiego północnopolskiego. W obrębie terenu
występują piaski lodowcowe na glinach zwałowych. Pochodzą one z transgresji lądolodu
fazy leszczyńskiej. Są to piaski drobno- i średnioziarniste z domieszką żwirów w partii
stropowej. Tworzą one podkład miąższości 5-7 metrów, zalegający horyzontalnie. Cechy
te świadczą o ich transgresywnej i wodnolodowcowej genezie.
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.
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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.
Gleby
Według mapy glebowo-rolniczej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
w Poznaniu na omawianym terenie przeważa kompleks 2 – kompleks pszenny dobry
powstały z piasków gliniastych mocnych. W mniejszym stopniu występuje kompleks 4 – żytni
bardzo dobry (pszenno-żytni), wytworzony głównie z gleb pseudobielicowych, powstałych
z piasków gliniastych lekkich na glinach lekkich.
Z uwagi na znaczne przeobrażenia powierzchni ziemi związane z utwardzeniem
znacznej

części

terenu

oraz

robotami

budowlanymi,

związanymi

z

istniejącym

zainwestowaniem terenu 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.
Wody powierzchniowe
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje działki o numerach
ewidencyjnych 1303/4 i 128/4, gdzie znajduje się teren zieleni urządzonej wraz ze stawem
i rowem melioracyjnym szczegółowym WB-2. W dniu 27 lipca 2012 r. do Urzędu Gminy
w Komornikach wpłynęło pismo Poznańskiego Związku Spółek Wodnych w Poznaniu
(L.dz. Nr 1375/2012), w którym zwraca się uwagę, że tereny objęte planem są odwadniane
przez rów melioracji szczegółowej WB-2 o ograniczonych możliwościach hydraulicznych.
W związku z ograniczonymi możliwościami hydraulicznymi rowu WB-2 w celu ograniczenia
spływów wód opadowych i roztopowych z przedmiotowego terenu sugeruje się aby
na działkach 1281/5 i 1281/4 zaplanować zbiorniki retencyjno-odparowujące, za takim
rozwiązaniem przemawia fakt ukształtowania terenu (tereny nisko położone) oraz fakt
przebiegu po przedmiotowych działkach urządzeń odwadniających między innymi ulice
Kolejową i Fabianowską.
Na

południowy

zachód

od

analizowanego

terenu

występuje

rynna

jezior

polodowcowych – tworzą ją jeziora: Chomęcicko - Rosnowskie, Ług, Małe i Jarosławskie.
Największe z nich Jezioro Chomęcicko - Rosnowskie o powierzchni 34, 21 ha i głębokości
maksymalnej 10, 2 m należy jak większość jezior w Polsce do jezior eutroficznych. Wyżej
wymienione jeziora narażone są na degradację. Czynnikami decydującymi o postępie
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degradacji jezior na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego są przede wszystkim
substancje biogenne - związki azotu i fosforu, które docierają do wód powierzchniowych
ze źródeł obszarowych i punktowych.
Przez rozpatrywany teren nie przypływają żadne cieki naturalne, stanowiące
śródlądową wodę powierzchniową płynącą. Najbliżej dokumentowanego obszaru przebiega
rzeka Wirynka, która stanowi lewy dopływ Warty. W 2010 roku w punkcie pomiarowo
kontrolnym w Łęczycy Wielkopolski Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził pomiary
rzeki Wirynki, które przedstawia poniższa tabela. Jej degradację powodują stałe zrzuty
ścieków dostarczając jednocześnie do rzeki takie składniki jak: azot azotynowy, azot ogólny,
fosforany, fosfor ogólny, cynk i miano Coli. Źródłem zanieczyszczeń chemicznych
i bakteriologicznych rzeki Wirynki były takie miejscowości jak: Dąbrówka, Skórzewo,
Komorniki oraz oczyszczalnia w Łęczycy.

Tabela 7. Pomiary kontrolne rzeki Wirynki.
L.

1
2
3
4

Wskaźnik
jakości wody
Temperatura
wody
Odczyn
Tlen
rozpuszczony

6

BZT5
Ogólny węgiel
organiczny
Azot amonowy

7

Azot Kjeldahla

8

Azot azotanowy

9

Jednostka
miary

Liczba
prób

Min.

˚C

10

pH
mg O2/l

Max.

Data

Średnia
roczna

1,0

2010-12-06

18,0

2010-07-19

10,2

I

10

7,7

2010-07-19

8,1

2010-10-05

8,0

10

4,50

2010-07-19

12,0

2010-03-02

8,99

I
PONIŻEJ
STANU
DOBREG
O
II

mg O2/l

10

0,91

2010-05-10

4,5

2010-04-08

2,621

mg C/l

10

7,79

2010-09-15

13,9

2010-10-05

10,319

mg NNH4/l

10

0,115

2010-03-02

0,682

2010-10-05

0,26

mg N/l

10

0,905

2010-11-03

3,008

2010-07-19

1,543

mg NNO3/l

10

2,0

2010-08-18

13,257

2010-12-06

7,506

Azot ogólny

mg N/l

10

3,087

2010-05-10

14,293

2010-12-06

8,124

10

Fosfor ogólny

mg P/l

10

0,068

2010-04-08

0,431

2010-07-19

0,227

11

Przewodność w
20 ˚C

µS/cm

10

590

2010-07-19

1146

2010-04-08

945

5

12

13

Substancje
rozpuszczone

mg/l

Makrofitowy
Indeks
Indeks Rzeczny
Źródło: monitoring WIOŚ

Klasa
wskaźnik
a jakości
wód

Data

II
I
PONIŻEJ
STANU
DOBREG
O
PONIŻEJ
STANU
DOBREG
O
PONIŻEJ
STANU
DOBREG
O
PONIŻEJ
STANU
DOBREG
O
II

10

300

2010-07-19

850,0

2010-05-10

636,9

1

32,0

2010-08-12

32,0

2010-08-12

-
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Działki położone w kierunku południowym od ulicy Szkolnej są częściowo
zdrenowane.
Wody podziemne
Według mapy hydrologicznej, na większości omawianego terenu wody podziemne
występują między 1 a 2 metrem pod powierzchnią terenu, co wskazuje na warunki wodne z
ograniczeniami w zakresie podpiwniczania obiektów budowlanych. Jedynie, niewielka
południowo-zachodnia część planu znajduje się w strefie zalegania wód gruntowych między
2 a 5 metrem, co oznacza korzystne warunki wodne dla posadowienia budynków.
W pobliżu omawianego terenu znajduje się stacja uzdatniania wody (SUW)
składająca się z dwóch studni głębinowych (studnia nr 3 wykonana w 2004 r., o głębokości
100 m oraz studnia nr 4 wykonana w 2007 r., o głębokości 120 m). Woda jest pobierana
z utworów trzeciorzędowych mioceńskich. Objętość obu zbiorników magazynowania wody
uzdatnionej wynosi 500m3 (2 szt. po 250 m3).
Hałas
Według ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150 ze zm.)
ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego
lub co najmniej na tym poziomie oraz przez zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej
do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.
W

poniższej

tabeli

zostały

przedstawione

dopuszczalne

poziomy

hałasu

w środowisku według rozporządzenia z dnia 1 października 2012 w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku, powodowane przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z
wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych
oraz linie elektroenergetyczne., wyrażone wskaźnikami Laeq

D

oraz L

Aeq

LAeq N, które to

wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w
odniesieniu do jednej doby.
Tabela 8. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
L.p.

Rodzaj terenu

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]

Drogi lub linie kolejowe

1)

Pozostałe obiekty
i działalność będące źródłem
hałasu
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1

2

3

a) strefa ochronna „A”
uzdrowiska
b) tereny szpitali poza
miastem
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy
związanej ze
stałym lub czasowym
pobytem
dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki
społecznej
d) Tereny szpitali w
miastach
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zamieszkania
zbiorowego
b) Tereny zabudowy
zagrodowej
c) Tereny rekreacyjnowypoczynkowe2)
d) Tereny mieszkaniowousługowe

Laeq D

L Aeq N

Laeq D

L Aeq N

przedział czasu
odniesienia
równy 16
godzinom

przedział czasu
odniesienia
równy 8
godzinom

przedział czasu
odniesienia
równy 8
najmniej
korzystnym
godzinom dnia
kolejno po
sobie
następującym

przedział czasu
odniesienia
równy 1
najmniej
korzystnej
godzinie nocy

50

45

45

40

61

56

55

45

68

60

55

45

Objaśnienia:
1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei
linowych.
2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny
poziom hałasu w porze nocy.
3) Strefa Śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow.
100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową
z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Głównymi źródłami hałasu na omawianym terenie będzie hałas związany z ruchem
samochodowym.
Hałas komunikacyjny pochodzi przede wszystkim od drogi powiatowej 2387 P
Poznań – Komorniki oraz autostrada A2. Głównymi czynnikami wpływającymi na poziom
emisji hałasu samochodowego są: natężenie ruchu w tym udział pojazdów ciężkich w potoku
ruchu, prędkość jazdy pojazdów, stan techniczny poruszających się pojazdów, nachylenie
podłużne jezdni, liczba i szerokość pasów ruchu, zagospodarowanie przestrzenne terenów
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poza pasem

drogowym, rodzaj i stan techniczny nawierzchni drogi, rodzaj samochodu,

rodzaj i jakość ogumienia.
Według dokumentu „Zagrożenia środowiska hałasem w roku 2008” stanowiącego
wynik monitoringu Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska równoważny poziom
hałasu w punkcie pomiarowym w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 44, od strony
ul. Reymonta wynosił 75,4 dB, a natężenie ruchu wynosiło 2565 pojazdów na godzinę, w tym
114 pojazdów ciężkich. Punkt ten znajduje się w znacznej odległości od Plewisk, gdzie ze
względu na wielkość miasta intensywność ruchu na tym odcinku ul. Grunwaldzkiej jest
znacznie wyższa, dlatego też ten punkt pomiarowy nie może być w pełni miarodajny dla
analizy klimatu akustycznego terenu.
Nie stwierdzono natomiast, zagrożenia hałasem lotniczym - teren opracowania
znajduje się również poza już nieobowiązującym obszarem ograniczonego użytkowania dla
lotniska wojskowego Poznań – Krzesiny w Poznaniu.
Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego
dokumentu
Dokumentowany obszar jest terenem przekształconym, charakteryzującym się
ingerencją człowieka w lokalne środowisko naturalne. Świadczą o tym przeobrażenia rzeźby
terenu,

antropogeniczna

roślinność

ozdobna,

a

także

obiekty

budowlane

wraz

z infrastrukturą techniczną. Zmiany te są nie przyczyniły się do znaczącej degradacji terenu.
Czynnikami stanowiącymi poważne zagrożenie dla atmosfery i pedosfery jest droga
powiatowa 2387 P Poznań – Komorniki i związany z nią ruch samochodowy.
Brak zmiany planu nie wpłynąłby negatywnie na środowisko, jednakże ograniczałby
możliwości zagospodarowania tego terenu. Zagospodarowanie wskazane w projekcie planu
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.

2.3 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.
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Analizowany teren posiada już w znacznym stopniu zainwestowanie – w obrębie
planu znajdują się zarówno budynki jak i sieci infrastruktury technicznej, jednakże projekt
planu

dopuszcza

również

budowę

nowych

obiektów

budowlanych.

W

związku

z potencjalnym wprowadzaniem nowego zainwestowania może nastąpić zwiększenie
uszczelnienia i utwardzenia gruntu. Budowa nowych obiektów, parkingów, dojść i dojazdów
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, samochodów czy też
niewłaściwą gospodarką wodno-ściekową.
Obszar planu znajduje się w zasięgu zagrożenia hałasem komunikacyjnym –
samochodowym i kolejowym. Źródło najbardziej dokuczliwego hałasu komunikacyjnego
na obszarze omawianego planu stanowi ruch pojazdów po drodze powiatowej 2387 P
Poznań – Komorniki - ulicy Grunwaldzkiej. Zarówno podczas procesu budowlanego
jak i w okresie eksploatacji nowych obiektów należy liczyć się z wzrostem ruchu
samochodowego do wskazanych pod zabudowę działek. Ruch samochodowy, w tym,
samochodów

ciężarowych

biorących

początkowo

udział

w

procesie

budowlanym,

a następnie samochodów, związanych z obsługa nowych obiektów przyczyni się do wzrostu
poziomu hałasu a także zwiększy się emisja 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 nad zwyczajnymi
zjawiskami przyrodniczymi (pożar, wiatry huraganowe). W zakresie zapobiegania wyżej
wymienionym zagrożeniom niezbędne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń,
wymaganych przepisami prawnymi i normatywnymi, miedzy innymi w zakresie ochrony
pożarowej.

2.4. Określenie ustaleń projektu planu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012,
poz. 647), sporządza się w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów
ich zagospodarowania i zabudowy, z jednoczesnym uwzględnieniem ładu przestrzennego
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oraz dostosowaniem funkcji, struktury zabudowy i intensywności zagospodarowania
do uwarunkowań przestrzennych i przyrodniczych terenu.
Na obszarze objętym planem ustalono następujące przeznaczenie terenów:
1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolami
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN;
2. tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, oznaczone na rysunku symbolami
1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U;
3. tereny zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku symbolem U;
4. tereny usług oświaty, oznaczony na rysunku symbolem, UO;
5. tereny usług kultu religijnego, oznaczony na rysunku symbolem UK;
6. tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku symbolami 1RM, 2RM, 3RM;
7. teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku symbolem ZP;
8. tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku symbolami 1KD-G, 2KD-L, 3KD-L,
4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KDx;
9. tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW,
4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW;
10. tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki, oznaczone na rysunku symbolami
1E, 2E.
W planie określone zostały szczegółowe parametry zabudowy: przykładowo budynki
mieszkalne mają wymóg stosowania dachu płaskiego lub stromego, gdzie kąt nachylenia
połaci dachowych określony został w przedziale od 300 do 450 natomiast budynki usługowe
powinny posiadać dach płaski z dopuszczeniem dachu stromego o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych nie większym niż 300. Ponadto, w celu ochrony ładu
przestrzennego ustalono:

1) sytuowanie budynków, charakter architektoniczny nowej zabudowy, powierzchnie
zabudowy, maksymalne wysokości budynków, formy dachów – zgodnie z zapisami
w planie;

2) zakaz sytuowania reklam i tablic informacyjnych w miejscach i w sposób utrudniający
czytelność informacji drogowskazowej i mogący rozpraszać uwagę uczestników ruchu
drogowego;

3) zakaz oświetlania zrealizowanych na obszarze planu obiektów w sposób ujemnie
wpływający na drogi położone w sąsiedztwie;

4) zakaz stosowania dla elewacji i dachu kolorystyki o odcieniach różu, fioletu, zieleni
i niebieskiego.
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Wprowadzenie możliwości lokalizacji nowej

zabudowy będzie odbywać się

w nawiązaniu do istniejących funkcji terenu i parametrów sąsiedniej zabudowy, przy pełnym
uzbrojeniu terenu. Ponadto projekt zmiany planu ustalił przeznaczenie terenów jednocześnie
formułując wiele ogólnych, jak i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu, które mają
na celu m.in. właściwe zagospodarowanie terenu zgodne z zasadą zrównoważonego
rozwoju, zachowanie ładu przestrzennego, a także zapewnienie właściwego stanu
środowiska przyrodniczego.
Omawiany plan zawiera również ustalenia dotyczące trenów dróg publicznych i dróg
wewnętrznych. W przypadku dróg publicznych (oznaczonych na rysunku symbolami 1KD-G,
2KD-L, 3KD-L, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D) wyznaczono klasę główną dla drogi
na terenie 1KD-G, klasę lokalną dla dróg na terenach 2KD-L, 3KD-L, klasę dojazdową dla
dróg na terenach 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, sytuowanie jezdni i chodników
o parametrach zgodnych z klasą drogi. Dopuszczono również usytuowanie dodatkowych,
innych niż ustalone, elementów infrastruktury drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi
oraz lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a także podział na działki zgodnie
z liniami rozgraniczającymi tereny. Z kolei na terenach dróg wewnętrznych (oznaczonych na
rysunku symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW,
10KDW, 11KDW) ustalono sytuowanie na terenach 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW,
6KDW, 7KDW, 8KDW pieszo-jezdni o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m, a na terenach
10KDW, 11KDW pieszo-jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m, sytuowanie placu do
zawracania na nieprzelotowym zakończeniu drogi na terenach 2KDW, 3KDW, 4KDW,
6KDW oraz placu parkingowego na terenie 9KDW z jednoczesnym dopuszczeniem
usytuowania

dodatkowych,

innych

niż

ustalony

w

zapisach

powyżej,

elementów

infrastruktury drogowej, w tym stanowisk postojowych. Zarówno w przypadku dróg
publicznych jak i dróg wewnętrznych dopuszczono lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej oraz podział na działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi tereny.
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustalono,
że szerokość dróg w liniach rozgraniczających będzie zgodna z rysunkiem. Zachowana
będzie ciągłość powiązań elementów pasa drogowego, z zewnętrznym układem drogowym,
a parametry elementów infrastruktury drogowej wykonane będą zgodnie z ustaleniami planu
oraz przepisami odrębnymi. Wprowadzono zakaz lokalizacji urządzeń i obiektów
przesłaniających i utrudniających ruch pieszych, rowerzystów i pojazdów samochodowych,
a także uwzględniono wymagania techniczne wynikających z oświetlenia terenów dróg
publicznych i dróg wewnętrznych oraz lokalizacji istniejących i planowanych urządzeń
infrastruktury technicznej.
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W ramach zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
ustalono zachowanie ciągłości powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem
zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, a także
dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej w tym
w szczególności

sieci:

wodociągowej,

kanalizacyjnej,

elektroenergetycznej,

telekomunikacyjnej i gazowej.
Istotne dla ochrony środowiska zapisy dotyczą także gospodarki wodno-ściekowej, w ramach
której ustalono:
−

zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, przeciwpożarowych i przemysłowych z sieci
wodociągowej, przy czym dopuszcza się dla celów przeciwpożarowych i przemysłowych
zaopatrzenie w wodę z własnych ujęć;

−

odprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej
z zastrzeżeniem punktu poniżej;

−

lokalizację podczyszczalni ścieków dla ścieków przemysłowych o składzie odbiegającym
od dopuszczalnych norm dla ścieków komunalnych;

−

zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach MN, U, UO, UK, MN/U
i RM z dopuszczeniem ich odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej;

−

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg do sieci kanalizacji deszczowej,
przy

czym

do

czasu

wybudowania

sieci

kanalizacji

deszczowej

dopuszcza

się

zagospodarowanie wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
Ponadto, ustalono: zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej paliw płynnych, gazowych i
stałych charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji oraz alternatywne źródła energii,
lokalizację nowych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych jako kablowych,
zachowanie systemu melioracyjnego z możliwością przebudowy oraz dopuszczono
lokalizację stacji transformatorowych wolnostojących lub wbudowanych, przy czym
pomieszczenia na ten cel należy zlokalizować na poziomie ,,0” zgodnie z przepisami
odrębnymi.
Rozwiązania
odpowiadają

funkcjonalno

założeniom

–

przestrzenne

Studium

uwarunkowań

zastosowane
i

kierunków

w

projekcie

planu

zagospodarowania

przestrzennego gminy Komorniki. Projekt planu nawiązuje również do przeważającego
charakteru zabudowy znajdującej się na terenie projektu planu i w jego najbliższym
sąsiedztwie.
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2.5. Ocena zgodności projektowanego użytkowania z uwarunkowaniami
przyrodniczymi
Analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma
charakter głównie porządkujący i regulacyjny, bowiem

większość terenów została już

wcześniej zainwestowana. Poprzez zdefiniowanie przeznaczenia, projekt planu zapobiega
przemieszaniu funkcji, jednocześnie wskazując gdzie powinny znajdować się funkcje
usługowe – centrotwórcze, a gdzie budynki mieszkalne. Projekt planu wprowadza nowe ciągi
komunikacyjne, aby istniejący i potencjalni użytkownicy terenu mogli korzystać z bardziej
funkcjonalnych dojazdów.
Projekt

planu

nawiązuje

do

uwarunkowań

przyrodniczych,

uwzględniając

antropogeniczny charakter obszaru i związany z tym brak wartościowej szaty roślinnej.
Jedynym niekorzystnym uwarunkowaniem jest związany z drogą powiatową 2387 P Poznań
– Komorniki oraz autostradą A2 klimat akustyczny. Ze względu na sąsiedztwo, najbardziej
optymalnym rozwiązaniem planistycznym byłoby ustalenie przeznaczenia niewymagającego
spełnienia komfortu akustycznego. Jednakże, ustalenia planu nakazują spełnienie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, zatem
można założyć, że przy wprowadzeniu funkcji wymagających komfortu akustycznego
zostaną wykonane szczegółowe pomiary i obliczenia dotyczące akustyki, które będą miały
na celu dobranie takich rozwiązań, które zminimalizowałyby negatywny wpływ hałasu
komunikacyjnego na planowane inwestycje. 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 zamieszkania zbiorowego, zabudowy zagrodowej oraz terenów mieszkalno-usługowych.
Wyznaczone

funkcje

i

charakter

wprowadzanej

zabudowy

nawiązują

do przeważającego charakteru zabudowy miejscowości Plewiska. Projekt planu spełnia
wymogi prawne i zapewnia właściwe funkcjonowanie środowiska. Mimo zwiększenia
intensywności projektowanych funkcji, zapisy planu w dużym stopniu minimalizują
negatywne oddziaływanie na środowisko. Dlatego też, mimo, że nastąpią przekształcenia
analizowanego obszaru, realizację ustaleń planu można uznać za poprawną pod względem
potrzeb ochrony środowiska i prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody. Ponadto,
przy wprowadzeniu nowej zabudowy o wysokiej jakości architektonicznej oraz zieleni
o charakterze dekoracyjnym, krajobraz miejsca zyska w ogólnym odbiorze wizualnym.
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2.6. 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
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 2010 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, pyłu PM10 oraz
ozonu strefę wielkopolską zaliczono do strefy C. Należy zauważyć, że przekroczenia pyłu
PM10 nie

występują w sezonie

letnim,

co pozwala przypuszczać,

że

źródłem

zanieczyszczeń jest tzw. niska emisja, związana z ogrzewaniem.
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.
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W kontekście przyszłościowych zmian przestrzennych, projekt planu zakłada
realizację nowej zabudowy: głównie mieszkaniowej i usługowej. Dokumentowany obszar jest
już w znacznym stopniu zabudowany, a nowe inwestycje będą wypełniać istniejącą strukturę
przestrzenną, zatem analizowany teren ulegnie nieznacznym zmianom i nie musi ulec
degradacji. Właściwa gospodarka masami ziemnymi zminimalizuje degradację gleb,
na których zostanie wprowadzona roślinność o charakterze dekoracyjnym. Wprowadzenie
zabudowy mieszkaniowej i usługowej na uzbrojonych działkach przy spełnieniu norm
środowiskowych stworzy możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Komorniki
w zakresie mieszkalnictwa oraz usług, idealnie wpisując się w układ ruralistyczny wsi bez jej
degradacji.
W celu złagodzenia skutków niekorzystnego oddziaływania na środowisko przyszłego
zainwestowania terenu wprowadzone zostały minimalne udziały powierzchni biologicznie
czynnej oraz nakaz wprowadzenia zieleni krajobrazowo-izolacyjnej w postaci drzew
lub krzewów. Pod warunkiem właściwej realizacji zabudowy oraz eksploatacji zgodnie
z przepisami odrębnymi, przekształcenia środowiska będą niewielkie. Zapisy planu oraz inne
przepisy prawa minimalizują negatywne oddziaływanie nowo powstających obiektów
i ograniczają emisję jakichkolwiek szkodliwych substancji.

2.7. Uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania środowiska
Ze względu na położenie analizowanego obszaru w bliskim sąsiedztwie miasta
Poznania, występuje tu silna presja urbanizacyjna. Trwający od szeregu lat proces
deglomeracji Poznania powoduje ogromne zapotrzebowanie na tereny w gminach
ościennych, które mogłyby być przeznaczone pod zabudowę. Zapotrzebowanie to zostało
również odzwierciedlone również w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Komorniki, które przeznaczają tereny objęte projektem planu pod
tereny osiedleńcze mieszane.
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) Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
tereny mieszkaniowe o zabudowie ekstensywnej/intensywnej, tereny działalności
gospodarczej o profilu usługowym o zabudowie: intensywnej/ekstensywnej, tereny usług
turystyki, sportu, rekreacji, parków komunalnych i innych usług społecznych, tereny
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działalności gospodarczej o profilu ogólnym: produkcyjnym, usługowym, magazynowoskładowym i o zabudowie: intensywnej/ekstensywnej.
2) Szatę roślinną terenu stanowi antropogeniczna roślinność towarzysząca zabudowie.
3) Brak ponadnormatywnego oddziaływania hałasu lotniczego - teren planu znajduje się
poza nieobowiązującym obszarem ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego
Poznań – Krzesiny w Poznaniu.
4) Sąsiedztwo terenu z drogą powiatową 2387P Poznań - Komorniki, która generuje
zanieczyszczenia powietrza, gleb i hałas drogowy.
5) Teren płaski.
6) Stosunkowo korzystne warunki gruntowe dla posadowienia obiektów budowlanych.
7) Warunki wodne z ograniczeniami w podpiwniczaniu obiektów budowlanych.
8) Na obszarze objętym projektem planu znajdują się zewidencjonowane stanowiska
archeologiczne o metryce pradziejowej i średniowiecznej.
9) Teren planu jest w przeważającej mierze zainwestowany zabudową o charakterze
mieszkaniowym, handlowo – usługowym i zabudową o charakterze zagrodowym.
10) Gleby o charakterze antropogenicznym, nie będą musiały być poddane procedurze
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

3.

Cele ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu

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 Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie
odległości wraz z II protokołem siarkowym (Oslo) ratyfikowana przez Polskę w 1985 roku;
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- 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
- 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

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
Prognoza oddziaływania na środowisko
DLA POTRZEB MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENÓW WSI PLEWISKA W REJONIE UL SZKOLNEJ

28

długookresowej „II Polityki ekologicznej państwa”. Realizacja polityki ekologicznej państwa
w coraz większym zakresie powinna dokonywać się poprzez zmiany modelu produkcji
i konsumpcji, zmniejszanie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności
gospodarki

oraz

stosowanie

najlepszych

dostępnych

technik

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.
- „Programy ochrony powietrza”, które wykonywane są w świetle dyrektywy 2010/50/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2010 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 - 2014 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 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
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również dokumentach utworzonych na szczeblu lokalnym i regionalnym. Przykładem tego
rodzaju działań jest ochrona powietrza poprzez stosowanie ekologicznych źródeł ciepła
a także odprowadzanie ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej.
Zapisy projektu planu odnoszą się również do wymagań obowiązującego
rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz. U. 2007, nr 120, poz. 826), które definiuje dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowych, terenów przeznaczonych pod budynki
związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz dla terenów zabudowy
zagrodowej, zlokalizowanych na terenie objętym opracowaniem. Projekt planu ustala, że
poziom hałasu nie może powodować przekraczania akustycznych standardów jakości
środowiska na terenach podlegających ochronie akustycznej - w przypadku dróg i linii
kolejowych będących źródłem hałasu, wartości dopuszczalnych poziomów hałasu wynoszą
L*AeqT(D/N) = 55/50 dB – dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
L*AeqT(D/N) = 60/50 dB – dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 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.

4. Określenie skutków dla środowiska, które mogą wynikać z projektowanego
przeznaczenia
Realizacja ustaleń projektu 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). Po skończeniu inwestycji nastąpi nieznaczny wzrost lokalnej emisji spalin ze
źródeł mobilnych, wynikających z dojazdów do nowego miejsca zamieszkania i usług.
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Poza tym, należy liczyć się z okresowym wzrostem wielkości emisji zanieczyszczeń
do powietrza, związanym z ogrzewaniem nowopowstałych pomieszczeń. Przy stosowaniu
zapisu planu odnośnie stosowania do wytwarzania ciepła 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, przewidywany wzrost emisji zanieczyszczeń nie będzie znaczący
i na pewno nie przekroczy dopuszczalnych poziomów.
w zakresie wód gruntowych i powierzchniowych
Realizacja ustaleń związanych z podłączeniem budynków do sieci kanalizacji
sanitarnej ma na celu eliminację zagrożeń niekontrolowanych zrzutów ścieków do gruntu lub
wód powierzchniowych. Zapisy dotyczące zagospodarowania wód opadowych i roztopowych
w obrębie terenów, minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnych mają na celu
zapewnienie infiltracji wód opadowych do gruntu, a tym samym zachowanie obiegu wody w
środowisku. Dlatego też, oddziaływanie planowanych inwestycji na wody gruntowe będzie
nieznaczne.
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 oraz budową dróg. Ponadto, istotne są zapisy planu dotyczące
nakazu wykorzystania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych
w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrębnymi o odpadach.
zakresie komfortu akustycznego:
Wprowadzane przez zmianę planu zagospodarowanie nie będzie generować hałasu
przekraczającego

dopuszczalne

standardy

akustyczne,

stwarzając

uciążliwości

dla istniejącej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jedynie podczas prac
związanych z nowo wprowadzaną zabudową mieszkaniową i usługową na analizowanym
obszarze może zwiększyć się obecny poziom hałasu, a także pojawić się odczuwanie
wibracji i drgań. Zmiany te będą miały jednak charakter tymczasowy.
Ponadto, tereny wymagające spełnienia standardów akustycznych położone
w obrębie zmiany planu będą musiały mieć zapewniony komfort akustyczny zgodny
z obowiązującymi przepisami prawnymi. Aby zachować komfort akustyczny zarówno
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w środowisku jak i w zabudowie na podstawie ustaleń planu wprowadzono nakaz
zachowania określonych odrębnymi przepisami dopuszczalnych poziomów hałasu dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów przeznaczonych pod budynki
związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, dla terenów mieszkaniowousługowych oraz dla terenów zabudowy zagrodowej. Realizacja zabudowy mieszkaniowej
i usługowej może w trakcie realizacji powodować wzmożony hałas, jednak będzie to
uciążliwość tymczasowa. Z uwagi na skalę planowanej inwestycji nie przewiduje się aby była
ona źródłem przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów zabudowy
mieszkaniowej znajdującej się w sąsiedztwie.

w zakresie klimatu:
Zmiany zagospodarowania terenu ustalone planem miejscowym w niewielkim stopniu
wpłyną na zmianę warunków klimatycznych. Będą to zmiany o charakterze lokalnym
wynikające ze wzrostu powierzchni zabudowanych i utwardzonych. Obniży się wilgotność
powietrza, zmniejszy się dobowa amplituda temperatury, wzrośnie temperatura w okresie
zimowym.
w

zakresie

krajobrazu

przyrodniczego,

różnorodności

biologicznej,

zasobów

naturalnych, ludzi, zwierząt:
Analizowany teren nie wykazuje się wysoką różnorodnością biologiczną i jest już on
w znacznej mierze zainwestowany. Wprowadzenie nowej zabudowy będzie skutkować
pogorszeniem się stanu środowiska np. poprzez zwiększenie powierzchni utwardzonych.
Zmniejszenie

powierzchni

biologicznie

czynnej

jest

kompensowane

przez

wymóg

zachowania i wprowadzenia nasadzeń zieleni izolacyjnej.
Nie przewiduje się znaczących oddziaływań na zasoby naturalne, różnorodność
biologiczną, a także na środowisko życia ludzi i zwierząt.
w zakresie zabytków i dóbr materialnych:
W obrębie projektu planu znajdują się stanowiska archeologiczne, które zgodnie
z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003,
nr 162, poz. 1568 ze zm.) objęte są ochroną konserwatorską i ujęte w wojewódzkiej
ewidencji zabytków. Uchwalenie planu nie będzie powodować żadnych negatywnych
skutków na wyżej wymienione obiekty, a także na inne dobra materialne, znajdujące się
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w obrębie

planu.

Ponadto,

ustalenia

w projekcie

planu,

dotyczących

stanowisk

archeologicznych i dziedzictwa kulturowego przyczyni się do ich pełniejszej ochrony.

5. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji
postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzenia

Określenie skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
jest trudne za względu na charakter ustaleń planu, które wskazują ramy zagospodarowania
przestrzennego dla poszczególnych terenów, zwłaszcza w zakresie funkcji oraz parametrów
zabudowy. Nie precyzują terminu realizacji ani szczegółowych rozwiązań dotyczących
poszczególnych inwestycji budowlanych, definiowanych dopiero na etapie projektu
budowlanego. Określenie metody analizy wpływu realizacji poszczególnych inwestycji
(dopuszczanych ustaleniami planu) na danym terenie jest możliwe dopiero na etapie
pozwolenia na budowę. 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 wodnej czy też umyślne łamanie prawa przez
użytkowników terenu).
Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647) nie regulują metod analizy zapisów planu
miejscowego. Instrumentem badania jakości środowiska jest monitoring. Jego zakres i
częstotliwość pomiarów wynika z charakteru inwestycji dopuszczonych w planie, a także
zapisami w planie. Realizacja planu miejscowego będzie skutkować niewielkimi zmianami
środowiskowymi. W celu zidentyfikowania pojawiających się zmian środowiskowych oraz
ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wskazana jest stała kontrola. Zaleca się
przeprowadzanie monitoringu poszczególnych elementów środowiska (wody, gleby,
powietrza, klimatu akustycznego itp.). 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
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projektem planu na terenie powiatu poznańskiego są m.in.: Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Poznaniu czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Istotną
role w kontroli realizacji postanowień projektowanego dokumentu ma Urząd Gminy
Komorniki oraz wydzielone do tego celu referaty i inspektoraty. Zaleca się także kontrolę
i ocenę zgodności wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną z ustaleniami przyjętego
planu, a także zgodnie z art. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 1996, nr 132, poz. 622 z późn. zm.), prowadzenie kontroli posiadania umów
na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Wszystkie wyżej wymienione działania i instytucję pozwolą na ocenę skutków
realizacji planowanego zagospodarowania oraz umożliwią szybką reakcję na ewentualne
negatywne zjawiska zachodzące w środowisku przyrodniczym.

6. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
Omawiany teren, którego mają dotyczyć zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie leży w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwa. Realizacja zamierzeń
w ramach planu oraz lokalny charakter planowanych inwestycji nie wskazuje na możliwość
negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium
innych państw.

7. 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
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru
Niniejsza

prognoza

dotyczy

oceny

oddziaływania

na

środowisko

projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w rejonie ulicy Szkolnej.
W projekcie tym wprowadzono następujące rozwiązania eliminujące lub ograniczające
negatywne oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1) w celu ochrony, jakości wód podziemnych i powierzchniowych zakłada się:
−

zachowanie istniejących wód powierzchniowych: stawu i rowu;

−

ochronę wody zgodnie z przepisami odrębnymi;

−

dopuszczenie zastosowania nawierzchni przepuszczalnych dla odprowadzenia wód

opadowych i roztopowych z dojść, dojazdów, dróg wewnętrznych, parkingów i placów, przy
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czym na parkingach i palcach dla pojazdów samochodowych należy stosować urządzenia
podczyszczające;
−
z

zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, przeciwpożarowych i przemysłowych
sieci

wodociągowej,

przy

czym

dopuszcza

się

dla

celów

przeciwpożarowych

i przemysłowych zaopatrzenie w wodę z własnych ujęć;
−

odprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej

z zastrzeżeniem

zastosowania podoczyszczalni ścieków dla ścieków przemysłowych

o składzie odbiegającym od dopuszczalnych norm dla ścieków komunalnych;
−

zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach MN, U, UO, UK,

MN/U i RM z dopuszczeniem ich odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej, przy czym
do czasu wybudowania sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się zagospodarowanie wód
opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
−

zachowanie systemu melioracyjnego z możliwością przebudowy;

2) w celu ochrony powietrza ustala się:
−

zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej paliw płynnych, gazowych i stałych

charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji oraz alternatywne źródła energii;
–

zakaz

lokalizacji

przedsięwzięć

mogących

zawsze

znacząco

oddziaływać

na środowisko, z wyjątkiem lokalizacji przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie
infrastruktury technicznej i drogowej;
−

ochronę powietrza zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) w celu ochrony powierzchni ziemi ustala się:
−

nakaz

wykorzystania

nadmiaru

mas

ziemnych

pozyskanych

podczas

prac

budowlanych w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrębnymi
o odpadach;
−

nakaz ochrony powierzchni ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) w zakresie ochrony przed hałasem określa się:
−

dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem MN dopuszczalne poziomy hałasu

w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;
−

dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem MN/U, nakaz zachowania określonych

przepisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów
mieszkaniowo-usługowych;
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−

dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem UO dopuszczalnych poziomów hałasu

w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów przeznaczonych pod budynki
związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

−

dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem RM nakaz zachowania określonych

przepisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów
zabudowy zagrodowej;

5) dla poprawy bilansu i ochrony obszarów zielonych i bioróżnorodności ustala się:
−

zachowanie istniejących zadrzewień i zakrzewień z uwzględnieniem dopuszczenia

zachowania, przebudowy i lokalizacji nowych sieci infrastruktury technicznej;
−

zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych powierzchni od utwardzenia;

−

w przypadku nowych nasadzeń wprowadzenie zielenie dostosowanej do lokalnych

warunków siedliskowych dla wzbogacenia różnorodności biologicznej;
−

stosowanie w nasadzeniach drzew i krzewów gatunków zimozielonych w ilości

.co najmniej 50% nasadzeń na działce;

−

minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w wysokości: dla terenu

oznaczonego symbolami MN – 40%, dla terenu oznaczonego symbolami MN/U – 30%,
dla terenu oznaczonego symbolami U – 20%, dla terenu oznaczonego symbolami
UO – 25%, dla terenu oznaczonego symbolami UK – 20%, dla terenu oznaczonego
symbolami RM – 35%, dla terenu oznaczonego symbolami E – 5%;

6) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej ustala się:
−

ustala się dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego obowiązek

prowadzenia archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych
z zabudowywaniem i zagospodarowaniem terenu. Na prowadzenie badań archeologicznych
Inwestor winien uzyskać pozwolenie konserwatorskie przed wydaniem decyzji o pozwoleniu
na budowę;
7) w zakresie gospodarki odpadami przewiduje się:
−

nakaz zagospodarowywania odpadów, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości

i porządku na terenie gminy.
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8. Analiza rozwiązań alternatywnych do rozwiązań przyjętych w projektowanej
zmianie planu
Rozwiązania projektu planu miejscowego odpowiadają wskazaniom obowiązującego
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki,
które przeznacza analizowane tereny jako tereny osiedleńcze mieszane oznaczone
symbolem O. Zgodnie z zapisami studium, na terenach zabudowy osiedleńczej mieszanej
można sytuować: budynki mieszkalne, garaże, budynki gospodarcze, budynki infrastruktury
społecznej i technicznej, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, obiekty
rzemieślnicze i inne nieuciążliwe obiekty działalności gospodarczej, drogi wewnętrzne
i lokalne. W świetle obowiązujących przepisów prawnych studium z planem miejscowym
sposób zagospodarowania terenu wskazany w planie miejscowym musi być zgodny
z przeznaczeniem zapisanym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Zatem, wskazany w planie miejscowym, sposób zagospodarowania
jest

obecnie

jedynym

możliwym

i

nie

ma

możliwości

zastosowania

rozwiązań

alternatywnych. Ponadto proponowana zmiana planu jest zgodna z rzeczywistym stanem
zainwestowania na terenie objętym opracowaniem, funkcją i parametrami zabudowy
nawiązuje również do terenów sąsiadujących oraz w pełni respektuje obowiązujące przepisy
prawne.

9. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi podstawowy dokument, niezbędny
do

przeprowadzenia

postępowania

w

sprawie

strategicznej

oceny

oddziaływania

na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obowiązek jej opracowania wynika z zapisów ustawy z dnia 3 października 2010 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 wsi Plewiska w rejonie ulicy
Szkolnej. Celem regulacji zawartych w projekcie planu było ustalenie przeznaczenia terenu
oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy z uwzględnieniem
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zarówno polityki przestrzennej gminy jak i wymagań ochrony środowiska oraz ładu
przestrzennego.
Na obszarze objętym planem ustalono następujące przeznaczenie terenów:
1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolami
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN;
2. tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, oznaczone na rysunku symbolami
1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U;
3. tereny zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku symbolem U;
4. tereny usług oświaty, oznaczony na rysunku symbolem, UO;
5. tereny usług kultu religijnego, oznaczony na rysunku symbolem UK;
6. tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku symbolami 1RM, 2RM, 3RM;
7. teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku symbolem ZP;
8. tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku symbolami 1KD-G, 2KD-L, 3KD-L,
4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KDx;
9. tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW,
4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW;
10. tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki, oznaczone na rysunku symbolami
1E, 2E.
Analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma
charakter głównie porządkujący i regulacyjny, bowiem teren został już wcześniej
zainwestowany.

Poprzez

zdefiniowanie

przeznaczenia,

projekt

planu

zapobiega

przemieszaniu funkcji, jednocześnie wskazując gdzie powinny znajdować się funkcje
usługowe, a gdzie budynki mieszkalne.
Proponowane

przez

plan

funkcje,

z

uwagi

na

istniejące

zainwestowanie,

uwarunkowania ekofizjograficzne jak i politykę przestrzenną gminy Komorniki wydają się
całkowicie

uzasadnione.

Obecne

zagospodarowanie

analizowanego

obszaru

nie

wykorzystuje w pełni walorów lokalizacji – terenu znajdującego się w centrum stolicy gminy –
Komorniki

oraz

pełnej

infrastruktury,

umożliwiającej

szybkie

i

stosunkowo

tanie

zagospodarowanie obszaru. Jednakże w celu właściwego użytkowania terenu niezbędna
będzie rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego, tworząc dojazdy dla nowych
działek budowlanych.
Jedynym

mankamentem

wprowadzania

zabudowy,

wymagającej

zachowania

dopuszczalnych poziomów hałasu jest obecny klimat akustyczny analizowanego miejsca,
który ze względu na sąsiadującą drogę powiatową 2387 P Poznań – Komorniki należy
określić jako niezbyt korzystny, szczególnie w części zachodniej terenu. Jednakże, ustalenia
planu nakazują spełnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie
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z przepisami odrębnymi, zatem można założyć, że przy wprowadzeniu funkcji wymagających
komfortu akustycznego zostaną wykonane szczegółowe pomiary i obliczenia dotyczące
akustyki, które będą miały na celu dobranie takich rozwiązań, które zminimalizowałyby
negatywny wpływ hałasu komunikacyjnego na planowane inwestycje. 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 oraz terenów mieszkalno-usługowych.
W planie ustalono szczegółowe parametry zabudowy oraz proporcje terenów
zainwestowanych do terenów biologicznie czynnych, ustalono też szczegółowe zasady
zaopatrzenia terenów w media. W celu zachowania proporcji między zainwestowaniem
a terenami zieleni ustalono minimalne powierzchnie biologicznie czynne w wysokości dla
terenu oznaczonego symbolami MN – 40%, dla terenu oznaczonego symbolami MN/U –
30%, dla terenu oznaczonego symbolami U – 20%, dla terenu oznaczonego symbolami
UO – 25%, dla terenu oznaczonego symbolami UK – 20%, dla terenu oznaczonego
symbolami RM – 35%, dla terenu oznaczonego symbolami E – 5%. Projekt planu nawiązuje
również do przeważającego charakteru zabudowy znajdującej się na terenie projektu planu
i w jego najbliższym sąsiedztwie.
Wprowadzone zapisy w zmianie planu umożliwią harmonijne wprowadzanie i
zachowanie zabudowy mieszkaniowej, usługowej, mieszkalno-usługowej, usług oświaty,
kultu religijnego oraz zabudowy zagrodowej, a 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.
Z uwagi na tak znaczną odległość od granic innych państw oraz lokalny charakter
planowanych inwestycji nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko
realizacji ustaleń planu w rozumieniu Konwencji z Espoo z 25 lutego 1991 roku.

10. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia prognozy
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−

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 (Dz. U. 2008, nr 199 poz. 1227)
−

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

−

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2010, nr 25,
poz. 150 ze zm.),

−

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 nr 151,
poz. 1220 tekst jednolity),

−

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

−

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 19 grudnia
2010 r.,

−

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

−

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

−

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2003, nr 162 poz. 1568 z późn. zm.),

−

Ustawa o utrzymaniu i czystości w gminach (Dz. U. 1996, nr 132, poz. 622
z późn. zm.),

−

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

−

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. 2003, nr 192, poz. 1883),

−

Rozporządzenie Nr 40/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2007 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań – Krzesiny w Poznaniu,

−

Rozporządzenie Nr Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 roku w sprawie
utworzenia Wielkopolskiego Parku Narodowego,

−

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

−

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

−

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

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,

−

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

−

Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce. Gumiński R., Przegląd
Meteorologiczny i Hydrologiczny, 1948,

−

Geografia fizyczna Polski, Kondracki J., Wyd .PWN, 1988,

−

R. Farat, P. Mager, I. Pijewska. Atlas klimatu województwa wielkopolskiego. IMiGW
Oddział w Poznaniu, 2004,

−

uchwała nr XX/180/2012 Rady Gminy Komorniki o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w rejonie ulicy
Szkolnej,

−

uchwała nr XLIX/294/2006 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2006 roku w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska
w obszarze terenów zainwestowanych,

−

Stan gleb. Mapa glebowo-rolnicza. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów rolnych
w Poznaniu, 1983 r.

−

Raport o stanie środowiska w 2010 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań,

−

Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010. WIOŚ w Poznaniu,
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2011,

−

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Komorniki (tekst jednolity), sierpień 2009,

−

Program ochrony środowiska wraz z projektem Planu Gospodarki Odpadami gminy
Komorniki,

−

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

−

www.gdos.gov.pl,

−

www.zumi.pl,

−

www.podgik.poznan.pl,

− www.gddkia.gov.pl.
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Tabela 2. Średnie wartości temperatury powietrza oraz opadów atmosferycznych za lata
1971-2000
Tabela

2.

Wartości

średniej

miesięcznej,

minimalnej

i

maksymalnej

temperatury

w wybranych miesiącach
Tabela 3.

Depozycja zanieczyszczeń na powierzchnię ziemi na posterunku Poznań

Plewiska w roku 2010
Tabela 4. Stężenia zanieczyszczeń powietrza w 2010 roku w stacji w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego
Tabela 5. Wyniki klasyfikacji strefy pod kątem ochrony zdrowia
Tabela 6. Wyniki klasyfikacji strefy pod kątem ochrony roślin
Tabela 7. Pomiary kontrolne rzeki Wirynki
Tabela 8. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
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11. Dokumentacja fotograficzna

Fot 1. Niepubliczne Przedszkole „Ekoludki” i Żłobek „EkoMaluch” przy ul. Grunwaldzkiej
Fot 2. Sklep z linami stalowymi przy ul. Grunwaldzkiej

Fot 3. sklep firmowy ubojnia drobiu oraz sklep warzywniczo-owocowy przy ul. Szkolnej
Fot 4. Sklep instalacyjny i warzywniczo-owocowy przy ul. Szkolnej

Fot 5.Szkoła Podstawowa im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach (ul. Szkolna)
Fot 6. Kościół pw. św. Faustyny w Plewiskach (ul. Szkolna)
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Fot 7. Teren pomiędzy południową granicą zmiany planu a ulicą Szkolną (widok od strony
ul. Polnej)
Fot 8. Punkt sprzedaży kostki brukowej przy ul. Kolejowej

Fot 9. Punkt sprzedaży butli gazowych przy ul. Kolejowej
Fot 10. Sklep abc przy ul. Kolejowej
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Fot 11. Auto myjnia AUTO SPA przy ul. Kolejowej
Fot 12. Ochotnicza Straż Pożarna Plewiska przy ul. Kolejowej

Fot 13. Bistro Pieprz i Sól przy ul. Kolejowej
Fot 14. Salon fryzjerski przy ul. Krętej
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