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I. PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZANIA PROGNOZY
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki
położonej w rejonie ul. Ks. Malinowskiego i rzeki Wirynki została sporządzona
w oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
Obowiązek sporządzania prognozy wynika z Działu IV ww. ustawy – Strategiczna
ocena oddziaływania na środowisko, a w szczególności z art. 51 ust. 1.
Zgodnie z treścią przedmiotowej ustawy, prognoza oddziaływania na
środowisko jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W
art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy zdefiniowano pojęcie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko jako postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
skutków realizacji polityk, strategii, planu lub programu obejmującego w
szczególności:
• uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie
oddziaływania na środowisko,
• sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
• uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
• zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 przedmiotowej ustawy, pod pojęciem planów, o
których mowa wyżej, rozumie się projekty koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii
rozwoju regionalnego.
W przypadku przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, brak jest podstaw prawnych do odstąpienia od sporządzenia
prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
II. STOPIEŃ SZCZEGÓŁOWOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W PROGNOZIE W
ODNIESIENIU DO ETAPÓW PROCEDURY PLANISTYCZNEJ

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199,
poz. 1227 ze zm.), Wójt Gminy Komorniki, w zawiadomieniach PL.6271.3.2013 z
dnia 20.05.2013r. oraz PL.6271.7.2013 z dnia 15.05.2013r. uzgodnił zakres
i stopień szczegółowości informacji zawartych w niniejszej prognozie z:
• Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu:
pismem znak WOO-III.411.211.2013 z dnia 19.06.2013r.
• Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu:
pismem znak NS-52/3-148(1)/13 z dnia 27.05.2013r.
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Niniejsza prognoza, zawierająca uwagi wskazane w uzgodnieniach, o
których mowa wyżej, przedłożona została zaopiniowana, przez następujące
organy:
− z art. 17 pkt 6 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) w
związku z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013,
poz. 1235) –przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Poznaniu, pismem nr WOO-III.410.601.2013 z dnia 07.11.2013r.
− z art. 17 pkt 6 lit. a tiret siódme ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) –
przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu,
pismem nr DN-NS.9012.5.696.2013 z dnia 17.10.2013r.
Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 17
pkt 6 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) w
związku z art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013, poz.
1235) – została przedłożona do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, który pismem nr NS-52/3-148(4)/13 z
dnia 22.10.2013r. uzgodnił niniejszy dokument..
III. ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W PROGNOZIE
Zakres informacji zawartych w niniejszej prognozie oddziaływania na
środowisko wynika z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
W trakcie sporządzania prognozy wzięto również pod uwagę wskazania
organów właściwych do uzgadniania zakresu stopnia i szczegółowości prognozy
oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 53 ww. ustawy.
Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko zawiera informacje na temat:
• głównych celów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(nazywanego dalej “projektem planu”) oraz ich powiązań z innymi dokumentami,
• metod zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
• przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego
dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
• możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko,
• istniejącego stanu środowiska oraz potencjalnych zmian tego stanu w
przypadku braku realizacji projektu planu,
• stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem,
• istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego
dokumentu,
w
szczególności
dotyczące
obszarów
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody,
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• celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu widzenia projektu planu oraz
sposobów w jakich te cele i inne problemy ochrony środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowywania projektu planu,
• przewidywanych znaczących oddziaływań, w tym oddziaływań bezpośrednich,
pośrednich,
wtórnych,
skumulowanych,
krótkoterminowych,
średnioterminowych, stałych i chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych na
cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a
także na środowisko,
• rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być
rezultatem realizacji projektu planu, w szczególności na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
• rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie planu 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.
Prognoza zawiera również streszczenie zawartych w niej informacji,
sporządzone w języku niespecjalistycznym.
Zakres prognozy ulegnie poszerzeniu o informacje, jakie zostaną zawarte w
opiniach i uzgodnieniach dotyczących projektu planu i prognozy – uzyskiwanych w
trakcie prowadzenia procedury planistycznej projektu planu, którego prognoza
dotyczy.

IV. CEL SPORZĄDZANIA PROGNOZY
Celem sporządzania prognozy jest analiza i ocena rozwiązań zawartych w
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Komorniki położonej w rejonie ul. Ks. Malinowskiego i rzeki Wirynki w odniesieniu
do stanu środowiska przyrodniczego terenu, w granicach którego projekt planu jest
sporządzany.

V. METODY PRACY WYKORZYSTANE W TRAKCIE SPORZĄDZANIA PROGNOZY
ORAZ POWIĄZANIA PROJEKTU PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI

W trakcie prac nad sporządzaniem prognozy oddziaływania na środowisko
dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Komorniki położonej w rejonie ul. Ks. Malinowskiego i rzeki Wirynki odbyła się
wizja terenowa na obszarze objętym projektem planu. W celu dokonania właściwej
oceny zagadnień, będących przedmiotem prognozy, dokonano szczegółowej
analizy uwarunkowań określonych we właściwym Opracowaniu ekofizjograficznym.
Podstawą do sporządzenia prognozy była wnikliwa analiza przedmiotowego
projektu planu oraz stanu środowiska przyrodniczego, w którym będą realizowane
projektowane zamierzenia inwestycyjne.
W trakcie pracy nad dokumentem zastosowano systemowe podejście do
środowiska, w związku z czym, poszczególne jego składniki potraktowane zostały z
uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań pomiędzy nimi.
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W niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko zastosowano
terminologię wynikającą z projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wyłącznie w części prognozy dotyczącej bezpośrednio ustaleń
projektu planu miejscowego. W części opisowej prognozy (informacje ogólne, stan
środowiska przyrodniczego itp.) zastosowano terminologię zwyczajowo
wykorzystywaną w języku potocznym, codziennym.
W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
w niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko uwzględniono m.in.
powiązania z następującymi dokumentami i opracowaniami:
• Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 – z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2016 – obowiązująca od 22.05.2009r.;
• Ocena jakości powietrza w Polsce za rok 2012, Zbiorczy raport krajowy z
rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ wg
zasad określonych w art. 89 ustawy-Prawo ochrony środowiska. Załączniki AD; oprac. Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2013r;
• Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2012;
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Komorniki;
• Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2012, Inspekcja Ochrony
Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu,
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2013 r.,
• Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 20122015, przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2012r.
• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego,
• Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne,
• Studium przyrodniczo-krajobrazowe gminy Komorniki,
• Badania gruntowe wykonane Pracownię Geologiczno-Kartograficzną w
Poznaniu, w lipcu 2008r.

VI. WYKORZYSTANE OPRACOWANIA I AKTY PRAWNE
W trakcie prac nad niniejszą prognozą wykorzystano m.in. następujące
opracowania jak i akty prawne:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z
2013, poz. 1232);
• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r., poz. 627);
• 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 1235);
• ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1205.);
• ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012
r. poz. 145, z póżn. zm.);
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.
Nr 213, poz. 1397 z późn. zm).
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• ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 123, poz. 858 ze
zm.);
• ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013, poz.21);
• Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Daniela
Sołowiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992;
• Atlas środowiska geograficznego Polski, Atlas zasobów, walorów i zagrożeń
środowiska geograficznego Polski, Stefan Kozłowski, Polska Akademia Nauk
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 1994;
• Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, Katarzyna JudaRezler, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006;
• Oceny oddziaływania na środowisko, Krzysztof Nytko, Politechnika Białostocka,
Białystok 2007 r.;
• Mapy: hydrologiczna, sozologiczna, glebowo-rolnicza gminy Komorniki

VII. METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU
PLANU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ JEJ PRZEPROWADZANIA

Poniższe informacje stanowią jedynie propozycję metody analizy skutków
realizacji postanowień projektu planu i nie są wiążące.
Ze względu na charakter i skalę zmian, jakie niesie ze sobą realizacja
projektu planu, polegająca na zmianie przeznaczenia terenu o powierzchni ok. 7,0,
nie przewiduje się konieczności szczególnej analizy skutków postanowień
przedmiotowego dokumentu. Oddziaływanie na środowisko, nawet przy realizacji
wszystkich zapisów projektu planu (pod warunkiem, że zrealizowane one zostaną
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), nie zmieni się na tyle silnie, by
konieczne było wprowadzenie nowych narzędzi i metod obserwacji środowiska – w
projekcie planu zapisano, że nie dopuszcza się realizacji przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Analizę skutków realizacji postanowień projektu planu można wykonać w
ramach oceny aktualności studium i planów sporządzanych przez Wójta Gminy
Komorniki. Opracowanie takie opiera się głównie na rejestrach wydanych decyzji o
ustaleniu warunków zabudowy. Obowiązek wykonywania analiz wynika z Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z
późn. zm.). Ocenę aktualności studium i planów sporządza się co najmniej raz w
czasie kadencji rady. Z tą samą częstotliwością wykonywana byłaby analiza
skutków realizacji postanowień projektu planu.
W razie potrzeby, np. w przypadku realizacji przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, monitorowanie skutków
realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie oddziaływania na
środowisko może polegać m. in. na poddaniu konkretnych składników środowiska
szczegółowej analizie i ocenie w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych zarówno w
ramach państwowego monitoringu środowiska, jak i indywidualnych zamówień.
Analiza i ocena stanu konkretnych komponentów środowiska, dokonywana
w ramach ww. monitoringu lub indywidualnych zamówień winna odnosić się
bezpośrednio do terenów objętych projektem planu.
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Monitorowanie ww. skutków może polegać także na kontroli i ocenie, czy
przedmiotowy obszar został wyposażony w infrastrukturę techniczną przewidzianą
w miejscowym planie.
W przypadku realizacji obiektów zamieszkania zbiorowego, dla których
przepisy prawa ustalają zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku, w związku z możliwym zagrożeniem hałasem samochodowym
należy zwrócić uwagę na potrzebę monitorowania warunków akustycznych na
terenie objętym planem. Częstotliwość pomiarów powinna wiązać się z realizacją
określonych nakładów inwestycyjnych, jeżeli będą one generować zwiększony
hałas.
Ponadto, jeżeli realizacja i funkcjonowanie projektowanych inwestycji
wywrze wpływ na stan jakości wód rzeki Wirynki należy rozważyć monitowanie
stanu jakości wód cieku z odpowiednią częstotliwością, tj. wynikającą ze stopnia
zagrożenia zanieczyszczeniem (w zależności od tego, czy pogorszenie stanu wód
było spowodowane jednorazowym działaniem, czy będzie miało charakter
powtarzalmny).
Ponadto, w zależności od potrzeb, należy rozważyć zasadność
monitorowania innych komponentów środowiska.
.

VIII. INFORMACJA O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM
ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

Na terenie objętym projektem planu miejscowego nie stwierdza się
możliwości wystąpienia oddziaływań wykraczających poza granice państwa.
Na etapie realizacji projektu planu, stwierdza się, że ewentualne negatywne
oddziaływania związane z funkcjonowaniem projektowanych inwestycji będą
wyprowadzane z atmosfery w skali lokalnej.

IX. STRESZCZENIE
Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki
położonej w rejonie ul. Ks. Malinowskiego i rzeki Wirynki stanowi integralną cześć
procedury oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Przy sporządzaniu niniejszej prognozy uwzględniono obowiązujące
przepisy prawa. Przed przystąpieniem do sporządzenia prognozy odbyła się wizja
terenowa na obszarze objętym projektem planu. Dokumentacja fotograficzna z
przeprowadzonej wizji terenowej znajduje się w Załączniku nr 1, zamieszczonym
na końcu niniejszego opracowania. Ustalenia zawarte w prognozie odnoszą się
zarówno do terenu objętego projektem planu, jaki i szerzej do obszaru gminy
Komorniki.
W Rozdziale I i II szczegółowo przedstawiono podstawy prawne
sporządzenia niniejszego dokumentu z uwzględnieniem zakresu i stopienia
szczegółowości informacji zawartych w niniejszej prognozie, który został
uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Następnie
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niniejsza prognoza została zaopiniowana na postawie ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, a Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu uzgodnił niniejszy dokument.
W Rozdziale III przedstawiono zakres informacji zawartych w niniejszej
prognozie oddziaływania na środowisko, który wynika z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). W trakcie
sporządzania prognozy, wzięto również pod uwagę wskazania organów właściwych
do uzgadniania zakresu stopnia i szczegółowości prognozy oddziaływania na
środowisko, na podstawie art. 53 ww. ustawy.
W Rozdziale IV krótko przedstawiono cel prognozy, tj. analiza i ocena
rozwiązań zawartych w projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Komorniki położonej w rejonie ul. Ks. Malinowskiego i
rzeki Wirynki w odniesieniu do stanu środowiska przyrodniczego terenu, w
granicach którego projekt planu jest sporządzany.
Następnie w Rozdziale V przedstawione zostały metody pracy
wykorzystywane w trakcie sporządzania dokumentu, tj. wizja terenowa na
obszarze objętym projektem planu, szczegółowa analiza uwarunkowań
określonych we właściwym Opracowaniu ekofizjograficznym oraz wnikliwa analiza
przedmiotowego projektu planu i stanu środowiska przyrodniczego, w którym będą
realizowane projektowane zamierzenia inwestycyjne. Ponadto zastosowano
systemowe podejście do środowiska, w związku z czym, poszczególne jego
składniki potraktowane zostały z uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań
pomiędzy nimi. W niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko zastosowano
terminologię wynikającą z projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wyłącznie w części prognozy dotyczącej bezpośrednio ustaleń
projektu planu miejscowego. W części opisowej prognozy (informacje ogólne, stan
środowiska przyrodniczego itp.) zastosowano terminologię zwyczajowo
wykorzystywaną w języku potocznym, codziennym.
W Rozdziale V przedstawiono również powiązania projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko
m.in. z następującymi dokumentami i opracowaniami: Polityka ekologiczna
państwa na lata 2009-2012 – z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016 –
obowiązująca od 22.05.2009r., Ocena jakości powietrza w Polsce za rok 2012,
Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej
przez WIOŚ wg zasad określonych w art. 89 ustawy-Prawo ochrony środowiska.
Załączniki A-D; oprac. Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2013r; Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki,
Plan
zagospodarowania
przestrzennego
województwa
wielkopolskiego,
Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne, Studium przyrodniczo-krajobrazowe
gminy Komorniki, Badania gruntowe wykonane Pracownię GeologicznoKartograficzną w Poznaniu, w lipcu 2008r.
W rozdziałach VI - VII krótko omówiono metody pracy wykorzystane przy
sporządzaniu niniejszego dokumentu, metody analizy skutków realizacji
postanowień projektu planu oraz częstotliwość jej przeprowadzania, przy czym
metody te stanowią jedynie propozycję metody analizy skutków realizacji
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postanowień projektu planu i nie są wiążące. Ponadto wymieniono akty prawne,
wykorzystane przy opracowywaniu zarówno projektu miejscowego planu, jak i
prognozy oddziaływania na środowisko.
Przed przystąpieniem do sporządzenia prognozy odbyła się wizja terenowa
na obszarze objętym projektem planu.
Rozwiązania przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zapewniają w możliwie dużym stopniu ograniczenie ewentualnych
uciążliwości wynikających z realizacji jego zamierzeń dla środowiska
przyrodniczego. Projekt planu zawiera szereg niezbędnych, przewidzianych
prawem ograniczeń w odniesieniu do sposobu realizacji projektowanego
zamierzenia inwestycyjnego.
W Rozdziale VIII wykazano, że teren objęty plan miejscowym zlokalizowany
jest w znaczącym oddaleniu od granic państwowych – wykluczona jest zatem
jakakolwiek dyspersja zanieczyszczeń, mogąca powodować transgraniczne
oddziaływanie projektowanej funkcji.
W Rozdziale X przedstawiono zawartość projektu planu oraz jego głowne
cele. W przedmiotowym projekcie przewidziano realizację następujących funkcji:
• teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów z zabudową usługową,
oznaczony symbolem: P/U,
• tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZP, 2ZP,
3ZP,
• teren drogi publicznej-poszerzenie, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-P,
• teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDD,
• teren wód śródlądowych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS;
Głównym celem projektu planu jest przeciwdziałanie niekorzystnym
zmianom przestrzennym i funkcjonalnym, które mogą wystąpić na przedmiotowym
terenie oraz przeciwdziałanie rosnącej presji na środowisko przyrodnicze.
W projekcie planu na przeważającej części terenu wprowadzono funkcję
produkcyjną, składów i magazynów, Od strony rzeki Wirynki przewidziano
wprowadzenie terenu zieleni urządzonej, który ma przede wszystkim stanowić pas
ochronny dla cieku wodnego. W projekcie planu przewidziano możliwość
poszerzenia lub regulacji przebiegu koryta rzek Wirynki, ale zastrzeżono, że pas
zieleni 2ZP ma mieć szerokość nie mniejszą niż 5m, Ww. zapis wraz z zakazem
lokalizowania obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów małej architektury, sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej, ma na celu ochronę przed lokalnymi
podtopieniami, które sezonowo mogą wystąpić, a których maksymalny zasięg
został pokazany a rysunku projektu planu.
Ponadto określono sposób obsługi komunikacyjnej, niezbędną ilość miejsc
postojowych oraz sposób zagospodarowania wzdłuż istniejącej linii
elektroenergetycznej 15kV, dla której. wyznaczono pas technologiczny o
szerokości 7,5 od osi linii na każdą ze stron, tak aby przeciwdziałać negatywnym
oddziaływaniom na zdrowie ludzi.
Wprowadzono również szereg zapisów mających na celu osiągnięcie
wysokiego poziomu ładu przestrzennego. Ustalono m.in., nieprzekraczalne linie
zabudowy, min. powierzchnię działki budowlanej 2000m, min. szerokość frontu
działki 25m, dopuszczono wszelkie rodzaje dachów.
Zakazano natomiast realizacji ogrodzeń pełnych oraz prefabrykowanych
betonowych i żelbetowych, sytuowania szyldów, reklam i tablic informacyjnych w
miejscach oraz w sposób utrudniający czytelność informacji drogowskazowej,
stosowanie oświetlania wpływającego negatywnie na drogi, leżące poza granicami
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planu, stosowania ogrodzeń w których powierzchnia pełna przekracza 50% całej
powierzchni ogrodzenia i wyższych niż 2,0m.
W Rozdziale XI odniesiono się szczegółowo do istniejącego stanu
środowiska zarówno na terenie objętym projektem planu, jak i szerzej na obszarze
gminy, powiatu oraz województwa.
Gmina Komorniki zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, w
powiecie poznańskim, na południowy zachód od stolicy województwa – Poznania,
przy drodze krajowej nr 5 łączącej Poznań z Wrocławiem.
Obszar opracowania obejmuje część miejscowości Komorniki, w rejonie
ulicy Ks. Malinowskiego, od wschodu graniczy z drogą powiatową 2387P, a od
zachodu z rzeką Wirynką.
Przedmiotowe działki bezpośrednio przylegają do drogi – ul. Ks.
Malinowskiego, która przebiega nad autostradą i prowadzi do Plewisk.
Przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są w niewielkiej odległości od węzła
autostradowego Komorniki, do którego bezpośrednio można dojechać drogą
krajową nr 5. W stanie istniejącym przedmiotowe nieruchomości stanowią
niezabudowane grunty rolne, które od północy i południa graniczą również z
terenami rolnymi, a od zachodu ograniczone są rzeką Wirynką, poza którą również
znajdują się pola uprawne (w obowiązującym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic Polnej i Ks.
Malinowskiego, zatwierdzonym Uchwałą nr XXII/131/2008 Rady Gminy Komorniki
z dnia 30 czerwca 2008r., przeznaczone pod obiekty produkcyjne, składy i
magazyny). Od zachodu do terenu opracowania przylega bezpośrednio ul. Ks.
Malinowskiego – droga powiatowa 2387P, a dalej tereny w mniejszym lub
większym stopniu zainwestowane. Przez teren opracowania przebiega, w jego
północnej części, linia elektroenergetyczna 15kV. W północnej części
przedmiotowego terenu zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne.
Dane dotyczące stanu środowiska przyrodniczego opisano na podstawie
„Raportu
o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2012” – dotyczy
komponentów środowiska, dla których nie ma dostępnych danych za rok 2013.
Jakość powietrza określono na podstawie „Rocznej oceny jakości powietrza
w województwie wielkopolskim za rok 2012” – WIOŚ w Poznaniu, Poznań
30.04.2013 r.
Ocenę jakości wód podziemnych określono na podstawie „Oceny jakości
wód podziemnych w punktach pomiarowych sieci krajowej w ramach monitoringu
operacyjnego
w roku 2012 /wg badań PIG/ (dane ze strony
www.poznan.pios.gov.pl).
Środowisko przyrodnicze na terenie objętym projektem planu oraz w jego
sąsiedztwie zostało w znacznym stopniu przekształcone pod wpływem rosnącej
antropopresji w związku z bliskością silnego ośrodka miejskiego-Poznania.
Miejscowość Komorniki zlokalizowana jest na szlaku komunikacyjnym łączącym
stolicę Wielkopolski z południową częścią kraju (droga krajowa) oraz w sąsiedztwie
autostrady A1 przecinającej Polskę z zachodu na wschód, co wywiera znaczący
wpływ na rozwój osadnictwa oraz różnych forma działalności gospodarczej.
W związku powyższym środowisko przyrodnicze zostało już w pewnym
stopniu zdegradowane, a dalsze pogarszanie jego stanu można powstrzymać m.in.
poprzez wprowadzanie spójnych zasad zagospodarowania terenu z
uwzględnieniem przepisów o ochronie środowiska, co w perspektywie wieloletniej
będzie miało pozytywny wpływ na poprawę stanu jakości poszczególnych
komponentów środowiska.
W Rozdziale XIII wykazano, że odstąpienie od realizacji ustaleń zawartych
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w projekcie miejscowego planu tylko teoretycznie pozwoli zachować obecną
funkcję rolniczą. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zabudowa będzie na
przedmiotowym terenie wprowadzana na podstawie decyzji o warunkach
zabudowy, a więc w sposób chaotyczny. Wprowadzone zostaną trwałe zmiany w
krajobrazie, a forma i gabaryty wprowadzanej zabudowy oraz jej usytuowanie w
ramach działki budowlanej nie będą tworzyły ładu przestrzennego. Również
obsługa komunikacyjna (przebieg i szerokości dróg) realizowana będzie w sposób
przypadkowy. Może pojawić się również zwiększona presja na środowisko
przyrodnicze w związku z brakiem jednolitych zasad wyposażenia nowych
nieruchomości w sieci i systemy infrastruktury technicznej. W przypadku braku
realizacji dopuszczonego w projekcie planu poszerzenia i uregulowania rzeki
Wirynki, mogłoby okresowo dochodzić do podtopień i zalewania gruntów wzdłuż
cieków, a więc zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego łatwiej przedostawałyby
się do wód powierzchniowych.
Brak uregulowań dotyczących sposobu zaopatrzenia nowych inwestycji w ciepło
może negatywnie wpłynąć na stan jakości powietrza atmosferycznego, w związku
ze zwiększoną emisją substancji pochodzących ze spalania paliw stałych. Istnieje
również ryzyko, że na przedmiotowym terenie prowadzona będzie działalność
mogąca zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
W Rozdziale XIII omówiono stan środowiska na terenie objętym
przewidywanym znaczącym oddziaływaniem a w Rozdziale XIV wymieniono
problemy ochrony środowiska dotyczące obszarów podlegających ochronie
prawnej. Na terenie objętym projektem planu nie występują problemy ochrony
środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu. Teren, którego
dotyczy niniejsze opracowanie obecnie nie jest zainwestowany. Nie przewiduje się,
aby zapisy projektu planu miejscowego wywarły znaczący negatywny wpływ na
stan środowiska na obszarach objętych prawnymi formami ochrony przyrody.
Przeciwnie, realizacja jego zapisów pozwoli uchronić przedmiotowy teren przed
chaotycznym rozwojem zabudowy o nieuregulowanych parametrach oraz
wprowadzeniem niepożądanych funkcji. Przy czym teren objęty niniejszym
opracowaniem zlokalizowany jest w odległości ok. 15km od najbliższego obszaru
objętego ochroną prawną, a więc wprowadzenie funkcji przewidzianych w projekcie
planu nie będzie miało istotnego wpływu na stan środowiska obszarów
podlegających ochronie prawnej.
W Rozdziale XV omówiono natomiast cele ochrony środowiska oraz sposób
ich uwzględnienia w projekcie planu. Ustanowione na poziomach
międzynarodowym i krajowym cele polityki ekologicznej znalazły odzwierciedlenie
w dokumentach krajowych na poziomie regionalnym i lokalnym, wynikające m.in. z
następujących dokumentów: Agenda Terytorialna UE, Strategia Rozwoju Kraju
2007-2015, Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Polityka
ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016. Podstawowym
celem polityki ekologicznej na obszarze województwa wielkopolskiego jest
poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi.
Celem nadrzędnym określonym w ww. strategii jest wysoka jakość życia ludności
miejscowości i gminy Komorniki natomiast celem głównym jest zrównoważony
społeczno-gospodarczy rozwój miejscowości i gminy Komorniki. Wśród celów
strategicznych wymienić należy pełne uzbrojenie terenów w infrastrukturę
techniczną, wysoki poziom usług społecznych w gminie oraz aktywna ochrona
środowiska naturalnego. Projekt zmiany planu uwzględnia wyżej wymienione cele
m.in. poprzez zapisy zawarte w rozdziale Zasady ochrony środowiska, przyrody i
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krajobrazu kulturowego oraz poprzez ustalenia rozdziału Zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
W Rozdziale XVI określono, przeanalizowano i oceniono potencjalny wpływ
ustaleń zawartych w projekcie planu na poszczególne komponenty środowiska
przyrodniczego. Realizacja przedsięwzięć przewidzianych w projekcie planu
powodować będzie oddziaływanie na środowisko przyrodnicze w skali lokalnej,
zarówno w trakcie realizacji (budowy) jak i w trakcie funkcjonowania
zrealizowanych zamierzeń, przy czym na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia
oddziaływanie będzie miało charakter marginalny. O ile wpływ na środowisko w
trakcie realizacji zamierzeń inwestycyjnych może być uciążliwy dla poszczególnych
komponentów środowiska przyrodniczego (hałas, drgania, wibracje, wprowadzanie
pyłów
do atmosfery), to wpływ zrealizowanej inwestycji – mając na uwadze
obostrzenia zawarte w zapisach projektu planu oraz jej charakter – będzie znikomy
i pozostanie bez istotnego wpływu na stan przedmiotowego terenu oraz obszaru z
nim sąsiadującego. Oddziaływanie zrealizowanej inwestycji ograniczy się w
praktyce wyłącznie do niewielkiej emisji zanieczyszczeń pyłowych w porze
grzewczej. W przeważającej części teren objęty planem jest użytkowany rolniczo.
Teren objęty opracowaniem nie stanowi siedliska bytowania zwierzyny (z
wyjątkiem zooedafonu – drobnej zwierzyny bytującej pod ziemią) oraz nie stanowi
obszaru występowania gatunków roślin cennych przyrodniczo ani roślinności
naturalnej, za wyjątkiem terenów wzdłuż rzeki Wirynki, gdzie potencjalnie mogą
występować cenne gatunki roślin, grzybów i zwierząt.
Rozdziale XVII przestawiono rozwiązania mające na celu ograniczenie
negatywnych oddziaływań na środowisko – zalecane środki zapobiegawcze. W
celu zapewnienia najpełniejszej ochrony zasobów środowiska przed ewentualnym
negatywnym oddziaływaniem, mogącym powstać w związku z realizacją
przewidzianych w projekcie planu funkcji, zalecono stosowanie takich środków
zapobiegawczych jak: stosowanie przy ogrzewaniu budynków paliw o najniższych
wskaźnikach emisyjnych, przy czym dopuszczono także stosowanie odnawialnych
źródeł energii obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednio
przygotowane miejsca do składowania odpadów, które należy gromadzić w sposób
selektywny, ustalono obowiązek odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji
sanitarnej, ale jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji
sanitarnej, dopuszczono korzystanie ze zbiorników bezodpływowych; zakazano
odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi i dopuszczono realizację
przyzakładowych podoczyszczalni dla ścieków przemysłowych; wody opadowe lub
roztopowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji deszczowej lub
ogólnospławnej, przy czym jako rozwiązanie tymczasowe, do czadu realizacji sieci
kanalizacji deszczowej, dopuszczono odprowadzenie do zbiorników retencyjnych
lub bezpośrednio do gruntu, poprzez rozsączenie lub w inny sposób, zgodny z
przepisami prawa, jako rozwiązanie tymczasowe dopuszczono również
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowów melioracyjnych lub rzeki
Wirynki, pod warunkiem wcześniejszego oczyszczenia wód i uzyskania zgody
właściwych zarządców, zakazano natomiast powierzchniowego odprowadzania
wód deszczowych poza granice nieruchomości. Ponadto przewidziano zachowanie
pasa technologicznego od lini elektroenergetycznej, w odległości 7,5m od osi linii na
każdą ze stron, w granicach którego wprowadzony zostanie zakaz realizacji
obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, zakaz sadzenia
roślinności wysokiej. W przypadku zlokalizowania na terenie 1ZP siedlisk cennych
przyrodniczo gatunków roślin lub zwierząt, należy rozważyć ich zachowanie lub
przeniesienie w inne miejsce o sprzyjających warunkach.
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W ostatnim Rozdziale - XVIII dotyczącym rozwiązań alternatywnych do
przyjętych w projekcie planu ustalono, że w związku z niewielką powierzchnią
terenu objętego projektem planu nie rozpatrywano alternatywnych sposobów
zagospodarowania przedmiotowego terenu, a przyjęte rozwiązanie jest rezultatem
konsultacji z władzami Gminy, lokalną społecznością oraz analizy
zagospodarowania przestrzennego sąsiednich działek budowlanych.

X. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTU PLANU
ORAZ O POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym celem projektu miejscowego planu jest ustalenie przeznaczenia
terenu nim objętego oraz zasad jego zabudowy i zagospodarowania. Zasady te
winny uwzględniać wymogi ochrony środowiska przyrodniczego, dziedzictwa
kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Komorniki położonej w rejonie ul. Ks. Malinowskiego i rzeki Wirynki powstał w
oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) – nazywaną dalej
“upzp”. Procedura sporządzenia planu prowadzona jest w kolejności określonej w
art. 17 upzp i obejmuje zakres wskazany w art. 15 ww. ustawy.
W przedmiotowym projekcie przewidziano realizację następujących funkcji:
• teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów z zabudową usługową,
oznaczony symbolem: P/U,
• tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZP, 2ZP,
3ZP,
• teren drogi publicznej-poszerzenie, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-P,
• teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDD,
• teren wód śródlądowych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS;
Głównym celem planu jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom
przestrzennym i funkcjonalnym, które mogą wystąpić na terenie objętym projektem
planu oraz w jego otoczeniu, w związku z bardzo dogodną lokalizacją tego terenu –
bliskość Poznania, bardzo korzystne położenie względem głównych szlaków
komunikacyjnych, bliskość terenów zabudowanych miejscowości Komorniki.
Celem miejscowego planu jest również przeciwdziałanie rosnącej presji na
środowisko przyrodnicze (m.in. zapobieganie realizacji przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w związku z niedużą odległością od
terenów zabudowy mieszkaniowej, problem z podłączeniem do sieci kanalizacji
sanitarnej, gospodarki odpadami).
W projekcie planu na przeważającej części terenu wprowadzono funkcję
produkcyjną, składów i magazynów, w ramach której ustalono lokalizację obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów oraz obiektów im towarzyszących, terminali
przeładunkowych i centrów logistycznych oraz dopuszczono lokalizację budynków
administracyjno-biurowych, budynków usługowych i handlowo-usługowych, z
wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej aniżeli
2000m2, budynków zamieszkania zbiorowego jak: hotele, motele, hostele,
pensjonaty, stacji paliw, stacji obsługi pojazdów, garaży, a także lokalizację dróg
wewnętrznych, miejsc postojowych, obiektów i urządzeń małej architektury,
obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, urządzeń budowlanych.
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Zakazano natomiast lokalizacji budynków usług oświaty, budynków
przeznaczonych dla prowadzenia działalności leczniczej określonej w przepisach
prawa oraz budynków dla opieki nad małymi dziećmi, przy czym zakazy te nie
dotyczą obiektów przyzakładowych.
Od strony rzeki Wirynki przewidziano wprowadzenie terenów zieleni
urządzonej, który ma przede wszystkim stanowić pas ochronny dla cieku wodnego.
W projekcie planu przewidziano możliwość poszerzenia lub regulacji przebiegu
koryta rzek Wirynki, ale zastrzeżono, że pas zieleni 2ZP ma mieć szerokość nie
mniejszą niż 5m. Ww. zapis wraz z zakazem lokalizowania obiektów budowlanych,
z wyjątkiem obiektów małej architektury, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
ma na celu ochronę przed lokalnymi podtopieniami, które sezonowo mogą
wystąpić, a których maksymalny zasięg został pokazany a rysunku projektu planu.
Ponadto dla terenów zieleni urządzonej ustalono utrzymanie istniejącej zieleni i
dopuszcza nowe nasadzenia, obowiązek zapewnienia dostępu do rzeki w celu
wykonywania prac melioracyjno-konserwacyjnych, zakaz realizacji ogrodzeń w
odległości mniejszej niż 1,50 m od linii brzegowej rzeki Wirynki oraz dopuszczono
realizację ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego. Ustalono również zachowanie
systemu melioracyjnego, przy czym dopuszcza się jego przebudowę z
zastrzeżeniem konieczności zastosowania rozwiązań zastępczych, przełożenia lub
przebudowy urządzeń drenarskich, przy zachowaniu pierwotnego poziomu wód
gruntowych.
Dla cieku wodnego – rzeki Wirynki ustalono, zakaz lokalizowania obiektów z
wyjątkiem obiektów związanych z gospodarką wodną takich jak śluzy, urządzenia
spiętrzające wodę, zastawki, wyloty kanalizacji deszczowej oraz dopuszczono
wykorzystanie wód powierzchniowych śródlądowych na cele gospodarki wodnej,
turystyki i rekreacji.
W zakresie obsługi komunikacyjnej przedmiotowego terenu, w projekcie
planu przewidziano również wprowadzenie terenów dróg publicznych KD-P
stanowiącego poszerzenie istniejącej drogi publicznej – ul. Ks. Malinowskiego oraz
KDD – projektowana droga publiczna o szerokości jezdni min. 6m. Ustalono, że
miejsca postojowe, w ilości niezbędnej dla realizacji planowanych inwestycji,
należy przewidzieć w granicach terenu objętego inwestycją, z zastrzeżeniem, że
powierzchnia terenu biologicznie czynna winna wynosić min. 20% powierzchni
działki budowlanej (w tym ustala się obowiązek realizacji pasa zieleni o szerokości
2 m, wzdłuż granic działek, od strony dróg).
Ponadto określono sposób zagospodarowania wzdłuż istniejącej linii
elektroenergetycznej 15kV, dla której. wyznaczono pas technologiczny o
szerokości 7,5 od osi linii na każdą ze stron, tak aby przeciwdziałać negatywnym
oddziaływaniom.. W granicach pasa obowiązują zasady zagospodarowania
określone w przepisach prawa, w tym zakaz zabudowy obiektami z
pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, zakaz sadzenia roślinności
wysokiej, ponadto sposób zagospodarowania i zabudowy terenu w pasach
technologicznych należy uzgodnić z właścicielem linii elektroenergetycznej.
Dopuszczono również skablowanie, przeniesienie lub usunięcie linii, na warunkach
określonych przez gestora sieci.
Wprowadzono również szereg zapisów mających na celu osiągnięcie
wysokiego poziomu ładu przestrzennego. Ustalono m.in., nieprzekraczalne linie
zabudowy, min. powierzchnię działki budowlanej 2000m, min. szerokość frontu
działki 25m, dopuszczono wszelkie rodzaje dachów.
Zakazano natomiast realizacji ogrodzeń pełnych oraz prefabrykowanych
betonowych i żelbetowych, sytuowania szyldów, reklam i tablic informacyjnych w
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miejscach oraz w sposób utrudniający czytelność informacji drogowskazowej,
stosowanie oświetlania wpływającego negatywnie na drogi, leżące poza granicami
planu, stosowania ogrodzeń w których powierzchnia pełna przekracza 50% całej
powierzchni ogrodzenia i wyższych niż 2,0m.

XI. Stan istniejący środowiska
Przedmiotowy rozdział prognozy oddziaływania na środowisko stanowi opis
stanu istniejącego środowiska przyrodniczego na obszarze opracowania. Rozdział
został opracowany na podstawie powszechnie dostępnych, istniejących opracowań
tekstowych i kartograficznych, a jego zapisy nie wynikają bezpośrednio z zapisów
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe
zapisy powiązane są z istniejącym stanem środowiska przyrodniczego
analizowanego obszaru.
Dla ułatwienia analizy stanu istniejącego środowiska przyrodniczego
zastosowano podział pojęć na „obszar opracowania” i „teren opracowania”,
przy czym teren opracowania stanowi część obszaru opracowania. Jako obszar
opracowania przyjmowano przeważnie obszar w granicach administracyjnych
gminy Komorniki.
1. INFORMACJE OGÓLNE
Gmina Komorniki zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, w
powiecie poznańskim, na południowy zachód od stolicy województwa – Poznania,
przy drodze krajowej nr 5 łączącej Poznań z Wrocławiem.
Obszar opracowania obejmuje część miejscowości Komorniki, w rejonie
ulicy Ks. Malinowskiego, od wschodu graniczy z drogą powiatową 2387P, a od
zachodu z rzeką Wirynką.
Przedmiotowe działki bezpośrednio przylegają do drogi – ul. Ks.
Malinowskiego, która przebiega nad autostradą i prowadzi do Plewisk.
Przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są w niewielkiej odległości od węzła
autostradowego Komorniki, do którego bezpośrednio można dojechać drogą
krajową nr 5. W stanie istniejącym przedmiotowe nieruchomości stanowią
niezabudowane grunty rolne, które od północy i południa graniczą również z
terenami rolnymi, a od zachodu ograniczone są rzeką Wirynką, poza którą również
znajdują się pola uprane (w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic Polnej i Ks. Malinowskiego,
zatwierdzonym Uchwałą nr XXII/131/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 30
czerwca 2006r., przeznaczone pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny). Od
zachodu do terenu opracowania przylega bezpośrednio ul. Ks. Malinowskiego –
droga powiatowa 2387P, a dalej tereny w mniejszym lub większym stopniu
zainwestowane. Przez teren opracowania przebiega, w jego północnej części, linia
elektroenergetyczna 15kV. W północnej części przedmiotowego terenu
zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne.
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2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POŁOŻENIA GEOGRAFICZNEGO
Według podziału fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego (1998)
przedmiotowy obszar położony jest w obrębie podprowincji Pojezierza
Południowobałtyckie (314/315), w makroregionie Pojezierze Wielkopolskie (315.5),
w mezoregionie Pojezierze Poznańskie (315.51).
Według podziału geomorfologicznego B. Krygowskiego działki objęte
opracowaniem zlokalizowane są w subregionie Odcinek Śremski (B4) regionu
Pradolina Warszawsko-Berlińska (B). Bardziej szczegółowo ww. teren należy do
subregionu Równina Poznańska(VIII6), będącego częścią Wysoczyzny
Poznańskiej (VIII).
3. UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI TERENU
Morfologia analizowanego obszaru ukształtowana została w wyniku deglacjacji
strefowej – powierzchnia terenu jest mocno zróżnicowana. Główne rysy rzeźby
terenu zostały ukształtowane w wyniku recesji lądolodu bałtyckiego z fazy
leszczyńskiej po fazę poznańską. Schyłek późnego glacjału i późny glacjał były
okresami, w których przeważały procesy zaostrzające rzeźbę, natomiast wraz z
początkiem holocenu dominującą rolę zaczęły odgrywać procesy łagodzące rysy
rzeźby terenu.
Teren objęty analizą stanowi powierzchnię płaską, opadającą w kierunku rzeki
witrynki. Połnocno wschodnia część terenu objętego projektem planu połozona jest
na wysokości ok. 78,5 m n.p.m., natomiast południowo wschodnia - na wysokości
ok. 75,2 m n.p.m. Dno rzeki Wirynki znajduje się natomiast na wysokości ok. 73,874,1 m n.p.m. a jej brzegi tworzą ostre, ale niewysokie skarpy.
4. BUDOWA GEOLOGICZNA I LITOLOGIA
Analizowany obszar leży w obrębie monokliny przedsudeckiej, zbudowanej
ze skał permsko-mezozoicznych leżących na niezgodnie sfałdowanym podłożu
paleozoicznym. Najstarszą warstwę stanowią skały permskie piaskowce,
zlepieńce, łupki czerwonego spągowca. Na nich spoczywają dolno permskie skały
wulkaniczne (Stupnicka E.,1997). Następnie strop mezozoiku stanowią iły, margle i
piaskowce okresu środkowej jury oraz górno jurajskie margle, wapienie i dolomity.
Kolejną warstwę monokliny przedsudeckiej budują pochodzące z kredy osady
morskie, które jednak w wyniku górno kredowych ruchów laramijskich zostają
usunięte ze stanowiącej obszar analizy części monokliny. Następnie na
przedmiotowym obszarze w paleocenie i dolnym eocenie tworzą się pokrywy
zwietrzelinowe, ale już w oligocenie dochodzi do ich uprzątnięcia. W miocenie, na
skutek ruchów tektonicznych dochodzi do powstania licznych deformacji terenu –
rowy, kotliny. W kolejnym okresie – pliocenie, na skutek zasadniczych zmian
klimatycznych nasilają się procesy akumulacji piaszczysto-mułkowo-ilastej
(powstanie pstrych iłów poznańskich). W stropie trzeciorzędu zaznacza się
wyraźnie warstwa iłów plioceńskich. Na utworach trzeciorzędwoch zalega warstwa
osadów czwartorzędowych o miąższości od 20 do 60m, zbudowana głównie z
piasków i żwirów.
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5. ZJAWISKA KLIMATYCZNE
Obszar objęty opracowaniem położony jest w strefie klimatu umiarkowanego
przejściowego z przewagą wpływów oceanicznych. Dla tego typu klimatu
charakterystyczne są mniejsze roczne amplitudy temperatur i duża zmienność
pogody w ciągu roku.. Zimy są krótsze i cieplejsze niż we wschodniej części kraju.
W związku z łagodniejszymi warunkami klimatycznymi okres wegetacyjny trwa w
tym rejonie dłużej niż w centrum i na wschodzie kraju i rozpoczyna się wcześniej.
Okres wegetacyjny trwa od końca marca do pierwszej dekady listopada i wynosi
średnio 222 dni. Większa ilość opadów występuje w półroczu zimowym niż w
letnim. Łagodny klimat obszaru związany jest nie tylko z wpływami oceanicznymi,
ale także z występowaniem dużych kompleksów leśnych.
Tab. 1. Podstawowe informacje o warunkach klimatycznych obszaru
Lp.

Cecha

Wartość

1
2
3

średnia suma opadów dla okresu rocznego
średnia suma opadów w półroczu letnim
średnie parowanie terenowe

500 – 550 mm
do 350 mm
500 mm

4

średnia liczba dni gorących w roku z temp. ≥25°C

30-40 dni

5

średnia liczba dni bardzo mroźnych w roku z temp. ≤-10° C
średnia liczba dni z pokrywą śnieżną w roku
Średnia liczba dni z mgłą w ciągu roku

2-4 dni

6
7
8

Średnia liczba dni z burzą w ciągu roku

20-25 dni

60-80 dni
> 60 dni

Źródło: Atlas Środowiska Geograficznego Polski, Stefan Kozłowski, Atlas Zasobów, Walorów i
Zagrożeń Środowiska Geograficznego Polski, Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 1994

Pod względem bonitacji klimatycznej dla rolnictwa analizowany obszar
odznacza się wartością wskaźnika na poziomie 94-96 (przy maksymalnej wartości
dla kraju wynoszącej 100).

6. ZASOBY WODNE
Obszar objęty analizą należy do dorzecza Warty. Przebieg Rzeki Warty
warunkuje główny kierunek odpływu cieków – z południa na północ. Znaczne
powierzchnie stanowią obszary międzyrzeczy Warty, a pozostałą część zlewnie jej
lewostronnych dopływów: Kanału Szymanowo-Grzybno, Kanału Mosińskiego i
Wirenki. Większość wyznaczonych działów jest III rzędu, a ich układ z uwagi na
ukształtowanie morfologiczne jest mocno skomplikowany.
WODY POWIERZCHNIOWE

System hydrograficzny uwarunkowany jest wieloma czynnikami tj. budową
geologiczną, warunkami geomorfologicznymi i litologicznymi, a także działalnością
człowieka – prace melioracyjne prowadzone od końca XVIII w.
W wyniku działalności człowieka ukształtowany został obecny układ
kanałów melioracyjnych: Kanał Trzeborski, Kanał Mosiński, Kanał Radzewicki,
Kanał Szymanowo-Grzybno, Kanał Tesiny-Orkowo, Olszynka z Kanałem PiotrowoIłowiec. Cieki te zostały w większości uregulowane - posiadają liczne zastawki i
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jazy i włączone zostały do systemów melioracyjnych odwadniających niewielkie
już powierzchnie podmokłe.
Innym ważnym elementem przedmiotowego obszaru są jeziora. W
położonej w sąsiedztwie terenu objętego opracowaniem rynnie glacjalnej znajduje
się szereg jezior: Jarosławieckie, Małe, Rosnowskie, Góreckie, Kociołek, ŁódzkoDymaczewskie, Budzyńskie, Konarzewskie, Chomęcickie. Jeziora te posiadają
niewielka powierzchnię i małą głębokość, w związku z czym postępuje ich
zanikanie, widoczne zwłaszcza w przypadku jeziora Rosnowskiego.
W granicach terenu objętego projektem planu, w jego wschodniej części,
przepływa rzeka Wirynka.
WODY PODZIEMNE

Pod względem hydrogeologicznym analizowany obszar leży w regionie
wielkopolskim (XIII), w obrębie którego wydziela się: zasadniczy region
wielkopolski (XIII), rejon Wielkopolskiej doliny Kopalanej (XIII A), rejon doliny Warty
(XIII E) oraz rejon Pradoliny Warciańsko Odrzańskiej (XIII B).
Głębokość występowania pierwszego poziomu wodonośnego zależy
głównie od budowy geologicznej oraz ukształtowania powierzchni terenu. Na
analizowanym
obszarze
hydroizobaty
charakteryzują
się
przebiegiem
współkształtnym w odniesieniu do ukształtowania terenu. W rynnach jeziornych i
dolinach rzecznych pierwszy poziom wodonośny najczęściej zalega powyżej 1 m,
następnie w kierunku wysoczyzn hydroizobaty przybierają większe wartości, a
najgłębiej zalegają w obrębie pagórków czołowo morenowych w rejonie Mosiny
(poziom wodonośny na głębokości ok.20 m).
Teren analizowany zbudowany jest z gruntów o słabej przepuszczalności,
a zwierciadło wód podziemnych zalega tu na głębokości od ok.1,0 m do 2,0 m, a
wzdłuż rzeki płycej, na głębokości poniżej 1,0m.
Na obszarze analizowanym znajdują się Obszary Wysokiej Ochrony (OWO)
dwóch głównych zbiorników wód podziemnych – GZWP nr 144 Wielkopolska
Dolina Kopalna oraz GZWP nr 150 Pradolina Warszawa – Berlin (Koło-Odra), a
także Obszar Najwyższej Ochrony (ONO) GZWP Pradolina Warszawa – Berlin
(Koło-Odra) (Kleczkowski 1990).
7. ZASOBY SUROWCÓW MINERALNYCH
Na obszarze analizowanym występują przede wszystkim złoża surowców
pospolitych, głównie budowlanych tj. żwiry, piaski, gliny, iły, zlokalizowane m.in. w
okolicach Komornik, Dymaczewo Nowe, Wronczyn, Borkowice, Rybojedzko. Od
Lubonia, przez Mosinę, aż po Czempiń rozciąga się złoże węgli brunatnych, jednak
z uwagi na położenie w granicach aglomeracji Poznania oraz częściowo w
granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego ich eksploatacja nie jest planowana.
Ponadto w rejonie Strykowa i Stęszewa znajdują się niewielkie złoża gazu
ziemnego.
Na terenie opracowania nie odnotowano występowania złóż surowców o
znaczeniu gospodarczym, brak również oznak, że były podejmowane próby
eksploatacji.
8. KRAJOBRAZ I JEGO ZMIANY
Obszar analizy stanowi krajobraz wiejski, ale z uwagi na bliskie sąsiedztwo
stolicy województwa - Poznania, stale przekształcany poprzez zagęszczanie
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istniejącej zabudowy - wprowadzanie obok zabudowy zagrodowej budynków
mieszkaniowych, letniskowych oraz usługowej i przemysłowej. Osuszane są tereny
podmokłe, pojawiają się nowe elementy infrastruktury technicznej – drogi, linie
elektroenergetyczne.
Teren analizy stanowi powierzchnię płaską, niezainwestowaną. Obecnie
wykorzystywaną pod uprawy. W związku z rosnąca presja krajobraz wiejski
przekształcony został stopniowo w podmiejski. W zachodniej części teren łagodnie
opada w kierunku rzeki Wirynki. Przez północno wschodnią część terenu objętego
pracami projektowymi przebiega linia elektroenergetyczna 15kV.
9. BONITACJA I ZAGOSPODAROWANIE GLEB
Obszar opracowania położony jest w granicach Nadwarciańskiego regionu
rolniczo-glebowego. Wśród gruntów ornych przeważają gleby kompleksów 6 i 7 o
niskiej przydatności rolniczej ze znacznym udziałem gleb kompleksu 5.
Na terenie objętym pracami planistycznymi występują głownie gleby
kompleksu 4, wytworzone na glebach typu bielicowego i pseudobielicowego. Są to
piaski gliniaste lekkie, pod którymi średniogłęboko zalegają gliny lekkie. W
południowej części przedmiotowego terenu występują niewielkie połacie gleb
kompleksu 2, również wytworzone na glebach typu bielicowego i
psudobielicowego. Są to piaski gliniaste mocne, pod którymi płytko zalegają gliny
lekkie. W części zachodniej, wzdłuż rzeki biegu Wirynki, występują gleby
kompleksu 8 oraz 2z, wytworzone na czarnych ziemiach właściwych .
10. ŚWIAT ROŚLINNY
Obszar analizy charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem pod
względem potencjalnej roślinności naturalnej. Znaczna powierzchnię zajmuje
siedlisko środkowoeuropejskich grądów dębowo-grabowych. Pomiędzy nimi
występują
siedliska
borów
mieszanych
dębowo-sosnowych,
środkowoeuropejskiego boru sosnowego, świetlistej dąbrowy oraz acydofilnej
dąbrowy. W obrębie doliny Warty występują siedliska łęgu wierzbowo-topolowego,
w pozostałych rynnach glacjalnych i dolinach rzecznych dominują łęgi jesionowoolszowe i jesionowo-wiązowe. Panującymi gatunkami drzew są sosna i dąb. Wśród
siedlisk leśnych przeważają bór mieszany świeży, bór świeży, las świeży oraz ols.
W granicach przedmiotowego terenu występuje przede wszystkim
roślinność upraw polowych oraz niewielkie tereny łąkowe oraz drzewa i krzewy–
pasmowo, wzdłuż rzeki Wirynki.
11. ŚWIAT ZWIERZĘCY
Fauna obszaru opracowania reprezentowana jest przez gatunki
charakterystyczne dla całego kraju. Polska należy do prowincji europejsko–
zachodniosyberyjskiej Palearktyki, w krainie południowobałtyckiej. Obszar analizy
charakteryzuje się występowaniem różnych gatunków zwierząt, od dziko żyjącej
zwierzyny grubej zamieszkującej lasy po pospolite szkodniki pól.
Przedmiotowy teren stanowi obecnie głównie grunt użytkowany rolniczo,
który jedynie wzdłuż rzeki porośnięty jest drzewami i krzewami i nie stanowi
bezpośredniego siedliska zwierzyny, z wyjątkiem gatunków bytujących pod
powierzchnią ziemi (zooedafon) oraz drobnych gatunków ptactwa. Okresowo mogą
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pojawiać się gatunki drobnej zwierzyny, dla których przedmiotowy teren stanowi
trasę migracji, ponieważ ze względu na osłonięcie cieku zielenią naturalną średnią
i wysoką może stanowić korytarz ekologiczny ułatwiający migracje zwierzyny.

12. DEGRADACJA KOMPONENTÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Degradacja powierzchni terenu
Obszar objęty opracowaniem charakteryzuje się pewnym stopniem
degradacji powierzchni terenu. W granicach obszarów zabudowanych występują
powierzchnie zdegradowane w postaci gruntów antropogenicznych. Dotyczy to
zarówno jednostek o zwartej zabudowie (np. Komorniki) jak i luźnej (mniejsze
miejscowości – Chomęcice, Rosnówko, Walerianowo).
Spośród innych form degradacji powierzchni terenu należy wymienić
wyrobiska eksploatacji surowców budowlanych, cmentarze, nieliczne składowiska
surowców leśnych i przemysłowych, składowiska surowców rolniczych. Ponadto
występują składowiska paliw płynnych i stałych podlegających kontroli
(komunalne). Problem stanowią nielegalne składowiska odpadów zlokalizowane w
nieczynnych wyrobiskach surowców mineralnych.
Teren objęty planem charakteryzuje się niewielkim stopniem
przekształcenia. Jest on w stanie istniejącym użytkowany rolniczo, a więc narażony
na ruchy denudacyjne w związku z cyklicznym pozbawianiem gleby roślinności, co
naraża ją na takie procesy jak np. spłukiwanie, spełzywanie, spływy błotne oraz, w
skrajnym przypadku, osuwanie.
Degradacja gleb
W 1994r. na obszarze analizowanym przeprowadzone zostały badania w
ramach krajowego monitoringu gleb, które przeprowadził Instytut Uprawy,
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (UING). W wyniku ww. badań
stwierdzono na przedmiotowym obszarze niskie stężenie siarki. Pod względem
metali ciężkich gleby wykazywały normalną zawartość. W 2002r. Okręgowa Stacja
Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu przeprowadziła badania w miejscowości
Komorniki, gdzie stwierdzono naturalną zawartość siarki siarczanowej i metali
ciężkich.
W miejscowościach przedmiotowego obszaru oraz wzdłuż szlaków
komunikacyjnych występują gleby antropogeniczne przekształcone, należące do
industriosoli i urbisoli. Są to często gleby o przekształconym profilu,
zanieczyszczone, zawierające odpady oraz o dużym stopniu skompresowania, a
co za tym idzie słabo przepuszczalne dla wody i powietrza. Ponadto grunty rolne
są narażone na procesy erozji, a więc wymagają specjalistycznych zabiegów
agrotechnicznych, a z uwagi na niską lesistość gminy, zasadne jest wprowadzanie
na najsłabszych glebach zalesień.
Degradacja lasów
Większość lasów analizowanego obszaru należy do słabej klasy uszkodzeń
drzewostanu (defoliacja do 10%). Wskazuje to na dobry stan zdrowotny lasów na
tym obszarze – drzewa lekko uszkodzone. Jedynie miejscami defoliacja dochodzi
do 25%, a uszkodzenia aparatu asymilacyjnego drzew spowodowana jest
czynnikami antropogenicznymi – emisja zanieczyszczeń.
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Degradacja wód powierzchniowych
Na stopień degradacji wód powierzchniowych znaczący wpływ wywiera
gospodarka wodno – ściekowa, a przede wszystkim brak kanalizacji, brak kontroli
zrzutu ścieków z gospodarstw indywidualnych oraz niedostateczna ilość
oczyszczalni ścieków.
Badania stanu zanieczyszczenia wód rzeki Wirenki, przepływającej najbliżej
terenu objętego pracami planistycznymi, przeprowadzane były w 2010r. przez
WIOŚ r. Punkt kontrolny znajdował się na 0,7km rzeki. Badania stanu
ekologicznego wód wykazały, że w zakresie temperatury wody, jej odczynu oraz
zawartości azotu amonowego wody zaliczyć można do I klasy, w zakresie
biochemicznego zapotrzebowania tlenu, przewodności w 20ºC oraz zawartości
ogólnego węgla organicznego do klasy II. W wyniku przeprowadzenia analizy
zawartości tlenu rozpuszczonego, azotu azotanowego, azotu ogólnego, azotu
Kjeldahla, fosforu ogólnego oraz substancji rozpuszczonych stan wody rzeki
Wirenki oceniono poniżej stanu dobrego. Stan/potencjał ekologiczny wód Wirenki
zaliczono do klasy III.
Głównym źródłami zanieczyszczeń ww. cieku są pobliskie miejscowości:
Dąbrowa, Skórzewo oraz Komorniki, a także oczyszczalnia ścieków w Łęczycy.
Pozostałe cieki obszaru analizy (np. Kanał Mosiński, Olszynka, Samica
Stęszewska) wg badań WIOŚ z 1998 i 2002r. również prowadziły wody
pozaklasowe. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że również
mniejsze cieki prowadziły wody pozaklasowe (na sutek dopływów zanieczyszczeń
z pół, nieszczelnych szamb, nielegalnych zrzutów ścieków bytowo-komunalnych).
Wg badań przeprowadzonych w 2011 r. przez WIOŚ wody Samicy
Stęszewskiej zaliczyć należy pod względem biologicznym do klasy IV, pod
względem fizykochemicznym do klasy II (stan dobry), pod względem
hydromorfologicznym do klasy I, a pod względem chemicznym – stan wód poniżej
dobrego.
Wg badań przeprowadzonych w 2011 r. przez WIOŚ wody Kanału
Mosińskiego (okolice Mosiny) zaliczyć należy pod względem biologicznym do klasy
III (potencjał umiarkowany), pod względem fizykochemicznym do potencjał poniżej
dobrego, pod względem hydromorfologicznym do klasy II, a pod względem
chemicznym – stan wód poniżej dobrego.
W 2012 roku wody rzeki Wirynki nie zostały poddane badaniu, natomiast
stan chemiczny wody Kanału Mosińskiego (punkt pomiarowy w Mosinie) oceniono
jako dobry - jakość wód określono badając zawartość rtęci i jej związków,
Benzo(b)fluorantenu, Benzo(gh,i)terylenu oraz Indeno(1,2,3-cd.)piranu. Stan
chemiczny wód Samicy Stęszewskiej oceniono natomiast poniżej stanu dobrego
(pod uwagę brano związki j.w.).
Degradacja wód podziemnych
Zanieczyszczenie wód podziemnych obszaru analizowanego dotyczy
szczególnie okolic miejscowości niepodsiadających kanalizacji sanitarnej (do wód
podziemnych przenikają m.in. nieczystości z nieszczelnych szamb,
zanieczyszczenia z pół uprawnych).
Najbliższy punkt monitoringu wód podziemnych znajduje się w
Puszczykowie. Wyniki badań przeprowadzonych przez WIOŚ w Poznaniu, w tym
punkcie, w 2001 r. wykazały niską jakość wód (wody czwartorzędowe, badane na
głębokości 35 m p.p.t.). Wody te należały do III klasy czystości. O zaliczeniu wód
do III klasy zadecydowały takie czynniki jak: stężenie manganu, selenu oraz barwa
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wody. Mętność wody, a także zawartość azotu i żelaza wykazywały wartości
pozaklasowe (brak bardziej aktualnych danych).
Bardziej aktualne dane, uzyskane w ramach krajowej sieci monitoringu
jakości wód podziemnych, dotyczą punktów pomiarowych zlokalizowany w nieco
większej odległości od terenu objętego projektem planu, z których najbliższymi są
punkty w trzy punkty w Borówcu oraz Buku. Wyniki pomiarów w poszczególnych
punktach pomiarowych przedstawia poniższa tabela.
Tab.2. Wyniki pomiarów w ramach państwowego monitoringu wód podziemnych w 2012r.
Gmina

Miejscowość

Opróbowanie

Klasa jakości wody w punkcie
pomiarowym w 2012r.
Kórnik
Borówiec
końcowa
IV
Kórnik
Borówiec
końcowa
III
Kórnik
Borówiec
końcowa
III
Buk
Buk
końcowa
III
Buk
Dakowy Suche końcowa
III
Buk
Kalwy
końcowa
III
Źródło: Opracowanie własne na postawie „Oceny jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych
sieci krajowej w ramach monitoringu diagnostycznego w roku 2012 /wg badań PIG/”

Degradacja powietrza atmosferycznego
Na terenie objętym opracowaniem zanieczyszczenie powietrza związane
jest z zakładami produkcyjnymi oraz źródłami transportowymi. Okresowo, w
sezonie grzewczym pojawia się zwiększona emisja ze źródeł niskich. Emisja ta
stanowi poważny problem zarówno na terenie miejskim jak i wiejskim. Związana
jest ze spalaniem paliwa o niskiej jakości w paleniskach domowych oraz z
działalnością małych zakładów, niepodlegających obowiązkowi posiadania
pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
Kolejna grupa źródeł zanieczyszczeń powietrza związana jest z
komunikacją. Największe liniowe źródła zanieczyszczeń związane są z
przebiegającą w pobliżu drogą powiatową autostradą A1 oraz drogą krajową nr 5,
stanowiącą ważną arterię komunikacyjną.
Roczna ocena jakości powietrza za rok 2012 została przeprowadzona
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi
oraz ze względu na ochronę roślin.
Ocena pod kątem zdrowia obejmuje: dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki
SO2, benzen C6H6, ołów Pb, arsen As, nikiel Ni, kadm Cd, Benzo(a)piren B(a)P, pył
PM10, ozon O3, tlenek węgla CO oraz pył PM2,5. Ocena była prowadzona w
nowym układzie stref (innym niż oceny dokonywane w poprzednich latach). W
ocenie za 2012 rok uwzględniono 46 stref dla każdego z wymienionych
zanieczyszczeń. Według nowego podziału strefę stanowi:
• aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,
• miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,
• pozostały obszar województwa.
Ocena pod kątem ochrony roślin uwzględnia: dwutlenek siarki SO2, tlenki
azotu NOx, ozon O3. W wyniku przeprowadzonej oceny zostały wyodrębnione
strefy, a podstawę ich klasyfikacji stanowiły: dopuszczalny poziom substancji w
powietrzu, dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines
tolerancji, poziom docelowy, poziom celów długoterminowych.
Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i
kryteriów dla ochrony roślin dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest
zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas:
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• klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają
odpowiednio poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych; \
• klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych
o margines tolerancji;
• klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne lub poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji, w
przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne,
poziomy docelowe.
Gmina Komorniki zlokalizowana jest w strefie wielkopolskiej. Zaliczenie strefy do
określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i
wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza
lub na rzecz utrzymania tej wartości.
Wyniki klasyfikacji stref pod kątem ochrony zdrowia
W województwie wielkopolskim dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, kadmu,
arsenu, niklu, ołowiu, benzenu i tlenku węgla wszystkie strefy zaliczono do klasy A.
Do klasy A zaliczono również strefy Aglomeracja Poznańska oraz miasto Kalisz
ze względu na poziom ozonu. Przekroczenia poziomu docelowego ozonu
stwierdzono w strefie wielkopolskiej, w związku z czym zaliczono ją do klasy C,
aglomerację poznańska oraz miasto Kalisz zakwalifikowano do klasy A. Ozon jest
zanieczyszczeniem wtórnym powstającym w większych stężeniach przy
sprzyjających warunkach meteorologicznych, w atmosferze zawierającej
prekursory ozonu.
Dla benzo(a)pirenu i pyłu PM10 (wg rocznego czasu uśredniania oraz wg 24godzinnego czasu uśredniania w 2012) wszystkie strefy województwa
wielkopolskiego zaliczono do klasy C.
Dla pyłu PM 2,5 strefę aglomeracji poznańskiej oraz strefę wielkopolską
zaliczono do klasy A, natomiast miasto Kalisz zaliczono do zaliczono do klasy C.
W obrębie poszczególnych stref należy zidentyfikować obszary przekraczania
wartości dopuszczalnych.
Wyniki klasyfikacji w oparciu o kryteria określone dla ochrony roślin
W wyniku oceny przeprowadzonej za rok 2012 dla ozonu, strefie wielkopolskiej
pod kątem ochrony roślin przypisano klasę C, co oznacza, że na terenie strefy
został przekroczony poziom docelowy i poziom celu długoterminowego dla
rozpatrywanej substancji. Wszystkie strefy oceniane pod kątem dwutlenku siarki i
tlenków azotu zaliczono do klasy A.
Klimat akustyczny
Spośród źródeł hałasu występujących na obszarze opracowania do
najbardziej znaczących zaliczyć należy hałas komunikacyjny. W miejscowościach
zlokalizowanych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych hałas może być
bardziej odczuwalny. Drugim rodzajem źródeł emisji hałasu jest przemysł.
Bezpośrednie sąsiedztwo obszaru objętego projektem planu stanowią
tereny zainwestowane - zabudowa produkcyjna, składy magazyny, zabudowa
mieszkaniowa. Największe zagrożenie hałasem związane jest z sąsiedztwem
ciągów komunikacyjnych, a zwłaszcza autostrady A2 oraz drogi krajowej nr 5 o
znacznym natężeniu ruchu pojazdów. Ww. drogi nie sąsiadują bezpośrednio, z
terenami, które w projekcie planu przeznaczone są pod realizacji funkcji dla których
prawo wprowadza dopuszczalne poziomy hałasu. Hałas generowany przez
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samochody będzie na terenach projektowanych pod ww. funkcje słyszalny, ale nie
powinien powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w
przepisach. Niemniej jednak na przedmiotowym terenie projekt planu, w przypadku
realizacji obiektów zamieszkania zbiorowego, ustala się zachowanie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku określonych w przepisach prawa jak dla terenów
zamieszkania zbiorowego.
Nie przewiduje się, aby hałas emitowany przez linie elektroenergetyczne
wywierał negatywny wpływ na projektowane funkcje, ponieważ projekt planu
zakłada odsunięcie zabudowy od osi ww. linii na bezpieczną odległość – pas
technologiczny o szerokości 15 m, po 7,5 od osi linii na każdą ze stron, do czasu
ich skablowani, usunięcia lub przeniesienia. Po skablowaniu, usunięciu lub
przeniesieniu ww. linii, warunki określone w projekcie planu dla pasa
technologicznego utracą moc.
Pola elektromagnetyczne
Pole elektromagnetyczne to szczególny stan materii, charakteryzujący
wszelkie, równoczesne oddziaływania pomiędzy ładunkami elektrycznymi i
dipolami magnetycznymi za pośrednictwem pola elektrycznego i pola
magnetycznego.
Jednostką
charakteryzującą
stan
energetyczny
pola
elektromagnetycznego jest gęstość mocy pola wyrażona w watach na metr
kwadratowy [W/m2].
Z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia człowieka w zakresie
promieniowania niejonizującego istotne są mikrofale, radiofale oraz fale o bardzo
niskiej (VLF) i ekstremalnie niskiej częstotliwości (FW). Źródłami tego typu
promieniowania są stacje radowe, telewizyjne oraz telefonii komórkowej. Długość
fali może być w tym zakresie rzędu tysięcy kilometrów, zatem zawsze człowiek
znajduje się w tzw. polu bliskim, gdzie obie składowe pola: magnetyczną
i elektryczną, można rozpatrywać niezależnie.
Zaopatrzenie w energię elektryczną, będącą również źródłem
promieniowania elektromagnetycznego, realizowane jest przez linie o napięciu 15
kV. Napięcie 15 kV i niższe nie wywiera znaczącego wpływu na środowisko i
zdrowie ludzi, niemniej jednak do czasu skablowania lub przeniesienia ww. linii
należy przestrzegać szczególnych zasad zagospodarowania w granicach pasa
technologicznego (o szerokości 15 m, po 7,5 od osi linii na każdą ze stron), w tym
zakazu zabudowy. Po skablowaniu lub przeniesieniu ww. linii pas technologiczny
przestanie obowiązywać.
Ogólna ocena stanu środowiska przyrodniczego i stopnia jego degradacji
Obecny stan środowiska przyrodniczego na analizowanym obszarze
charakteryzuje się pewnym stopniem degradacji – miejscowości Komorniki,
Rosnówko, Szreniawa. Emisja gazów i pyłów do atmosfery związana jest przede
wszystkim z rozkładem źródeł niskich, co może być bardziej odczuwalne w sezonie
grzewczym. Emisja z zakładów przemysłowych nie jest tak odczuwalna ze względu
na wymóg stosowania urządzeń odpylających.
Gleby na obszarze objętym analizą są średnio zakwaszone, a miejscami
narażone na denudację naturogeniczną i uprawową. Stan zdrowotny lasów, których
na terenie gminy Komorniki jest niewiele, charakteryzuje się średnią klasą
uszkodzeń (głównie w związku z występowaniem czynników biotycznych).
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Wskazania dotyczące kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego
Na obszarze objętym opracowaniem najbardziej cenne i wrażliwe pod
względem walorów przyrodniczych i krajobrazowych tereny objęto różnym formami
ochrony przyrody (Wielkopolski Park Narodowy, obszary Natura 2000).
Występowanie licznych walorów przyrodniczych powoduje, że wymagania dla
stanu ich środowiska są znacznie większe niż w przypadku innych obszarów.
Podstawowym wskazaniem na obszarze opracowania jest przeciwdziałanie
degradacji wód powierzchniowych i podziemnych. Należy podjąć działania
zmierzające do rozbudowywania sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacji
istniejących oczyszczalni ścieków i budowania nowych. Należy również zwracać
uwagę na prawidłowe systematyczne opróżnianie przydomowych zbiorników
bezodpływowych. Wskazane jest takie prowadzenie gospodarki rolnej, aby
ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczeń (nawozów sztucznych) z pół do
wód powierzchniowych i gruntowych.
Ważnym zadaniem jest walka z powstawaniem niekontrolowanych
składowisk odpadów, a także zmniejszanie ilości składowanych odpadów poprzez
wprowadzanie
odpowiednich
metod
ich
unieszkodliwiania
lub
zagospodarowywania.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery powinno odbywać się
poprzez ograniczanie emisji ze źródeł niskich (stosowanie paliw o ograniczonej
emisji zanieczyszczeń).
Poprawa jakości drzewostanów powinna wynikać z wprowadzania
różnorodnego drzewostanu, zgodnego z siedliskami roślinności potencjalnej.

13. OBSZARY CHRONIONE
Teren objęty pracami planistycznymi położony jest w sąsiedztwie
Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina
rzeki Wirynki.
Wielkopolski Park Narodowy
Wielkopolski Park Narodowy (WPN) leży ok. 15 km na południe od
Poznania i posiada z tym miastem bardzo dogodne połączenia autobusowe i
kolejowe (trasa Poznań - Wrocław). Wielkopolski Park Narodowy utworzony został
w 1957 roku, a jego powierzchnia zajmuje 7584 ha. Wokół Parku utworzono strefę
ochronną - otulinę, której powierzchnia razem z terenem Parku wynosi 7256 ha. Z
Parku wyłączone zostały tereny miejskie miejscowości: Puszczykowo, Mosina,
Stęszew. W WPN utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni
ok. 260 ha, które różne formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej
naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi zwierzęta. Ochroną objęto
także 32 drzewa pomnikowe i 1 głaz narzutowy. Fauna WPN charakteryzuje się
bogactwem gatunków należących do rozmaitych grup systematycznych, przy czym
przeważają tu gatunki środkowoeuropejskie i eurosyberyjskie.
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Wirynki
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Wirynki leży w otulinie
Wielkopolskiego Parku Narodowego i obejmuje ochroną cenne krajobrazowo i
przyrodnicze tereny doliny rzeki Wirynki, która przepływa przez północną część
WPN. Jest to obszar o wyjątkowym zróżnicowaniu roślinności. W dolnym odcinku
Wirynka ma bardzo kręty przebieg, jest pełna wykrotów oraz powalonych drzew.
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XII. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU PLANU

W stanie istniejącym teren objęty projektem planu, o powierzchni ok. 7,0 ha,
stanowi niezainwestowane tereny użytkowane rolniczo. W zachodniej części
przedmiotowego terenu przepływa rzeka Wirynka. Z uwagi na bliskość autostrady
oraz drogi krajowej nr 5, pozwalającej na szybkie skomunikowanie nie tylko z
pobliskim Poznaniem, ale również z reszta kraju i atrakcyjność przyrodniczą
miejscowości Komorniki należy spodziewać się, że w przypadku odstąpienia od
realizacji projektu planu antropopresja będzie się nasilać. Wprowadzane w
projekcie planu tereny produkcyjne, składów i magazynów stanowią odpowiedź na
rosnące zapotrzebowanie na ww. funkcje w tej części gminy bliskość układu
komunikacyjnego.
Przewiduje się, że odstąpienie od realizacji projektu planu tylko teoretycznie
pozwoli zachować obecną funkcję rolniczą. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że
zabudowa będzie na przedmiotowym terenie wprowadzana na podstawie decyzji
o warunkach zabudowy, a więc w sposób chaotyczny. Wprowadzone zostaną
trwałe zmiany w krajobrazie, a forma i gabaryty wprowadzanej zabudowy oraz jej
usytuowanie w ramach działki budowlanej nie będą tworzyły ładu przestrzennego.
Również obsługa komunikacyjna (przebieg i szerokości dróg) realizowana będzie
w sposób przypadkowy. Może pojawić się również zwiększona presja na
środowisko przyrodnicze w związku z brakiem jednolitych zasad wyposażenia
nowych nieruchomości w sieci i systemy infrastruktury technicznej. Odstąpienie od
realizacji przedmiotowego projektu planu skutkować będzie trwałymi,
nieprzewidywalnymi zmianami w krajobrazie i w środowisku przyrodniczym, które
wraz upływem czasu będą coraz trudniejsze do skoordynowania. Brak
kompleksowego uregulowania rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej
skutkować może wzrostem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i
podziemnych, w związku brakiem spójnych zasad odprowadzania ścieków
bytowych oraz przemysłowych. W przypadku braku realizacji dopuszczonego w
projekcie planu poszerzenia i uregulowania rzeki Wirynki, mogłoby okresowo
dochodzić do podtopień i zalewania gruntów wzdłuż cieków, a więc
zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego łatwiej przedostawałyby się do wód
powierzchniowych.
Brak uregulowań dotyczących sposobu zaopatrzenia nowych inwestycji w ciepło
może negatywnie wpłynąć na stan jakości powietrza atmosferycznego, w związku
ze zwiększoną emisją substancji pochodzących ze spalania paliw stałych. Istnieje
również ryzyko, że na przedmiotowym terenie prowadzona będzie działalność
mogąca zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Z drugiej strony brak
realizacji zapisów planu, przynajmniej przez pewien czas, pozwoli zachować
obecną strukturę gleb na przedmiotowym terenie. Gleby te, narażone byłyby
jednak erozję związaną z sezonowym pozbawianiem szaty roślinnej. W dalszej
perspektywie czasowej należy przewidzieć, że teren ten zostałby jednak
zabudowany i profil gleb zostałby zaburzony.
XIII. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM
ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

W związku z realizacją założeń przewidzianych w projekcie planu na części
przedmiotowego terenu wystąpią trwałe zmiany w krajobrazie. Wolne przestrzenie
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pól uprawnych we wschodniej części zostaną przeznaczone pod zabudowę
produkcyjną, składy i magazyny. Tereny te zostaną częściowo utwardzone, a profil
glebowy zaburzony. Poza trwałymi i widocznymi zmianami w krajobrazie,
zakładając realizację założeń projektu planu zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i polskimi normami, przewiduje się możliwość realizacji przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może
być wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację inwestycji.
Nie odnotowano tu występowania cennych gatunków roślin i zwierząt.
Również w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego terenu nie występują
źródła negatywnych oddziaływań mogące mieć znaczący wpływ na pogorszenie
stanu środowisko tego terenu. W większej odległości przebiega autostrada oraz
droga krajowa nr 5 o znacznym natężeniu ruchu. Od przedmiotowego terenu jest
ona oddzielona terenami zabudowy produkcyjnej oraz terenami użytkowanymi
rolniczo.
Nie przewiduje się aby realizacja zapisów projektu planu mogła mieć
znaczący wpływ na różnorodność biologiczną. Projektowane zagospodarowanie
terenu nie spowoduje wyniszczenia poszczególnych gatunków roślin i drobnej
zwierzyny, za wyjątkiem roślin uprawnych wysiewanych sezonowo obecnie
dominujących na terenie objętym pracami planistycznymi, a jedynie może dojść do
zmiany ich rozkładu przestrzennego w skali mikro. W przypadku stwierdzenia
występowania na terenie 1ZP gatunków roślin, grzybów i zwierząt podlegających
ochronie należy rozważyć ich zachowanie lub przeniesienie w inne miejsce o
sprzyjających warunkach, ponieważ obowiązek ich ochrony wynika z przepisów
prawa.

XIV. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA DOTYCZĄCE OBSZARÓW
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE PRAWNEJ

Na terenie objętym projektem planu nie występują problemy ochrony
środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu. Teren, którego
dotyczy niniejsze opracowanie obecnie nie jest zainwestowany.
Nie przewiduje się, aby zapisy projektu planu miejscowego wywarły
znaczący negatywny wpływ na stan środowiska na obszarach objętych prawnymi
formami ochrony przyrody. Przeciwnie, realizacja jego zapisów pozwoli uchronić
przedmiotowy teren przed chaotycznym rozwojem zabudowy o nieuregulowanych
parametrach oraz wprowadzeniem niepożądanych funkcji. Okolice miejscowości
Komorniki stanowią atrakcyjne tereny zarówno osiedleńcze jak i dla lokalizacji
działalności gospodarczej i produkcyjnej, dla których przewiduje się rosnącą
antropopresję, w związku z bardzo dobrym skomunikowaniem z Poznaniem i
resztą kraju. Z pewnością duże zagrożenie, dla zlokalizowanych w sąsiedztwie
prawnych form ochrony przyrody, stanowi niekontrolowany, rozproszony rozwój
zabudowy, pociągający za sobą ryzyko wprowadzenia funkcji wywierających
negatywny wpływ na środowisko. Mogą narastać problemy związane z
niekontrolowanymi zrzutami ścieków komunalnych i przemysłowych (w związku z
brakiem infrastruktury technicznej) oraz np. powstawaniem dzikich wysypisk
śmieci, emisji zanieczyszczeń lotnych.
Przybliżanie się zabudowy do granic terenów chronionych, rozwój turystyki,
budowanie ogrodzeń wpływa niekorzystnie na migracje dzikiej zwierzyny. Kurczą
się trudnodostępne tereny, na których zwierzęta mogą swobodnie żerować. Coraz
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częściej dochodzi do przenikania dzikiej zwierzyny na tereny zabudowane. Wraz z
rozwojem zabudowy osuszane są coraz większe połacie terenu, regulowane są
cieki wodne, co stanowi zagrożenie dla cennych przyrodniczo gatunków np. żab,
bocianów, bobrów. Zwiększony ruch drogowy sprawia, że coraz więcej zwierząt
ginie pod kołami samochodów. Przy czym teren objęty niniejszym opracowaniem
zlokalizowany jest w odległości ok. 15km od najbliższego obszaru objętego
ochroną prawną, a więc wprowadzenie funkcji przewidzianych w projekcie planu
nie będzie miało istotnego wpływu na stan środowiska obszarów podlegających
ochronie prawnej.

XV. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ SPOSÓB ICH UWZGLĘDNIENIA
W PROJEKCIE PLANU

W Rozdziale XIV niniejszej prognozy wskazano położenie terenu objętego
projektem miejscowego planu w sąsiedztwie prawnych form ochrony przyrody.
Do najważniejszych celów ochrony środowiska zaliczyć należy:
• utrzymanie spójności ekosystemów oraz zachowanie ciągłości procesów
ekologicznych i gatunków, szczególnie tych zagrożonych;
• dbanie o różnorodność gatunkowej organizmów;
• popularyzowanie proekologicznych postaw człowieka wobec przyrody;
• przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody.
Mając na uwadze ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego, do
treści przedmiotowego projektu planu wprowadzono zapisy ograniczające skutki
ingerencji w środowisko przyrodnicze (wymienione w Rozdziale XVII), niemniej
jednak należy podkreślić, że nie przewiduje się aby projektowane zmiany, o ile
realizowane będą z zachowaniem przepisów prawa, mogły mieć znaczący
negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego przedmiotowego terenu,
terenów sąsiednich oraz prawnych form ochron przyrody.
Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym celem projektu miejscowego planu, jest ustalenie przeznaczenia
terenu nim objętego oraz zasad jego zabudowy i zagospodarowania. Zasady te
winny uwzględniać wymogi ochrony środowiska przyrodniczego, dziedzictwa
kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej. Przedmiotowy projekt planu ma na
celu zagospodarowanie terenu objętego pracami planistycznymi w taki sposób aby
przeciwdziałać negatywnym skutkom rosnącej antropopresji oraz zapobiec
chaotycznej zabudowie i rosnącej presji na środowisko przyrodnicze (m.in. problem
z podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej, emisja zanieczyszczeń).
Cele ochrony środowiska realizowane na szczeblu lokalnym, zawarte w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wynikają z celów
sformułowanych w dokumentach wyższej rangi, ustanowionych na szczeblu
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym.
Na szczeblu unijnym w 2007 roku opracowywany został dokument Agenda
Terytorialna UE będący wyrazem dążenia do osiągnięcia spójności terytorialnej
Unii i rozwoju polityki spójności terytorialnej UE. Dokument zakłada dążenie do
trwałego i zrównoważonego rozwoju regionów i miast opartego na ciągłej
współpracy sektora prywatnego i publicznego m. in. w celu zminimalizowania
niekorzystnych zmian klimatycznych. W ww. dokumencie wymieniono 6 priorytetów
rozwoju, a jeden z nich ściśle związany jest z ochroną środowiska.
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„Priorytet VI – Wzmocnienie struktur ekologicznych i zasobów kulturowych
w ramach nowego podejścia do rozwoju.” Priorytet ten zakłada prowadzenie
skoordynowanych działań transnarodowych opartych na odpowiednim zarządzaniu
i promujących szlaki kulturowe i sieci projektów kulturowych lub innych terytorialnie
właściwych w zakresie środowiska przyrodniczego i kultury.
W związku z powyższym, uwzględniając Priorytet VI ww. dokumentu w
projekcie planu, w rozdziale 4, ustalono, że podczas prac ziemnych związanych z
realizacją inwestycji należy prowadzić badania archeologiczne w granicach
archeologicznych stref ochrony konserwatorskiej, pokazanych na rysunku planu,
przy czym na ww. badania należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie przez
wystąpieniem o pozwolenie na budowę. W przypadku odkrycia obiektu
archeologicznego lub innego, co do którego istnieje przypuszczenie że jest on
zabytkiem należy znalezisko zabezpieczyć oraz powiadomić właściwe służby
ochrony zabytków.
Na szczeblu krajowym znaczącą rolę odgrywa Strategia Rozwoju Kraju
2007-2015 określająca cele i priorytety rozwoju społeczno – gospodarczego i
stanowi podstawę efektywnego wykorzystania krajowych i unijnych środków
finansowych. Głównym celem Strategii jest „podniesienie poziomu i jakości życia
mieszkańców Polski”. Zakłada się, że cel ten może zostać osiągnięty tylko przy
zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i poszanowaniu ładu przestrzennego,
przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego narodu. W Strategii sformułowano
priorytety, a w ramach priorytetów działania. Z punktu widzenia projektowane
dokumentu najważniejsze priorytety służące ochronie środowiska to: poprawa
stanu infrastruktury technicznej i społecznej oraz rozwój obszarów wiejskich, co
znalazło odniesienie szczególnie w §13 i §14 projektu planu.
Innym dokumentem szczebla krajowego jest Koncepcja polityki
przestrzennego zagospodarowania kraju. Dokument ten określa uwarunkowania
rozwoju przestrzennego w Polsce, a także strategiczne cele rozwoju i
przestrzennego zagospodarowania kraju. Najważniejszy zapis, z punktu widzenia
projektowanego dokumentu, dotyczy „hamowania degradacji środowiska,
tworzenie warunków funkcjonalnych i przestrzennych dla realizacji ekorozwoju”.
W odniesieniu do projektu planu Polityka ekologiczna państwa w latach
2009-2012 z perspektywą do 2016 roku zawiera szereg celów z zakresu ochrony
środowiska.
Jednym z priorytetów, o szczególnym znaczeniu dla projektowanej
inwestycji, jest konieczność uwzględniania w planowaniu przestrzennym aspektów
ekologicznych. Priorytet ten w szerokim i bardzo ogólnym zakresie zwraca uwagę
na konieczność uwzględniania w projektowanych dokumentach planistycznych na
różnych szczeblach zagadnień związanych z ekologią i ochroną środowiska.
Ww. cele ochrony środowiska, ustanowione na szczeblu krajowym, zostały
uwzględnione w projekcie planu w szczególności w §7 i §8. W rozdziałach tych
zawarto ustalenia, które zapobiegną pogorszeniu stanu środowiska i pozwolą na
jego stopniową poprawę, z uwagi na powierzchnię terenu objętego planem, w skali
mikro, np. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko, nakaz zachowania istniejących zadrzewień (w szczególności
wzdłuż linii brzegowej rzeki Wirynki), a w przypadku realizacji obiektów
zamieszkania zbiorowego ustalono zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku określonych w przepisach prawa jak dla terenów zamieszkania
zbiorowego.

29

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Komorniki położonej w rejonie ul. Ks. Malinowskiego i rzeki Wirynki

XVI. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA POSZCZEGÓLNE
KOMPONENTY ŚRODOWISKA

Możliwe oddziaływanie na gleby
W związku z wprowadzeniem na znacznej powierzchni przedmiotowego terenu
funkcji produkcyjnej, składów i magazynów, dla którego dopuszczono maksymalną
powierzchnię zabudowy 60% powierzchni terenu oraz możliwość realizacji
kondygnacji podziemnej, dojdzie do przekształcenia profilu glebowego oraz do
zmian fizyko-chemicznych gleby. Znaczna część terenu zostanie utwardzona, co
może doprowadzić do przesuszenia gleb na przedmiotowym terenie. Powierzchnia
terenu biologicznie czynna winna wynosić min. 20% powierzchni działki
budowlanej (w tym ustala się obowiązek realizacji pasa zieleni o szerokości 2 m,
wzdłuż granic działek, od strony dróg).
Możliwe oddziaływanie na klimat
Nie przewiduje się aby realizacja zapisów projektu planu miała znaczący
wpływ na klimat przedmiotowego terenu, nawet w skali mikro. Zachowane zostaną
skupiska drzew i krzewów porastające wschodnią części przedmiotowego terenu.
Sąsiedztwo dużych połaci terenów
zielonych objętych ochroną prawną
(Wielkopolski Park Narodowy, Natura 2000), sprzyja kształtowaniu optymalnych
warunków klimatycznych, w skali lokalnej.
Możliwe oddziaływanie na zasoby naturalne
Na terenie objętym planem brak jest zewidencjonowanych złóż surowców
naturalnych. Realizacja zapisów projektu planu, nie wpłynie w żaden sposób na
stan zasobów surowców naturalnych na obszarze analizy, ponieważ przewidziana
na ww. terenie nie jest w żaden sposób związana z eksploatacją kopalin.
Możliwe oddziaływanie na wody
Nie przewiduje się, aby w związku z realizacją zapisów planu, mogło dojść
do znaczącego wzrostu zanieczyszczenia wód powierzchniowych lub podziemnych
(pod warunkiem, że zapisy projektu planu realizowane będą z zachowaniem
przepisów prawa). Projekt planu przewiduje się odprowadzanie ścieków do sieci
kanalizacji sanitarnej, przy czym tymczasowo, do czasu realizacji kanalizacji
sanitarnej, dopuszczono korzystanie ze zbiorników bezodpływowych. Zakazano
natomiast odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Dopuszcza się realizację
przyzakładowych podoczyszczalni dla ścieków przemysłowych.
Dla wód opadowych roztopowych ustalono odprowadzenie do sieci kanalizacji
deszczowej lub ogólnospławnej, przy czym dopuszczono odprowadzenie do
zbiorników retencyjnych lub bezpośrednio do gruntu, poprzez rozsączenie lub w
inny sposób, zgodny z przepisami prawa,
W projekcie planu przewidziano również możliwość odprowadzania wód
opadowych lub roztopowych do rowów melioracyjnych lub rzeki Wirynki, pod
warunkiem wcześniejszego ich oczyszczenia i uzyskania zgody właściwych
zarządców, a także przewidziano możliwość tymczasowego odprowadzania wód
opadowych i roztopowych do rowów melioracyjnych lub rzeki Wirynki, pod
warunkiem wcześniejszego oczyszczenia wód i uzyskania zgody właściwych
zarządców.
Jednoznacznie
wprowadzono
zakaz
powierzchniowego
odprowadzania wód opadowych i roztopowych poza granice nieruchomości.
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Dla terenów sąsiadujących z rzeką Wirynką wprowadzono obowiązek
zapewnienia dostępu do cieku, w celu wykonania prac melioracyjnych i
konserwacyjnych.
W projekcie planu przewidziano możliwość poszerzenia lub regulacji koryta
rzeki Wirynki, co może mieć wpływ na zmianę stosunków gruntowo wodnych
przedmiotowego terenu. Poszerzenie rzeki oraz jej ewentualne pogłębienie,
zwiększy przepustowość Wirynki i pozwoli pomieścić wody, które sezonowo
osiągać mogą stany wysokie. Pozwoli to ochronić sąsiednie tereny prze zalewem.
Realizacja poszerzenia i regulacji koryta może jednak przyczynić się także do
likwidacji miejsc bytowania i rozrodu ryb, płazów i zwierząt bezkręgowych.
Przyspieszenie nurtu rzeki i skracanie może mieć wpłynąć na intensyfikację erozji,
a pogłębianie dna przy niskim stanie wody wpływa na przesuszenie terenów
przyległych oraz zmniejszenie retencji. Z uwagi jednak na wielkość cieku, niewielki
odcinek zlokalizowany w granicach objętych projektem planu oraz położenie w
terenie przekształconym antropogenicznie zmiany te nie będą miały znaczącego
wpływu na zmianę stosunków gruntowo –wodnych. Ewentualne poszerzenie koryta
rzeki raz jego regulacja nie będzie miała wpływu na zmianę stanu jakości wód
Wirynki.
Możliwe oddziaływanie na krajobraz
W związku z realizacją zapisów projektu planu dojdzie do trwałych zmian w
krajobrazie. Teren rolniczy zostanie zainwestowany zabudową, która stanowić
będzie trwały element krajobrazu. W projekcie planu przewidziano realizację
budynków
o
maksymalnej
wysokości
16m,
a
dla
instalacji
radiotelekomunikacyjnych, urządzeń technologicznych, instalacji przemysłowych,
budowli, masztów, pylonów i konstrukcji wsporczych – 25m. W projekcie planu
przewidziano minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych:
2000 m² oraz szerokość frontu działki: nie mniej niż 25 m, przy czym wielkości te
nie dotyczą działek gruntu wydzielanych na cele: lokalizowania obiektów
budowlanych infrastruktury technicznej. Przewiduje się, że maksymalna
powierzchnia zabudowy wyniesie 60% powierzchni działki budowlanej, przy czym
powierzchnia biologicznie czynna nie może wynosić mniej niż 20%.
Zakazano realizacji ogrodzeń pełnych oraz prefabrykowanych betonowych i
żelbetowych, sytuowania szyldów, reklam i tablic informacyjnych w miejscach oraz
w sposób utrudniający czytelność informacji drogowskazowej, stosowanie
oświetlania wpływającego negatywnie na drogi, leżące poza granicami planu,
stosowania ogrodzeń w których powierzchnia pełna przekracza 50% całej
powierzchni ogrodzenia i wyższych niż 2,0m.
W zachodniej części terenu zachowane zostaną zadrzewienia i
zakrzewienia występujące wzdłuż rzeki Wirynki, a ponadto przewidziano, że teren
zieleni urządzonej, zostanie znacznie powiększony w stosunku do obecnego pasa
zadrzewień i zakrzewień. Dopuszczono również poszerzenie lub regulację cieku.
W północnej części terenu objętego planem, przebiega sieć elektroenergetyczna,
która determinować będzie rozmieszczenie budynków w tej części
przedmiotowego terenu, w związku z koniecznością zachowania bezpiecznej
odległości od sieci, przy czym dopuszczono jej skablowanie, przeniesienie lub
usunięcie linii, na warunkach określonych przez gestora sieci. W projekcie planu
uwzględniono możliwość wystąpienia okresowych podtopień, a granice obszaru
zalewowego pokazano na rysunku projektu planu. W całości mieści się on w
granicach terenu oznaczonego symbolem 1ZP. Dla obszaru zalewowego w
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projekcie planu ustalono konieczność takiego zagospodarowania, które nie utrudni
ochrony przed powodzią.
Tak więc wprowadzanie w życie zapisów projektu planu spowoduje dalsze
przekształcanie się krajobrazu wiejskiego w podmiejski z dominującymi
elementami zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, stanowiącymi
zaplecze, bazę logistyczną dla silnego ośrodka administracyjnego – Poznania.
Możliwe oddziaływanie na zwierzęta
Ewentualne, możliwe do wystąpienia oddziaływanie inwestycji na zwierzęta
będzie miało niewielkie znaczenie, ponieważ na terenie objętym projektem planu
nie występują miejsca bytowania dzikiej zwierzyny. Tereny zielone wzdłuż rzeki
Wirynki zostaną zachowane i mogą nadal stanowić ciąg ekologiczny umożliwiający
migrację drobnej zwierzyny (zgodnie z przepisami prawa ogrodzenie nie może by
zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1,5 m od cieku wodnego). W projekcie
planu przewidziano możliwość poszerzenia lub regulacji przebiegu koryta rzeki
Wirynki, przy czym pas zieleni na terenach 1ZP musi zachować minimalną
szerokość 5m. Powyższe obostrzenie pozwoli utrzymać przepustowość lokalnego
korytarza ekologicznego rzeki Wirynki. W przypadku zlokalizowania na terenie 1ZP
siedlisk cennych przyrodniczo gatunków zwierzyny, należy rozważyć ich
zachowanie lub przeniesienie w inne miejsce o sprzyjających warunkach.
Możliwe oddziaływanie na roślinność
Teren objęty projektem planu w stanie istniejącym jest użytkowany rolniczo.
Szata roślinna jest więc corocznie „zdzierana” i wysiewane są cyklicznie różne
gatunki roślin uprawnych. Wyjątek stanowią zadrzewienia i zakrzewienia
występujące wzdłuż rzeki Wirynki. W projekcie planu przewidziano możliwość
poszerzenia lub regulacji przebiegu koryta rzeki Wirynki, przy czym pas zieleni na
terenach 1ZP musi zachować minimalną szerokość 5m. W przypadku
zlokalizowania na terenie 1ZP siedlisk cennych przyrodniczo gatunków roślin lub
grzybów, należy rozważyć ich zachowanie lub przeniesienie w inne miejsce o
sprzyjających warunkach.
Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, aby na terenie użytkowanym
rolniczo oraz na terenie zadrzewionym i zakrzewionym wzdłuż rzeki występowały
gatunki cenne przyrodniczo.
Zmiany wprowadzone w związku z realizacją projektu planu spowodują
zastąpienie na przeważającej części przedmiotowego terenu roślin uprawnych
terenami utwardzonymi oraz roślinnością ozdobną towarzyszącą człowiekowi, przy
czym projekt planu zakłada, że powierzchnia biologicznie czynna winna wynosić
minimum 20% działki budowlanej. Projekt planu nie przewiduje wycinki istniejących
drzew.
Możliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi oraz na powietrze atmosferyczne
W projekcie planu zakazano realizacji przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko.
Przez teren objęty projektem planu przebiegają sieci infrastruktury
technicznej, które mogą stanowić potencjalne źródło oddziaływań na zdrowie
człowieka (hałas, pole elektroenergetyczne). Zachowanie wymaganych prawem,
bezpiecznych odległości zabudowy od ww. sieci infrastruktury technicznej ma na
celu ochronę ludzi przed ich potencjalnym negatywnym oddziaływaniem. Wzdłuż
sieci elektroenergetycznych 15kV należy zachować pas technologicznych o
szerokości 15 m, po 7,5 m na każdą ze stron.
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W projekcie planu dopuszcza się zlokalizowanie a przedmiotowym terenie
stacji bazowych telefonii komórkowych, jednak z uwagi na wprowadzaną funkcję
P/U – tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów z zabudową
usługową, dla której przewiduje się czasowy pobyt ludzi, ewentualna lokalizacja
ww. inwestycji (przy założeniu, że zostanie ona zrealizowana zgodnie z przepisami
prawa) nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi. Projekt planu dopuszcza
na terenie P/U zlokalizowanie budynków zamieszkania zbiorowego, wówczas
należy zadbać aby parametry oraz lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej
oraz innych źródeł hałasu i ewentualnie pół elektromagnetycznych nie powodowała
przekroczeń norm przewidzianych dla tych terenów w przepisach prawa.
Przy ogrzewaniu należy stosować paliwa płynne, gazowe, ciekłe lub stałe,
charakteryzujące się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi; dopuszcza się
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przy czym okresowo w sezonie
grzewczym może dojść do zwiększenia emisji substancji lotnych związanych
wykorzystaniem ww. paliw. Nie wpłynie to jednak na trwałe pogorszenie stanu
jakości środowiska. Nie przewiduje się również aby zwiększenie ruchu kołowego w
związku z realizacją przewidzianych w planie funkcji mogło mieć wpływ na
pogorszenie stanu jakości powietrza oraz na zdrowie ludzi. Ponadto
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, wprowadzenie ładu przestrzennego
również wpłyną pozytywnie na zdrowie ludzi zarówno przebywających na terenie
objętym planem, jak i na terenach sąsiednich.
Możliwe oddziaływanie na dobra kultury materialnej
W granicach przedmiotowego terenu znajdują się archeologiczne strefy
ochrony konserwatorskiej, dla których w projekcie planu ustala się obowiązek
prowadzenia badań archeologicznych przy pracach ziemnych związanych z
zabudową lub zagospodarowaniem terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na prowadzenie badań archeologicznych należy uzyskać pozwolenie właściwego
miejscowo konserwatora zabytków przed wydaniem pozwolenia na budowę.
Możliwe oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz
na integralność tych obszarów
Zapisy projektu planu nie spowodują oddziaływania na cele i przedmiot
obszarów Natura 2000 oraz na integralność tych obszarów.
Teren objęty projektem planu nie jest zlokalizowany w granicach obszarów
Natura 2000, ani w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Najbliższy obszar Natura 2000
– SOO Ostoja Wielkopolska, znajduje się w odległości 15km od terenu objętego
projektem planu.
XVII. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU OGRANICZENIE NEGATYWNYCH
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

W celu zapewnienia najpełniejszej ochrony zasobów środowiska przed
ewentualnym negatywnym oddziaływaniem, mogącym powstać w związku z
realizacją przewidzianych w projekcie planu funkcji, zaleca się stosowanie
wskazanych poniżej środków zapobiegawczych:
• przy ogrzewaniu budynków stosować paliwa charakteryzujące się najniższymi
wskaźnikami emisyjnymi; dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednio przygotowane
miejsca do składowania odpadów, które należy gromadzić w sposób selektywny,
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• obowiązek odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej, przy czym
jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej,
dopuszczono korzystanie ze zbiorników bezodpływowych; zakazano
odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Dopuszcza się realizację
przyzakładowych podoczyszczalni dla ścieków przemysłowych;
• docelowo odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji
deszczowej lub ogólnospławnej, przy czym jako rozwiązanie tymczasowe – do
czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczono odprowadzenie do
zbiorników retencyjnych lub bezpośrednio do gruntu, poprzez rozsączenie lub w
inny sposób, zgodny z przepisami prawa, a także dopuszczono możliwość
odprowadzenia do rowów melioracyjnych lub rzeki Wirynki, pod warunkiem
wcześniejszego oczyszczenia wód i uzyskania zgody właściwych zarządców;
zakaz powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice
nieruchomości;
• zachowanie pasa technologiczne w odległości 7,5m od osi linii na każdą ze stron,
w granicach którego wprowadzony zostanie zakaz realizacji obiektów z
pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, zakaz sadzenia
roślinności wysokiej;
• obowiązek uwzględnienia ochrony środowiska na obszarze prowadzonych prac,
zwłaszcza na terenach 1ZP, 2ZP, 3ZP;
• w przypadku zlokalizowania na terenie 1ZP siedlisk cennych przyrodniczo
gatunków roślin lub zwierząt, należy rozważyć ich zachowanie lub przeniesienie
w inne miejsce o sprzyjających warunkach;
• przy lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia
poważnych awarii przemysłowych należy uwzględnić wymagania dotyczące
bezpieczeństwa określone w przepisach odrębnych, ponadto przy lokalizacji
zakładów o zwiększonej ilości zapotrzebowania na wodę do celów
przeciwpożarowych, również należy uwzględnić wymagania przepisów
odrębnych.

XVIII. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH
W PROJEKCIE PLANU

Prace na projektem planu rozpoczęte zostały w styczniu 2013 roku.
Poprzedzone zostały wizją terenową oraz analizą dostępnych opracowań
tekstowych i kartograficznych.
W związku z niewielką powierzchnią terenu objętego projektem planu nie
rozpatrywano alternatywnych sposobów zagospodarowania przedmiotowego
terenu, a przyjęte rozwiązanie jest rezultatem konsultacji z władzami Gminy,
lokalną społecznością oraz analizy zagospodarowania przestrzennego sąsiednich
działek budowlanych.
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Załącznik nr 1
Zdjęcia terenu objętego planem wykonane podczas wizji
terenowej
Fot. 1. Rzeka Wirynka

Żródło: Opracowanie własne

Fot. 2. Widok od ul. Ks. Malinowskiego w kierunku wschodnim

Żródło: Opracowanie własne
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Fot.3. Ul. Ks. Malinowskiego, widok od strony terenu objętego projektem
planu

Żródło: Opracowanie własne

Fot.4. Tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, zlokalizowane
po przeciwnej stronie ul. Ks. Malinowskiego

Żródło: Opracowanie własne

37

