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1. Wprowadzenie
1.1.

Podstawy formalno - prawne opracowania.

Prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem postępowania w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko, prowadzonego obligatoryjnie równolegle do procedury
opracowania gminnych dokumentów planistycznych tj. studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obowiązek przeprowadzenia postępowania wynika z przepisów 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 (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)
Zgodnie z uzgodnieniem dotyczącym określenia stopnia i zakresu szczegółowości informacji
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzanej na potrzeby
przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wniósł, aby sporządzana dla przedmiotowego planu
prognoza była opracowana zgodnie z art. 51 ust. 2 i 52 ust 1 i 2 ustawy 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 r. poz. 1235 ze zm.)
W prognozie należy w szczególności
- uwzględnić wytyczne zawarte w kierunkach „Polityki ekologicznej państwa w latach 20092012 z perspektywą do roku 2016” w zakresie ochrony powietrza, ze szczególnym
uwzględnieniem stosowania w źródłach wytwarzania energii paliw charakteryzujących się
najniższymi wskaźnikami emisyjnymi oraz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii.
Ponadto należy dążyć do sukcesywnej eliminacji źródeł niskiej emisji oraz budowy lub
rozbudowy gminnych systemów ciepłowniczych;
- określić przewidywane oddziaływanie istniejących i planowanych szlaków komunikacyjnych
oraz innych terenów, na których będą zlokalizowane przedsięwzięcia mogące powodować
pogorszenie stanu powietrza na terenach objętych projektem planu i terenach sąsiednich oraz
zaproponować środki organizacyjne, technologiczne lub techniczne służące ograniczeniu
ewentualnego niekorzystnego oddziaływania powodowanego emisją substancji do powietrza;
- określić, przeanalizować i ocenić wpływ ustaleń projektu planu na klimat (w tym
mikroklimat),

w

szczególności

na

kształtowanie

się

warunków

termicznych,

anemometrycznych i wilgotnościowych. Przewidzieć w jaki sposób zmiany klimatu
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(mikroklimatu) wpłyną na pozostałe komponenty środowiska i uwzględnić zalecenia zawarte
w opracowaniu „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”(SPA 2020);
- wskazać tereny należące do objętych ochroną akustyczną, zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
- przedstawić opis zagospodarowania terenów wokół obszaru opracowania z uwzględnieniem
przedsięwzięć, w tym szlaków komunikacyjnych mogących wpływać na klimat akustyczny
obszaru i określić wpływ realizacji ustaleń planu na stan klimatu akustycznego istniejących
i projektowanych

terenów

podlegających

ochronie

akustycznej,

zlokalizowanych

w sąsiedztwie;
- w przypadku możliwości wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości
środowiska w projekcie planu i prognozie określić środki techniczne, technologiczne lub
organizacyjne ograniczające emisje hałasu, co najmniej do poziomów dopuszczalnych;
- wskazać jednolite części wód (JCW) w granicach których położony jest obszar oraz
wyznaczone dla nich cele środowiskowe oraz określić, przeanalizować i ocenić przewidywane
znaczące oddziaływania realizacji ustaleń planu na jednolite części wód; Wskazać czy
realizacja ustaleń projektu planu może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych
zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”;
- opisać warunki hydrogeologiczne oraz przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie
i ograniczenie negatywnego oddziaływania realizacji ustaleń planu na środowisko gruntowowodne oraz określić jego zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem;
- określić aktualny stan walorów przyrodniczych obszaru opracowania, wskazać gatunki
zwierząt, roślin lub grzybów objęte ochroną oraz określić, przeanalizować i ocenić wpływ
realizacji ustaleń planu w tym zakresie;
- przeanalizować wpływ realizacji ustaleń projektu planu na cele ochrony obszaru chronionego
krajobrazu, na różnorodność biologiczną a także na grzyby, rośliny i zwierzęta, w tym gatunki
chronione, a także przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na powyższe elementy.
Prognoza oddziaływania na środowisko jest ze swej natury dokumentem o charakterze
predykcyjnym, czyli próbującym przewidzieć skutki dla środowiska przyrodniczego, które mogą
wystąpić w wyniku realizacja ustaleń projektu studium lub planu miejscowego. Punktem wyjścia
dla przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko planowanego zagospodarowania
terenu jest przeprowadzenie analizy i diagnozy stanu środowiska tego obszaru i jego otoczenia.
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Określenie istniejącego stanu jakości środowiska przyrodniczego oraz identyfikacja istniejących
problemów ochrony środowiska pozwala na prognozowanie potencjalnych zmian, zarówno
pozytywnych jak i negatywnych
Przy sporządzaniu prognozy wykorzystuje się metody prognozowania jakościowego
polegającego na wykorzystaniu wiedzy o mechanizmach funkcjonowania środowiska oraz
danych dotyczących przebiegu zjawisk i procesów analogicznych, oraz metodę indukcyjno–
opisową, polegającą na łączeniu w logiczną całość zebranych informacji o środowisku
i mechanizmach jego funkcjonowania.

1.2.

Cel i zakres przestrzenny opracowania

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Sadowej,
wywołanego uchwałą nr XLVIII/418/2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 kwietnia 2014 r.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki
analizowany teren opisano zgodnie z rysunkiem poniżej.
Ryc. 1 Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Komorniki

Obszar objęty opracowaniem położony jest w gminie Komorniki, we wsi Komorniki, na jej
obrzeżach, przy ulicy Sadowej. Analizowany teren położony jest na skraju wsi Komorniki przy
5
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ulicy Sadowej, w odległości ok. 250 m od linii kolejowej nr 357 Poznań-Wolsztyn.
W sąsiedztwie, od zachodu znajduje się czynny obszar eksploatacji kruszyw naturalnych,
od północy obszar graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, od wschodu
z osiedlem zabudowy bliźniaczej. Na południe od obszaru objętego analizą znajdują się tereny
rolne i lasy Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Głównym celem dokumentu jest określenie zasad i parametrów zagospodarowania terenu
wskazanego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
do wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej intensywnej.

1.3.Powiązania z innymi dokumentami
POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA
Podstawą krajowej polityki ekologicznej, przyjętej w „Polityce ekologicznej państwa
w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” są działania na rzecz zapewnienia realizacji
zasady zrównoważonego rozwoju, przez co, w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity Dz. U. 2013 poz.1232 ze zmianami), rozumie się taki rozwój społeczno-gospodarczy,
w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych,
z zachowaniem

równowagi

przyrodniczej

oraz

trwałości

podstawowych

procesów

przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych
pokoleń. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych,
ekonomicznych i ekologicznych, co oznacza konieczność integrowania zagadnień ochrony
środowiska z polityką w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Jedną z zasad polityki
ekologicznej państwa jest zasada przezorności. Przewiduje ona, że rozwiązywanie
pojawiających się problemów powinno następować po "bezpiecznej stronie", tj. że odpowiednie
działania

powinny

być

podejmowane

już

wtedy,

gdy

pojawia

się

uzasadnione

prawdopodobieństwo, że problem wymaga rozwiązania, a nie dopiero wtedy, gdy istnieje pełne
tego naukowe potwierdzenie. Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem, który
realizuje ta zasadę w całości. Przewiduje ona jakie oddziaływania na środowisko w związku
z planowaną inwestycją mogą powstać i zaleca jakie standardy jakości środowiska w związku
z tym muszą być dotrzymane.
Planowane działania w obszarze ochrony środowiska w Polsce wpisują się w priorytety
w skali Unii Europejskiej i cele 7 Wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska
naturalnego.
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Do

najważniejszych

wyzwań

wspólnotowej

polityki

ochrony

należą

środowiska

m.in. przystosowanie do zmian klimatu i ochrona różnorodności biologicznej.
W aspekcie ekologicznym w planowaniu przestrzennym jako główny cel do 2016 r. wskazano
przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego, w szczególności wskazania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako podstawy lokalizacji nowych
inwestycji. Kierunki działań obejmują:
-

wdrożenie

wytycznych

metodycznych

dotyczących

uwzględnienia

w

planach

zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
w szczególności wynikających z opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania
na środowisko (wraz z poprawą jakości tych dokumentów),
-

zatwierdzenie wszystkich obszarów europejskiej sieci Natura 2000 oraz sporządzenie
dla nich planów ochrony,

-

wdrożenie koncepcji korytarzy ekologicznych,

-

uwzględnianie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,

-

określenie zasad ustalenia progów tzw. chłonności środowiskowej oraz pojemności
przestrzennej zależnie od typu środowiska,

-

uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wyników monitoringu
środowiska, w szczególności w zakresie powietrza, wód i hałasu.

-

zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody,

-

właściwe kształtowanie zasobów leśnych,

-

racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych, tak, aby
ochronić gospodarkę narodową przed deficytami i powodziami, maksymalizować
oszczędność zasobów wodnych oraz zwiększać retencję wodną i chronić zbiorniki wód
podziemnych przed zanieczyszczeniami,

-

dla

ochrony

powierzchni

ziemi

m.in.

zwiększanie

skali

rekultywacji

gleb

zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywrócenie im funkcji przyrodniczych,
rekreacyjnych lub rolniczej,
-

poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego poprzez poprawę stanu
zdrowotnego mieszkańców, jakości powietrza, jakości wód przez utrzymanie bądź
osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, właściwą gospodarkę odpadami, ochronę
przed hałasem i nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych oraz poprzez
nadzór nad wykorzystywanymi substancjami chemicznymi.
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Kolejnym ważnym dokumentem jest Program ochrony środowiska województwa
wielkopolskiego na lata 2012-2015. Uwzględnia on ustalenia takich dokumentów jak:
- „Strategia Rozwoju Kraju 2020”
- „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”,
- Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i środowisko perspektywa 2020 r.”
- „Polityka ekologiczna państwa”,
- „Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r.”
- „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego do 2020 r.”
Cele i kierunki działań polityki ekologicznej województwa wielkopolskiego do 2023 roku
istotne z punktu widzenia projektu planu obejmują:
- w zakresie ochrony przyrody: utrzymanie i rozwój terenów zieleni,
- w zakresie jakości wód i gospodarki wodno-ściekowej: budowa nowych i przebudowa
istniejących oczyszczalni ścieków wraz systemami gospodarowania osadami ściekowymi,
budowa nowych i przebudowa istniejących systemów kanalizacji zbiorczej, rozbudowa sieci
wodociągowej, budowa nowych i modernizacja istniejących ujęć i stacji uzdatniania wody,
- w zakresie jakości powietrza – osiągniecie poziomów dopuszczalnych i docelowych
niektórych substancji w powietrzu poprzez wdrożenie programów ochrony powietrza,
ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych, w tym eliminowanie węgla jako paliwa
w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych, wprowadzanie zintegrowanej gospodarki
energetycznej w miastach poprzez wykorzystanie do celów komunalnych ciepła odpadowego
z elektrociepłowni i kotłowni zakładowych.
- w zakresie hałasu – realizacja programów ochrony środowiska przed hałasem, realizacja
inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny (budowa obwodnic, modernizacja
szlaków komunikacyjnych), dalsze ograniczanie emisji hałasu pochodzącego z sektora
gospodarczego m.in. poprzez kontrole przestrzegania dopuszczalnej emisji hałasu,
- w zakresie pól elektromagnetycznych – wprowadzanie do planów zagospodarowania
przestrzennego

zapisów

poświęconych

ochronie

przed

polami

elektromagnetycznymi,

preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych,
- w zakresie aspektu ekologicznego w planowaniu przestrzennym: uwzględnianie w planach
zagospodarowania przestrzennego wymagań przepisów ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, wyników monitoringu środowiska (w szczególności w zakresie powietrza, hałasu i wód)
oraz identyfikacja konfliktów środowiskowych).
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Wytyczne tych dokumentów uwzględnione są w szeregu programów dotyczących
poszczególnych aspektów funkcjonowania gminy. Powiązanie z dokumentami programowymi
i wynikające z nich kierunki działań przedstawiono w rozdziałach dotyczących charakterystyki
poszczególnych zagadnień.

2. Istniejący stan środowiska.
2.1.

Położenie administracyjne

Gmina Komorniki położona jest w województwie wielkopolskimi. Sąsiaduje z miastem
Poznań (od północnego wschodu) oraz z gminami Dopiewo, Luboń, Mosina, Puszczykowo.
Komorniki wraz z Wirami i Plewiskami stanowią największe jednostki osadnicze pod względem
ludności. Łącznie w tych trzech wsiach mieszka 68% ludności gminy. Zgodnie z ustalenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki
(2010 r.), Komorniki to ośrodek gminny z największą koncentracją usług. Wieś realizuje usługi
gminne i ponadpodstawowe, dominują funkcje związane z działalnością gospodarczą,
mieszkalnictwo i produkcja rolna.
Przez teren gminy przebiegają główne ciągi komunikacyjne: autostrada A2 z węzłami
Komorniki i Głuchowo, droga krajowa nr 5 Poznań - Wrocław, droga ekspresowa nr 11 Poznań Bytom i droga wojewódzka nr 430 Poznań - Mosina.
Przez gminę Komorniki przebiegają trzy linie kolejowe:
-

nr 003 (E-20) Warszawa-Berlin – linia międzynarodowa;

-

nr 271 (E-59) Wrocław-Poznań – linia międzynarodowa;

-

nr 357 Poznań-Wolsztyn linia regionalna – czynna.

Obszar objęty analizą położony jest w oddaleniu od głównych ciągów komunikacyjnych.
Położony jest w odległości około 250 m od linii kolejowej nr 357 Poznań – Wolsztyn.
W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego rejon gminy
Komorniki określony został:
- w odniesieniu do wydzielonych obszarów przestrzennych jako strefa intensywnych procesów
urbanizacyjnych;
- w odniesieniu do stymulatorów rozwoju gospodarczego jako strefa dynamicznego rozwoju
społeczno-gospodarczego wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych; obszar pozamiejskie
o najwyższym potencjale rozwoju.
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Ryc. 2 Położenie obszaru objętego opracowaniem
Źródło: Google Maps 2014 r.

2.2.

Infrastruktura techniczna

Gospodarka wodno - ściekowa
Gmina niemal w całości jest zwodociągowana. Długość sieci wodociągowej w całej gminie
Komorniki w 2013 r. wyniosła 147,6 km. Zgodnie z danymi GUS ilość korzystających
z instalacji wodociągowej w % ogółu ludności w roku 2013 wyniosła 96,4%. Woda na potrzeby
gminy Komorniki ujmowana jest w czterech miejscowościach: Komornikach, Plewiskach,
Szreniawie oraz Wirach.
Długość sieci kanalizacyjnej w 2013 r. wynosiła 120,3 km, natomiast ilość korzystających
z instalacji kanalizacyjnej w % ogółu ludności w roku 2013 wyniosła 49,2%. Na terenie gminy
zgodnie z danymi GUS znajdują się 300 zbiorniki bezodpływowe i 4 przydomowe oczyszczalnie
ścieków.
Gmina Komorniki posiada zbiorczą kanalizację sanitarną i oczyszczalnię ścieków sanitarnych
w Łęczycy przy ul. Poznańskiej. Do kanalizacji sanitarnej podłączone są, lub zostaną
w najbliższym czasie podłączone, wszystkie wsie z wyjątkiem położonych na uboczu
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przysiółków tych wsi, takich jak Kątnik i Wypalanki. Odbieralnikiem ścieków oczyszczonych
jest rzeka Wirynka.
W gminie istnieją niewielkie fragmenty kanalizacji deszczowej (w Plewiskach, Komornikach
i Wirach) odprowadzające wody opadowe i roztopowe bez podczyszczenia do rowu (Plewiska)
lub Wirynki (Komorniki i Wiry). Pozostałe tereny gminy odwadniane są powierzchniowo.
System elektroenergetyczny
Przez teren gminy przebiegają przesyłowe (400kV i 220kV) i dystrybucyjne (110kV) linie
elektroenergetyczne. System elektroenergetyczny uzupełniają sieci średniego SN-15kV (kablowe
i kablowo-napowietrzne) i niskiego napięcia nn-0,4kV.
Wymienione sieci infrastruktury technicznej wysokich napięć nie występują na terenie
objętym planem miejscowym ani w bezpośrednim sąsiedztwie. Nie występują tu również wieże
przekaźnikowe telefonii komórkowych ani inne obiekty elektrotechniczne.
System zaopatrzenia w energię cieplną
W gminie Komorniki nie funkcjonuje ogólnodostępny system ciepłowniczy. Głównym
źródłem ogrzewania są indywidualne systemy grzewcze, w tym w większości centralne systemy
ogrzewania. Około 100 mieszkań, zgodnie z danymi Programu Ochrony Środowiska, posiadało
indywidualne piece węglowe. Na terenie gminy funkcjonuje również kilkadziesiąt instalacji
działających z wykorzystaniem energii słonecznej oraz pomp ciepła i energii elektrycznej.
Przez teren gminy Komorniki przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia:
-

gazociąg w/c Dn350 relacji Stęszew-Poznań,

-

gazociąg w/c Dn200 odbiorca Puszczykowo.

Na terenie gminy znajduje się sieć gazowa która obsługuje 10 miejscowości w tym
Komorniki. Zgodnie z danymi GUS z instalacji gazowej korzystało w 2013 r. 93,8 ogółu
ludności. Długość czynnej sieci rozdzielczej wyniosła w 2013 r. 147,7 km.
Gazociągi wysokiego ciśnienia są położone poza obszarem opracowania planu.
System gospodarki odpadami
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca
2013 roku obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowa ustawa
nakłada na gminę obowiązek odbierania i odpowiedniego zagospodarowania odpadów
komunalnych.

Zgodnie

z

„Planem

gospodarowania

odpadami

dla

Województwa

Wielkopolskiego na lata 2012- 2017” realizacja zadań własnych gmin w zakresie realizacji
odpadów komunalnych będzie wymagała poza rozwijaniem selektywnego zbierania odpadów,
w tym

odpadów

ulegających

biodegradacji,

również

ich

termicznego

przetwarzania
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z wykorzystaniem technologii zapewniających produkcję ciepła i energii elektrycznej.
Podstawowymi metodami zagospodarowania odpadów komunalnych będzie ich mechaniczno –
biologiczne przetwarzanie oraz termiczne przekształcanie odpadów.
Według „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 20082011 z perspektywą na lata 2012-2019. Aktualizacja” oraz „Regulaminu utrzymania porządku
i czystości na terenie gminy Komorniki” obsługa gminy realizowana będzie przez „Centrum
Zagospodarowania Odpadów Selekt” w Czempiniu. Odpady niebezpieczne i odpady
problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia,
farby i lakiery, będą okresowo odbierane 2 x w ciągu roku. Mieszkańcy mogą również w ciągu
całego roku dostarczać odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Piotrowie Pierwszym, gmina Czempiń.
Infrastruktura drogowa i kolejowa
Przez teren gminy przebiegają główne ciągi komunikacyjne: autostrada A2 z węzłami
Komorniki i Głuchowo, droga krajowa nr 5 Poznań - Wrocław, droga ekspresowa nr 11 Poznań Bytom i droga wojewódzka nr 430 Poznań - Mosina.
Przez gminę przebiegają trzy linie kolejowe:
1) nr 003 (E-20) Warszawa-Berlin – linia międzynarodowa;
2) nr 271 (E-59) Wrocław-Poznań – linia międzynarodowa;
3) nr 357 Poznań-Wolsztyn linia regionalna – czynna.
Obszar objęty analizą położony jest w oddaleniu od głównych ciągów komunikacyjnych.
Położony jest w odległości około 250 m od linii kolejowej nr 357 Poznań – Wolsztyn oraz
w oddaleniu od głównych dróg.
2.3.

Istniejący stan środowiska przyrodniczego

Geologia
Analizowany obszar leży w północnej części monokliny przedsudeckiej w obrębie
monokliny

wolsztyńsko-jarocińskiej.

Starsze

podłoże

budowane

jest

przez

utwory

prekambryjskie i paleozoiczne do karbonu włącznie, deformowane w czasie wielu orogenez
a ostatecznie sfałdowane w skutek orogenezy waryscyjskiej. Występują one w podłożu
czerwonego spągowca (dolny perm). Pod koniec kredy (mezozoik) i na początku paleogenu
rejon Komornik był wynurzony i denudowany. W tym okresie rozwinęło się obniżenie
zapadliskowe, tzw. Rów Poznania. Przebiega on od Szamotuł, przez zachodnie peryferie
Poznania, między Komornikami a Mosiną, dalej przez Czempiń, Krzywiń, do Gostynia i Krobii.
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Struktura Rowu ograniczona jest podłużnymi dyslokacjami, które mają prawdopodobnie
założenia starsze, a w paleogenie zostały odnowione.
Utwory paleogeńsko-negoeńskie osiągają miąższości 140 – 150 m. Paleogen reprezentują
utwory piaszczysto-mułowcowo-ilaste oligocenu a wyżej zalegają piaski i mułki piaszczyste
miocenu (neogen) z poziomami węgli brunatnych i wkładkami iłów węglistych. Na miocenie
zalegają pstre – plioceńskie iły poznańskie - iły z przerostami mułków i piasków. Miąższości
tych warstw przekraczają niekiedy 100 m. Opisywane serie ilaste mają znaczenie gospodarcze,
gdyż zawarte w nich iły pstre poznańskie stanowią surowiec ceramiczny wykorzystywany
w ceramice budowlanej.
Utwory czwartorzędowe, które zalegają na iłach plioceńskich mają miąższość od kilku
do 80 m. Utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez gliny zwałowe zlodowaceń:
krakowskiego, środkowopolskiego i bałtyckiego oraz osady fluwioglacjalne i interglacjalne.
Na początku plejstocenu omawiany obszar stanowił suchy ląd intensywnie niszczony przez
płynące wody powierzchniowe. Rzeźbiły one głębokie rowy – doliny kopalne, które wypełniły
utwory plejstoceńskie. Na tak ukształtowaną powierzchnię nasunął się kilkakrotnie lądolód.
Pozostawił on po sobie znaczną ilość osadów bezpośredniej akumulacji wód glacjalnych
o zróżnicowanej miąższości od około 20 do blisko 75 m, a nawet 120 m w okolicy Mosiny.
Efektem działań lądolodu są miejsca zaburzone i zmieszane wraz z utworami plejstoceńskimi
tworząc trzony szeregu wzgórz morenowych – np. Wał Pożegowski (132 m n.p.m.) leżący już
poza granicami gminy Komorniki.
Utwory czwartorzędowe plejstoceńskie wykształcone są na terenie gminy w postaci piasków
i żwirów, mułków wodnolodowcowych oraz glin morenowych (dwa lub trzy poziomy). Mają one
miąższości od kilku do kilkudziesięciu metrów. Na glinach morenowych górnych stanowiących
podstawowy poziom powierzchniowej budowy geologicznej zalegają w formach wypukłych jak
i wklęsłych utwory wodnolodowcowe kemów, ozów, sandrów, bądź też np. w dolinie Warty
piaski terasowe. Całą zachodnią i północo-wschodnią część gminy (po dolinę Warty) budują
utwory zwałowe w postaci glin morenowych często spiaszczonych oraz piasków i żwirów
zwałowych. Materiały wodnolodowcowe występują w najwyżej i najniżej położonych obszarach
gminy tzn. budują wzgórza i wały kemo i ozopodobne, występujące w okolicach Chomęcic, na
południowy wschód od Szreniawy i na południowy zachód i południowy wschód od Komornik,
oraz wyściełają dna rynien glacjalnych Chomęcicko-Jarosławskiej i Rosnowiecko-Szreniawskiej,
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dno doliny Wirenki i wyższe terasy Warty. Utwory holoceńskie w postaci piasków rzecznych,
namułów organicznych i torfów występują tu jedynie w nielicznych miejscach form wklęsłych.
Geomorfologia
Zgodnie

z podziałem fizyczno-geograficznym Polski według J. Kondrackiego gmina

Komorniki położona jest w obrębie podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie (315),
w makroregionie Pojezierze Wielkopolskie (315.5), w mezoregionie Pojezierze Poznańskie
(315.51) oraz Poznański Przełom Warty (315.64). Obszar ten cechuje urozmaicona rzeźba
terenu, co jest charakterystyczne dla krajobrazu młodoglacjalnego. Bezpośredni wpływ na
ukształtowanie

terenu

pod

względem

morfologicznym

miało

ostatnie

zlodowacenie

plejstoceńskie obejmujące Polskę – zlodowacenie północnopolskie. Maksymalne wysokości
bezwzględne na tym terenie wahają się od 53,1 m n.p.m. w dolinie rzeki Warty do 126,6 m
n.p.m. na wzgórzach morenowych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Gmina
Komorniki leży w całości na wysoczyźnie morenowej zwanej Wysoczyzna Poznańską
wyniesionej na wysokość około 80 m n.p.m., o deniwelacjach 3-5 m, w części południowozachodniej jest to wysoczyzna dennomorenowa, falista, o deniwelacjach dochodzących do 10 m
i wyniesiona na rzedną około 90 m n.p.m. Jej dominującymi formami są formy płaskie oraz
faliste (około 70% terenu Gminy) z niewielkim udziałem formy pagórkowatej o spadkach
wahających się od 1,1° do około 6° w przypadku zboczy najwyższych wzniesień oraz większych
zagłębień terenu. Większe różnice wysokości spotkać można w południowej części gminy, gdzie
znajduje się obszar piaszczystych pagórków kemowych. W rzeźbie terenu zaznaczają się również
długie rynny polodowcowe, niezbyt szerokie i głębokie. Są to rynny: rzeki Wirynki i Jezior
Rosnowsko-Jarosławieckich oraz – poprzeczna do nich – rynna miedzy Komornikami
a Rosnówkiem. Wschodnia granica gminy graniczy z doliną rzeki Warty, z jej trzema terasami:
zalewową, środkową i wysoką. Nad Wartą znajduje się najniżej położony w gminie punkt 53,1 m n.p.m.
Zgodnie

z

ustaleniami

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy w rejonie objętym planem nie występują obszary narażone na osuwanie
się mas ziemnych
Udokumentowane złoża kopalin
Zgodnie z rejestrem obszarów i terenów górniczych (MIDAS, Państwowy Instytut
Geologiczny 2014 r.) na terenie gminy, w sąsiedztwie analizowanego obszaru, znajduje się
kopalnia odkrywkowa kruszyw naturalnych zarządzana przez „Kruszgeo” Wielkopolskie
14
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Kopalnie Sp. z o.o. Nadzór górniczy pełni Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu. W odkrywce
występują piaski głównie drobnoziarniste, lokalnie zapylone, jest to złoże suche. Aktualnie
eksploatowane jest pole „Komorniki I” dla którego ustanowiony jest obszar i teren górniczy.

Ryc. 3 Położenie obszaru objętego opracowaniem na tle eksploatowanego pola Komorniki1
Źródło: MIDAS, Państwowy Instytut Geologiczny, http://geoportal.pgi.gov.pl/2014r.

Dla obszaru przewidziano sportowo-rekreacyjny kierunek rekultywacji. Eksploatacja na
pozostałych polach została zaniechana. Część złoża Komorniki (pole Komorniki Południe I)
została zrekultywowana w kierunku rekreacyjno-wypoczynkowym. Dla części złoża wskazano
leśny kierunek rekultywacji.
Zgodnie

z ustaleniami

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy Komorniki żwirownia w kulminacji pagórka kemu proponowana jest do
objęcia ochroną w formie rezerwatu geologiczno-geomorfologicznego, jako obiektu badań
naukowych dla celów dydaktycznych, a także turystyczno-poznawczych.
Na terenie gminy występują udokumentowane złoża węgla brunatnego w tzw. złożu
„Mosina” Rowu Poznańskiego. Miąższość pokładów bilansowych złoża „Mosina” wynosi 36 m,
a złoże zalega na głębokości około 230 m. Zgodnie z „Informacją o perspektywach pozyskiwania
węgla brunatnego dla energetyki” (2008r.) złoże Mosina, zalegające w Rowie Poznańskim,
o najniższym stosunku nadkładu do węgla 5,4 : 1 oraz zasobach około 2 mld ton zalega na
terenach chronionych inie może być eksploatowane. Wg przeprowadzonych ekspertyz (1978 r.)
warunki

geologiczne występowania złoża węgla brunatnego oraz istniejący system

geohydrauliczny

powodują,

że podjęcie

eksploatacji

złóż

"Mosina"

spowodowałoby

odwodnienie poziomu trzeciorzędowego oraz odwodnienie poziomu czwartorzędowego,
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zagrażające egzystencji komunalnego ujęcia wody dla miasta Poznania w Mosinie. Stopień
zasolenia wód kopalnianych oraz silne zabarwienie stanowiłoby przeszkodę w wykorzystaniu
tych wód dla celów technologicznych a zrzut wód kopalnianych do Warty mógłby spowodować
niekorzystne zmiany jakościowe na ujęciu wody w Dębinie. Zagospodarowanie złoża "Mosina"
koliduje z istniejącą infrastrukturą wodociągową aglomeracji poznańskiej. Z tych m.in.
powodów należy uznać zasoby złoża węgla brunatnego za nieperspektywiczne.
W gminie surowce ilaste eksploatuje się w kilku małych lokalnych odkrywkach, jednak nie
figurują w rejestrze obszarów górniczych MIDAS.
Położenie obszaru objętego analizą w stosunku do istniejących złóż prezentuje rycina nr 4.

Ryc. 4 Położenie obszaru objętego opracowaniem w odniesieniu do lokalizacji złóż kopalin
oraz utworzonych obszarów i terenów górniczych
Źródło: MIDAS, Państwowy Instytut Geologiczny, http://geoportal.pgi.gov.pl/2014r.
Klimat
Według mapy regionów klimatycznych E. Romera, gmina Komorniki leży w Krainie
Wielkich Dolin, a według rejonizacji pluwiotermicznej A. Schucka wchodzi w skład regionu
najcieplejszego

i suchego.

Najważniejsze

cechy

klimatyczne

to

przewaga

wiatrów

północnozachodnich i zachodnich w lecie, a wiatrów południowo-wschodnich i wschodnich
w zimie. Najsilniejsze wiatry są z kierunku zachodniego. Opady roczne należą do najniższych
w Polsce, średnie wieloletnie nie przekraczają 550 mm w roku. Niezależnie, cały ten rejon
cechuje występowanie deszczów nawalnych o największym natężeniu w Polsce. Liczba dni
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z pokrywa śnieżna waha się od 50 do 60. Średnie roczne zachmurzenie waha się od 60 do 67%,
przy czym, najmniejsze jest w maju, a największe w grudniu. Okolice Poznania maja największe
nasłonecznienie względne w całej Krainie Wielkich Dolin. Przenikają tu wpływy termiczne
oceaniczne i kontynentalne.

Wody podziemne
Północna część gminy Komorniki leży poza granicami Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych, natomiast południowa znajduje się w granicach GZWP nr 144 „Wielkopolska
Dolina

Kopalna”.

Zgodnie

z

„Dokumentacją

hydrogeologiczną

określająca

warunki

hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska” gmina Komorniki leży w rejonie

wielkopolskiej doliny kopalnej, dla której poznane i gospodarczo wykorzystywane są wody
słodkie występujące w utworach piaszczysto-żwirowych czwartorzędu, paleogenu-neogenu,
piaskowcowo-węglanowych poszczelinowych kredy i jury do głębokości 200 m, sporadycznie do
300 m. W rejonie gminy Komorniki funkcjonują ujęcia wód w miejscowościach Komorniki,
Plewiska, Wiry i Szreniawa, które korzystają z warstwy neogenu - miocenu. Według mapy
wrażliwości na zanieczyszczenia GZWP nr 144 w rejonie Komornik czas potencjalnego
pionowego dopływu zanieczyszczeń z powierzchni terenu do zbiornika (poza obszarem doliny
Warty) wynosi ponad 50 lat, natomiast dopływu poziomego miejscami wynosi poniżej 25 lat.
Tereny te nie znajdują się w zasięgu projektowanej strefy ochronnej zbiornika. Poziom
czwartorzędowy (szczególnie poziom wód gruntowych oraz poziom międzyglinowy górny)
zasilany jest na drodze bezpośredniej infiltracji wód opadowych i dlatego najbardziej narażony
jest na zanieczyszczenia.
Zgodnie z podziałem na Jednolite Części Wód Podziemnych gmina Komorniki znajduje się
w obrębie JCWPd nr 62 dla którego wyznaczono następujące cele środowiskowe:
- zapobieganie dopływowi, lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,
- zapobieganie pogarszania się stanu wód podziemnych,
- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,
- wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego i utrzymującego się trendu
rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności
człowieka, które uznano za niezagrożone w najbliższych latach.
Wody powierzchniowe
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Obszar gminy znajduje się w dorzeczu Warty, na odcinku od ujścia rzeki Kopli do ujścia
rzeki Wirynki i częściowo na odcinku od ujścia rzeki Wirynki do ujścia Kanału Mosińskiego.
Jednolita Część Wód Płynących Wirynka stanowi lewy dopływ Warty i zaliczona została do wód
naturalnych, nie zmienionych znacząco przez działalność człowieka.
Na przedmiotowym terenie nie występują powierzchniowe cieki wodne, stanowiące
śródlądowe wody powierzchniowe płynące, nie występują też zbiorniki wodne, stanowiące
śródlądowe wody powierzchniowe stojące. Teren odwadniany jest w kierunku wschodnim,
i dalej północno-wschodnim do Wirynki i Warty.
Obszary szczególnego zagrożenia powodzią
Teren objęty planem miejscowym położony jest poza obszarami szczególnego zagrożenia
powodzią.
Gleby, użytkowanie terenu, szata roślinna.
W strukturze użytkowania terenu gminy dominują grunty orne – 62% powierzchni,
następnie grunty leśne – 16,2% oraz pozostałe grunty i nieużytki – 16,2%. Sady, łąki i pastwiska
nie przekraczają łącznie 10% powierzchni gminy.
Obszar objęty planem stanowi nieużytek porolny, na którym rozwinęły się zbiorowiska
ugorowe. Część terenu stanowi nieużytek na którym znajdują się obiekty tymczasowe – zaplecze
budowy. Na obszarze występują gleby IVa i V klasy bonitacyjnej, które nie posiadają statusu
gruntów chronionych i nie wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele
nierolnicze i nieleśne. Szata roślinna terenu stanowi zbiorowisko charakterystyczne dla terenów
porolnych. Działka częściowo jest zagospodarowana jako zaplecze budowy. Na terenie
składowany jest gruz i odpady budowlane. Na obszarze nie występują stanowiska roślin,
zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową.
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Ryc. 5 Użytkowanie obszaru objętego planem miejscowym
Źródło:geoportal.gov.pl

Zdj. 1 Obszar objęty planem – widok z ulicy
Sadowej w kierunku lasu

Zdj. 2 Widok na obszar objęty planem od
strony południowej
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Zdj. 3 Zabudowa bliźniacza położona na wschód Zdj. 4 Widok na zabudowę jednorodzinną
od obszaru
zlokalizowaną po stronie północnej

Zdj. 5 Widok na kopalnię kruszyw z części
północnej obszaru

Zdj. 6 Widok na obszar objęty planem
w kierunku południowym

Zdjęcia – listopad 2014r.

Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów szczególnych
Na terenie gminy Komornik występują tereny chronione. Są to :
− Wielkopolski Park Narodowy,
− obszary NATURA 2000:
- specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Wielkopolska” (kod PLH 300010)
- obszar specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Rogalińska” (kod PLB 300017)
Rejon rzeki Wirynki wskazany jest jako projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu
„Dolina Rzeki Wirynki”.
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Ryc. 6 Położenie analizowanego w odniesieniu do obszarów objętych ochroną.
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 2014 r.
Analizowany obszar znajduje się w granicach otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Wielkopolski Park Narodowy został utworzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
16 kwietnia 1957 r. w sprawie utworzenia WPN (Dz. U. nr 24 poz. 114). Podstawa prawna
funkcjonowania WPN jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1996 r. (Dz.
U. nr 1309, poz. 613). Minister Środowiska zarządzeniem nr 39 z dnia 20 grudnia 1999 r.
zatwierdził plan ochrony WPN na okres 1999-2018 r., w którym określono zasady kształtowania
polityki przestrzennej na terenie WPN i jego otuliny.
Zadania ochronne na lata 2014 – 2015 dla Parku określa Zarządzenie nr 57 Ministra
Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku
Narodowego. W zarządzeniu określone zostały zagrożenia zewnętrzne dla celów ochrony WPNu m.in. presja urbanizacji na tereny otuliny Parku. Jako działania mające na celu eliminację
zagrożeń wskazano starania o lokalizowanie nowej zabudowy w odległości minimum 30 m od
granicy Parku. Kolejnym zagrożeniem jest presja obcych gatunków roślin i zwierząt na terenie
Parku. Tutaj działania ochronne związane są z preferowaną w otulinie hodowlą roślin i zwierząt
rodzimych. Ograniczenie zagrożeń związanych z presją turystyczną na tereny Parku związane
jest z ukierunkowaniem ruchu turystycznego, poprzez budowę, modernizację i konserwację
infrastruktury technicznej. Działania na rzecz minimalizacji zanieczyszczenia wód dotyczą
rozbudowy systemów oczyszczania ścieków, kanalizowania wsi i zaopatrzenia w wodę,
podczyszczania wód opadowych. Działania związane z ograniczeniem zanieczyszczenia
21
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powietrza obejmują modernizację systemów ogrzewania na wykorzystujące bardziej przyjazne
dla środowiska nośniki energii, w szczególności odnawialne jej źródła. Działania ograniczające
zanieczyszczenie powierzchni ziemi to nadzór nad zbiórką, segregacją i wywozem odpadów
stałych.
Analizowany teren położony jest poza granicami projektowanego obszaru chronionego
krajobrazu „Dolina rzeki Wirenki”.
W gminie występują również inne wartościowe obiekty nie objęte dotychczas formami
ochronnym m.in. wielka żwirownia w kulminacji pagórka kemu tarczowego dla którego
proponowane jest utworzenie rezerwatu geologiczno-geomorfologicznego jako obiektu badan
naukowych, dla celów dydaktycznych a także turystyczno-poznawczych).

Ryc. 7 Położenie analizowanego w odniesieniu do obszarów objętych ochroną w ramach
NATURA 2000.
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 2014 r.

Przedmiotowy obszar występuje poza obszarami objętymi ochroną w ramach sieci
NATURA 2000. Najbliżej położonymi w stosunku do obszaru objętego planem są:
- specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Wielkopolska” (kod PLH 300010)
Obszar położony na Nizinie Wielkopolskiej, o powierzchni 8427,1 ha. Zajmuje faliste
i pagórkowate tereny na lewym brzegu Warty. Teren ten charakteryzuje się krajobrazem typowo
polodowcowym. Na obszarze Ostoi Wielkopolskiej znajduje się część najdłuższego w Polsce
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ozu Bukowo-Mosińskiego o długości 374 km, a także wydmy, rynny, liczne głazy narzutowe
oraz 12 polodowcowych jezior. Prawie wszystkie jeziora są jeziorami eutroficznymi, tylko
jezioro Skrzynka należy do jezior dystroficznych. Na terenie Ostoi występują także łąki,
z których do najpiękniejszych należą łąki trzęślicowe i pełnikowe. W okolicy Jeziora
Wielkomiejskiego, w północno-zachodniej części obszaru znajduje się cenny kompleks łąkowotorfowiskowy z roślinnością kalcyfilną. Zdecydowana większość obszaru porośnięta jest przez
lasy. Przeważają drzewostany sosnowe (70%) z domieszką dębu, świerka, brzozy, grabu i lipy.
Obszar ostoi w większości położony na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego (7 584 ha).
Zagrożenia dla przyrody ostoi stanowi bliskość Poznania, eutrofizacja wód, nadmiernie
rozwinięte w granicach Parku Narodowego budownictwo rekreacyjne.
- Obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska (PLB 300017)
Obszar położony w odległości ok. 260 m na południe od obszaru objętego planem, na terenie
gminy Mosina. W granicach obszaru występuje co najmniej 26 gatunków ptaków z Załącznika I
Dyrektywy Ptasie, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar
zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C6) kani czarnej (PCK) i kani rudej, (PCK);
nieregularnie gnieździ się batalion (PCK). Gęś zbożowa zimuje w liczbie przekraczającej 1%
populacji szlaku wędrówkowego(C3), osiągając liczebność do 8000 osobników Ostoja
Rogalińska jest jedną z najważniejszych w Polsce ostoi rybitwy czarnej i dzięcioła średniego.
Przyroda obszaru jest zagrożona ze względu na bliskość Poznania i jego przemysłu, silną presję
turystyczną i rekreacyjną, lokalizowanie elektrowni wiatrowych, penetrację siedlisk, zmianę
stosunków wodnych, zanieczyszczenie wód, zasypywanie starorzeczy, wycinanie lasów
łęgowych. Problemem jest również zalesianie łąk, pastwisk oraz torfowisk i bagien, wyrąb
drzew, a także usuwanie martwego drewna z lasu. Głównym problemem jest silnie rozwinięte
w granicach Parku budownictwo, lokalizacja i eksploatacja składowisk odpadów komunalnych
i niekomunalnych, miejsca zrzutów ścieków, hałas.

2.4.

Diagnoza istniejącego stanu środowiska przyrodniczego

Stan i zagrożenia wód podziemnych
Na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono 18 JCWPd (jednolitych części
wód podziemnych). Rejon Komorniki znajduje się w granicach obszaru JCWPd nr 62. W ramach
monitoringu diagnostycznego w 2012 r. Jednolitą Cześć Wód Podziemnych nr 62 w zasięgu
której zlokalizowana jest analizowany obszar badano w ponad 20 punktach. Na terenie gminy
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Komorniki brak punktów pomiarowych objętych monitoringiem jakości wód podziemnych.
Najbliżej położone są punkty na terenie gminy Kórnik.
Według oceny jakości wód podziemnych w sieci krajowej w ramach monitoringu
diagnostycznego w 2012 r. wg. badań PIG klasa jakości wody w punktach pomiarowych
w Borówcu określona została na IV w jednym punkcie i III dla pozostałych dwóch punktów
pomiarowych. Przyczyną podwyższenia klasy czystości wód był fakt, iż tylko parametr pH
(określony jako czynnik terenowy) zaklasyfikowany został do IV klasy czystości.
Ocena jakości wód podziemnych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego
wód podziemnych w 2013 r. JCWPd nr 62 badany był w 10 punktach pomiarowych. We
wszystkich punktach, z wyjątkiem Obrzycka, stwierdzono III klasę czystości. W 2015 roku
badanie przeprowadzono w 19 punktach. W 8 punktach klasę końcową oznaczono na II, w 10 na
III a w jednym punkcie w Czachurkach na IV.
Gmina Komorniki posiada zbiorczą kanalizację sanitarną i oczyszczalnię ścieków
sanitarnych w Łęczycy przy ul. Poznańskiej. Do kanalizacji sanitarnej podłączone są, lub zostaną
w najbliższym czasie podłączone, wszystkie wsie z wyjątkiem położonych na uboczu
przysiółków tych wsi, takich jak Kątnik i Wypalanki.
W gminie istnieją niewielkie fragmenty kanalizacji deszczowej (w Plewiskach,
Komornikach i Wirach) odprowadzające wody opadowe i roztopowe bez podczyszczenia
do rowu (Plewiska) lub Wirynki (Komorniki i Wiry). Pozostałe tereny odwadniane
są powierzchniowo.
Stan i zagrożenia wód powierzchniowych
Jakość wód JCW Wirynka badana była w ramach monitoringu środowiska w 2008, 2010
i 2013 roku w punkcie pomiarowo-kontrolnym „Wirynka-Łęczyca” zlokalizowanym na 0,7 km
biegu cieku. Wyniki pomiarów przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 1 Jakość wody rzeki Wirynki w latach 2008, 2010 i 2013
L.p
Wskaźnik
Jednostk
2008
2010

C

10,7

Klasa
wskaźnik
a jakości
wód
I

Tlen
rozpuszczon
y
BZT5

mg O2/l

10,1

II

8,99

I

10,4

I

mg O2/l

3,41

II

2,621

II

2,98

I

Ogólny
węgiel
organiczny
Przewodność
w 20 ˚C
Substancje
rozpuszczon
e

mg C/l

14,22

10,319

II

9,65

I

µS/cm

869

Poniżej
stanu
dobrego
II

945

II

1047,4

II

mg/l

645,9

Poniżej

636,9

Poniżej
stanu
dobrego

531,9

II

Poniżej
stanu
dobrego
Poniżej
stanu
dobrego
-

8,124

Poniżej
stanu
dobrego
Poniżej
stanu
dobrego
-

9,89

II

8,53

Poniżej
stanu
dobrego

0,227

Stan
poniżej
dobrego
Stan
poniżej
dobrego
I

.

jakości wody

1.

Temperatura
wody

2.

3.
4.

5.
6.

2013

a miary

o

Średni
a
roczna

Średni
a
roczna

10,2

Klasa
wskaźnik
a jakości
wód
I

12,1

Klasa
wskaźnik
a jakości
wód
I

Średni
a
roczna

stanu
dobrego

7.

Azot ogólny

mg N/l

11,16

8.

Azot
azotanowy

mg
NNO3/l

9,109

9.

Fosforany

10.

Fosfor
ogólny

mg
PO4/l
mg P/l

-

0,90

7,506

-

0,333

Poniżej
stanu
dobrego

0,186

Przytoczone wyżej wskaźniki wskazują na stopniową poprawę jakości wód.
Zgodnie z „Oceną eutrofizacji rzek w JCW w Wielkopolsce w latach 2008 – 2010”
prowadzoną przez WIOŚ, w analizowanym JCW Wirynka zachodzi eutrofizacja – JCW
występuje w obszarze wrażliwym na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi
ze źródeł komunalnych.
Stan ekologiczny rzeki określany był w 2010r. Jest to stan ekologiczny umiarkowany.
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W

2013 r.

określono

klasę

elementów

biologicznych,

fizyczno-chemicznych

i hydromorfologicznych.
-

Dla klasy elementów fizykochemicznych określono stan poniżej dobrego.

-

Klasa elementów hydromorfologicznych – II.

-

Klasę elementów biologicznych określono jako II (stan dobry).

Wody Warty, do której uchodzi Wirynka odwadniająca teren objęty opracowaniem
analizowane były w 2011 r. i w 2013r. również objęte były badaniem jakości wód. Punkt
pomiarowo-kontrolny w Wiórku zlokalizowany jest na 256 km rzeki. Wody Warty to wody silnie
zmienione.
Określono klasę elementów biologicznych, fizyczno-chemicznych i chemicznych oraz stan
wód pod kątem przydatności do spożycia.
-

Dla klasy elementów fizykochemicznych określono potencjał poniżej dobrego ze względu
na zawartość węglowodorów ropopochodnych - indeks oleju mineralnego.

-

Klasa elementów hydromorfologicznych (2010 r)– II.

-

Klasę elementów biologicznych (2010 r.) określono jako IV (potencjał słaby).

-

Klasa chemicznych wskaźników jakości wód – stan poniżej dobrego.

Zgodnie z oceną stanu jednolitych części wód w latach 2010 -2013 zarówno wody Wirynki
jak i Warty nie spełniają dodatkowych wymagań dla obszarów chronionych:
-

przeznaczonych dla celów ochrony siedlisk lub gatunków, dla których stan wód jest
ważnym czynnikiem w ich ochronie,

-

przeznaczonym do poboru wód na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia,

-

przeznaczonych do bytowania ryb,

-

wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami ze źródeł komunalnych

JCW „Warta od Pyszacej do Kopli” zagrożona jest nieosiągnięciem celów środowiskowych.
Stan i zagrożenia powietrza atmosferycznego
O stanie powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji ze wszystkich źródeł,
z uwzględnieniem przepływów trans granicznych i przemian fizykochemicznych zachodzących
w atmosferze.
Zgodnie ze strefami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie stref,
w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 poz. 914) gmina Komorniki jest
położona w strefie wielkopolskiej. Strefa ta została wyznaczona dla celów oceny jakości
powietrza pod kątem zawartości dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla
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i benzenu, pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu
i benzo(a)pirenu.
Ocenę jakości powietrza przeprowadza się z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych
ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Ocena pod kątem ochrony zdrowia
obejmuje: dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2, benzen C6H6, ołów Pb, arsen As, nikiel
Ni, kadm Cd, benzo(a)piren B(a)P, pył PM10, pył PM 2,5, ozon O3, tlenek węgla CO.
Zgodnie z wynikami monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w latach 2011 – 2014, ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla
24- godzinnych stężeń pyłu PM10, stężeniach średnich rocznych benzo(a)pirenu w powietrzu
strefę wielkopolskiej, zaliczono do klasy C. W latach 2011-2012 klasa C dotyczyła również
ozonu. Klasa C oznacza, że stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne lub poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy
margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe. W strefie
aglomeracja poznańska nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu powiększonego
o margines tolerancji dla pyłu PM 2,5 ocenianego jako stężenie średnie dla roku. W związku
z powyższym, zgodnie z wytycznymi GIOŚ strefę aglomeracja poznańska i strefę wielkopolską
zaliczono do klasy B w 2011 r i 2014 r i do klasy A w latach 2012 i 2013.
Ocena stref z uwzględnieniem kryteriów ochrony roślin w latach 2011- 2012 wykazała, iż pod
kątem zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki i tlenkami azotu strefę wielkopolską zaliczano
do klasy A, natomiast pod kątem zanieczyszczenia ozonem do klasy C. W 2013 r. i 2014 r.
wszystkie strefy zaliczono do klasy A.
Zanieczyszczenia podstawowe (SO2, NO2 i pyłu PM10) – powstają głównie podczas spalania
paliw w kotłowniach przemysłowych i lokalnych (przemysłowo-bytowych). Głównymi źródłami
emisji SO2 do atmosfery jest energetyka zawodowa i sektor komunalno – bytowy. Wielkość
emisji uzależniona jest od stosowanego w kotłach paliwa. Głównymi źródłami NO2 jest
natomiast transport, komunikacja i energetyka zawodowa. Pył drobny powstaje m.in.
w procesach

energetycznego

spalania,

spalania

paliw

w

silnikach

samochodowych

oraz w niektórych procesach przemysłowych, ale jego głównym źródłem jest spalanie paliw
w sektorze komunalno-bytowym. Wyższe, ponadnormatywne stężenie pyłu PM10 przekłada się
na względy społeczne, w tym przede wszystkim wyższą zachorowalność i umieralność. Należy
zaznaczyć, że stężenia pyłu PM10 wykazują zmienność sezonową – przekroczenia dotyczą tylko
sezonu grzewczego.
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Ze względu na ponadnormatywne poziomy ozonu w powietrzu w strefie wielkopolskiej, która
obejmuje obszar całego województwa z wyłączeniem aglomeracji poznańskiej i miasta Kalisz,
opracowany został „Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na
ozon”( Atmoterm, Opole 2012r.) . Obowiązek sporządzenia programu ochrony powietrza
od 1 stycznia 2008 roku spoczywa na Marszałku Województwa, który ma również koordynować
jego realizację.
Ozon troposferyczny stanowi sumę ozonu antropogenicznego, powstałego w wyniku
przemian fizykochemicznych emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń pierwotnych oraz
ozonu pochodzenia naturalnego. Ozon pochodzenia naturalnego ma swoje źródło w procesach
fotochemicznych zachodzących w troposferze, takich jak: procesy utleniania naturalnych
zanieczyszczeń atmosfery (metanu i tlenku węgla) w obecności katalitycznie działających
tlenków azotu. Powstaje również na skutek wymiany powietrza pomiędzy stratosferą a troposferą
oraz w mniejszym stopniu w wyniku wyładowań atmosferycznych. Formowaniu ozonu sprzyja
wysoka temperatura, duże nasłonecznienie i duża wilgotność powietrza. Głównymi źródłami
antropogenicznymi emisji prekursorów ozonu są w zakresie tlenków azotu procesy spalania
w produkcji i transformacji energii oraz w przemyśle, a także transport drogowy. Natomiast
w przypadku niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO) – przede wszystkim
zastosowanie

rozpuszczalników

i

innych

produktów,

zarówno

w przemyśle

jak

i w gospodarstwach domowych. Do naturalnych źródeł emisji prekursorów ozonu zalicza się
tereny leśne, gdzie emitowane są do powietrza węglowodory warunkujące możliwość
powstawania ozonu. Są one rezultatem wydzielania, zwłaszcza przez drzewa iglaste, lotnych
związków organicznych w postaci olejków eterycznych, np. terpenów czy izoprenu. Ozon
powstaje również w warunkach naturalnych, lokalnie w przyziemnej warstwie atmosfery w
wyniku wyładowań atmosferycznych w czasie burzy.
Ozon, który w wysokich warstwach atmosfery spełnia rolę filtra dla promieniowania
ultrafioletowego, w warstwie przyziemnej jest zanieczyszczeniem i wykazuje szkodliwe
działanie zarówno na ludzi jak i na ekosystemy. Uznaje się, że stężenie ozonu na poziomie 180
µg/m3 jest już stężeniem, które może oddziaływać szkodliwie na szczególnie podatne osoby, jak
np. dzieci, osoby starsze i chore, które powinny unikać przebywania w tak zanieczyszczonym
powietrzu. W związku z tym poziom ten ustalono, jako poziom, o którym społeczeństwo
powinno być poinformowane. Za poziom szkodliwy dla ogółu społeczeństwa uznano stężenia
powyżej 240 µg/m3. Natomiast stężenia na poziomie 120 µg/m3 uznano za niewpływające
jeszcze na zdrowie, stąd przyjęto tą wielkość, jako poziom docelowy. Podobnie ustalono
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wielkości wskaźników wpływu na zdrowie i roślinność biorąc pod uwagę długość oddziaływania
odpowiednich stężeń.
W wyniku rocznych ocen jakości powietrza w województwie wielkopolskim, przygotowanych
za lata 2008 i 2009, ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu,
opracowany został „Program ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa–pirenu dla stref:
aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefy gnieźnieńsko- wrzesińskiej oraz strefy pilskozłotowskiej.”( Atmoterm, Opole 2012r.) Obowiązek sporządzenia tego programu ochrony
powietrza również spoczywa na Marszałku Województwa.
W analizach wykonanych dla roku prognozy 2020 uwzględniono głównie działania związane
z redukcją emisji powierzchniowej czyli głównie eliminacją indywidualnych systemów
grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, która ma największy wpływ na stężenia
benzo(a)pirenu w strefie.
Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery pochodzą przede wszystkim z zakładów
przemysłowych, obiektów gospodarki komunalnej, transportu kołowego i domowych palenisk.
Duży wpływ na stan powietrza w gminie Komorniki ma tzw. niska emisja. Jej głównym
źródłem jest wykorzystywanie węgla jako głównego paliwa do wytwarzania ciepła
w gospodarstwach domowych zaopatrywanych z

indywidualnych systemów grzewczych.

Przyczyną tego jest spalanie paliw tanich o dużej zawartości siarki i mało korzystnych
parametrach grzewczych oraz spalanie śmieci. W związku z powyższym duże znaczenie mają
działania podejmowane m in. przez indywidualnych mieszkańców prowadzące do zmiany
ogrzewania z węglowego na gazowe lub olejowe.
Do znaczących niezorganizowanych źródeł należy zaliczyć emisję zanieczyszczeń związanych
z transportem

samochodowym.

Szybki

rozwój

motoryzacji,

a

w

konsekwencji

ciągle zwiększająca się na drogach liczba pojazdów samochodowych, prowadzi do wzrostu
emisji dwutlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów i ołowiu. Do obszarów narażonych na
terenie gminy Komorniki należy zaliczyć tereny położone bezpośrednio przy autostradzie A2,
drodze krajowej nr 5, drogach ekspresowych S5 i S11 oraz w mniejszym stopniu przy drogach
wojewódzkich i powiatowych.
Zagrożenie hałasem
Ze względu na źródło występowania można dokonać podziału hałasu na trzy podstawowe
grupy:
-

hałas w przemyśle (przemysłowy),
hałas w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i terenach
wypoczynkowych (komunalny),
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- hałas od środków transportu (komunikacyjny).
Hałas komunikacyjny ma największy zasięg a jego ograniczenie komunikacyjnego stanowi
duży problem techniczny. Może być spowodowany przejazdami tranzytowymi. Może wynikać
ze złego stanu dróg oraz złego stanu technicznego samochodów, w tym ciężarowych.
W ostatnich latach nie odnotowano znaczącego wzrostu emisji hałasu komunikacyjnego.
Związane to jest z polepszającym się stanem technicznym pojazdów, lepszymi drogami
o nowych nawierzchniach, które pochłaniają dźwięk oraz wyposażenie ich w środki
ograniczające emisję. Częstym elementem ograniczającym emisję są ekrany akustyczne.
Największymi źródłami hałasu na terenie gminy są wymienione w rozdziale 2 główne drogi
i linie kolejowe, a w mniejszym stopniu drogi wojewódzkie i powiatowe. Obszar objęty planem
zlokalizowany jest poza głównymi ciągami komunikacyjnymi. W sąsiedztwie znajduje się
kopalnia odkrywkowa kruszyw naturalnych zarządzana przez „Kruszgeo” Wielkopolskie
Kopalnie Sp. z o.o. Ze względu na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej i terenów eksploatacji
kruszyw naturalnych możliwe jest powstawanie konfliktów związanych z oddziaływaniem
w zakresie hałasu.
Podstawą

określenia

dopuszczalnej

wartości

poziomu

równoważnego

hałasu

jest

przyporządkowanie danego terenu do określonej kategorii, o wyborze której decyduje sposób
zagospodarowania. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez
poszczególne grupy źródeł hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. z 2014
poz.112), które przedstawiono w tabeli poniżej.
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Tabela 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w środowisku powodowanego przez
poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania
i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D
i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze
środowiska, w odniesieniu do jednej doby
L.p.

Dopuszczalny poziom hałasu (db)
Pozostałe obiekty i grupy

Drogi lub linie kolejowe1

Przeznaczenie terenu

1

a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b. tereny szpitali poza miastem

2

źródeł hałasu

LAeq D

LAeq N

LAeq D

LAeq N

przedział

przedział

przedział czasu

przedział czasu

czasu

czasu

odniesienia równy

odniesienia

odniesienia

odniesienia

8 najkorz.

równy 1

równy 16

równy 8

godzinom dnia

najmniej

godzinom

godzinom

kolejno po sobie

korzystnej

następującym

godzinie nocy

50

45

45

40

61

56

50

40

65

56

55

45

68

60

55

45

a. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b. tereny związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży2
c. tereny domów opieki społecznej
d. tereny szpitali w miastach

3

a. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego
b. tereny zabudowy zagrodowej
c. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

2

d. tereny mieszkaniowo-usługowe
4

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej
100 tyś. mieszkańców 3

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

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku (t.j. Dz. U. z 2014,poz. 112).

Kolejnym źródłem hałasu jest lotnisko wojskowe Poznań - Krzesiny, dla którego w 2003 r.
Wojewoda Wielkopolski na mocy rozporządzenia utworzył obszar ograniczonego użytkowania.
W związku

ze zmianą

w

2008 r.

przepisu

upoważniającego

do

wydania

przepisów

wykonawczych w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania i brakiem przepisów
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przejściowych rozporządzenie

to utraciło moc. Aktualnie prowadzone są prace nad

przeprowadzeniem przeglądu ekologicznego z uwzględnieniem wyników rocznego monitoringu
hałasu dla terenów wokół lotniska. Ze względu na to, że lotnisko wojskowe stanowi teren
zamknięty, procedura prowadzona jest przez

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w

Poznaniu. Na podstawie wyników przeglądu ekologicznego, zgodnie z art. 135 ustawy Prawo
ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1232) w przypadku, jeżeli z przeglądu
ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaganej
przepisami 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, albo z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań
technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości
środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska
odpadów

komunalnych,

kompostowni,

trasy

komunikacyjnej,

lotniska,

linii

i stacji

elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej
tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. Obszar taki tworzy sejmik województwa
w drodze uchwały.
Ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków
oraz sposób korzystania z terenów w obszarze ograniczonego użytkowania są zróżnicowane w
zależności od wyznaczonych stref wydzielonych wg izolinii poziomów hałasu. Dotyczyły one:
- zakazu przeznaczanie terenów pod budowę budynków objętych ochroną akustyczną
(mieszkalnych, szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym pobytem
dzieci i młodzieży);
- zakazu zmiany funkcji istniejących obiektów nie wymagających ochrony akustycznej
na podlegające ochronie akustycznej;
- zmiany funkcji istniejących budynków na niepodlegające ochronie akustycznej,
- dopuszczenia lokalizacji wszelkiej zabudowy pod warunkiem zapewnienia właściwego
klimatu akustycznego w pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej, m.in. poprzez
stosowanie przegród o odpowiedniej izolacyjności akustycznej.
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Tabela 3: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania
i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq
D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków
korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby
L.p.

Dopuszczalny poziom hałasu [db}
Starty lądowania i przeloty
statków powietrznych

Przeznaczenie terenu

Linie elektroenergetyczne

LAeq D

LAeq N

LAeq D

przedział

przedział

przedział

LAeq N
przedział czasu

czasu

czasu

czasu

odniesienia

odniesienia

odniesienia

odniesienia

równy 1 najmniej

równy 16

równy 8

równy 8

korzystnej

godzinom

godzinom

najkorz.

godzinie nocy

godzinom dnia
kolejno po
sobie
następującym

1

a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b. tereny szpitali poza miastem
c. tereny związane ze stałym lub czasowym

55

45

45

40

60

50

50

45

pobytem dzieci i młodzieży1)

2

a. tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i
wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej
i zamieszkania zbiorowego
b. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 1)
c. tereny mieszkaniowo-usługowe
d. tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej
100 tyś. mieszkańców 2)

Objaśnienia: 1) W przypadku niewykorzystania tych terenów zgodnie z ich funkcją w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczany poziom hałasu w potrze nocy.
2)Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w
których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z
koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014,poz. 112).
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Promieniowanie elektromagnetyczne.
Pola elektromagnetyczne (PEM) w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska są to pola
elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu od 0 Hz do
300 GHz, stanowiące promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące.
Główne źródła PEM w środowisku na terenach dostępnych dla ludności stanowią:
- sieci i urządzenia elektroenergetyczne emitujące pole elektromagnetyczne o częstotliwości
50 Hz;
- urządzenia nadawcze i telekomunikacyjne emitujące pola elektromagnetyczne
o częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz.
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, sposoby ich dotrzymania
a także zasady lokalizacji zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie linii elektroenergetycznych
określają przepisy odrębne oraz przyjęte zwyczajowo normy. W zależności od wysokości
zawieszenia przewodów pas ochronny – ograniczonego użytkowania dla linii wysokiego napięcia
110 kV zajmuje ok. 30-40 m. Punktowe źródła promieniowania jonizującego stanowią stacje
bazowe telefonii komórkowej.
Badanie pól elektromagnetycznych w województwie wielkopolskim jest przeprowadzane
i nadzorowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wyniki
przeprowadzonych badań publikowane są w raportach o stanie środowiska w województwie
wielkopolskim.
W 2013 roku na terenie gminy nie były zlokalizowane punkty pomiarowe PEM. Najbliżej
gminy zostały zlokalizowane następujące punkty pomiarowe PEM:
-

PP zlokalizowany w Poznaniu na Os. Czecha 97 – średni poziom natężenia pola
elektrycznego – 0,29 V/m,

W 2012 r. najbliżej zlokalizowane punkty pomiarowe PEM zlokalizowane były
w następujących miejscach:
-

PP 11 – zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 128 c – średni poziom natężenia
pola elektrycznego – 1,32 V/m,

-

PP 12 – zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Galileusza 6, – średni poziom natężenia pola
elektrycznego - 0,10 V/m,

-

PP 29 – zlokalizowany w Stęszewie przy ul. 28 Grudnia 21 – średni poziom natężenia
pola elektrycznego – 0,53 V/m.

W

ramach

monitoringu

natężenia

pól

elektromagnetycznych

w 2012 r.

i

2013 r.

w Wielkopolsce, stwierdzono, iż zarówno w tym punkcie, jaki i w żadnym innym z punktów
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pomiarowych nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego (7 V/m dla zakresu
częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz).
Analizując wyniki uzyskane w roku bieżącym oraz w latach ubiegłych stwierdzono, że mimo
postępującego wzrostu ilości źródeł pól elektromagnetycznych nie obserwuje się wzrostu
natężenia poziomów pól w środowisku. Najwyższe zmierzone poziomy pól występują w dużych
miastach, gdzie koncentracja źródeł jest znacznie większa niż na pozostałych terenach. Mierzone
wartości są wielokrotnie niższe niż poziomy dopuszczalne.

3. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia
realizowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów
podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody
Przeprowadzona

analiza

uwarunkowań

środowiska

przyrodniczego

pozwala

na

sformułowanie głównych problemów istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu:
1. uwzględnienie wymogów wynikających z sąsiedztwa Wielkopolskiego Parku Narodowego
oraz położenia obszaru objętego planem na terenie otuliny Parku.
2. uwzględnienie zagadnień ochrony zasobów wód podziemnych GZWP nr 144 Wielkopolska
Dolina Kopalna,
3. uwzględnienie zagadnień ochrony wód powierzchniowych Wirynki i rzeki Warty przed
zanieczyszczeniami ze źródeł komunalnych,
4. konieczność uwzględnienia działań zmierzających do poprawy warunków atmosferycznych
stosownie do „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” oraz innych
programów ochrony powietrza,
5. uwzględnienie dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów zabudowy objętej ochroną
akustyczną,
6. uwzględnienie celów ochrony istniejących form ochrony przyrody.

4. Zawartość projektu planu i jego główne cele
Dla rozpatrywanego obszaru, zgodnie z projektem planu określa się następujące przeznaczenie
terenów (zgodnie z rysunkiem planu):
1. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
2. ZP – tereny zieleni urządzonej.
Ustaleniami planu na rysunku planu są:
1. Granica obszaru objętego planem;
2. Linie rozgraniczające tereny o
zagospodarowania;
3. Obowiązujące linie zabudowy;
4. Nieprzekraczalne linie zabudowy;

różnym

przeznaczeniu

lub

różnych

zasadach
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5. Przeznaczenie terenu określone w/w symbolami
6. Wymiary charakterystycznych odległości.
Głównym celem analizowanego planu miejscowego jest wskazanie sposobu i zasad
zagospodarowania obszaru dla którego ustalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania

przestrzennego

wskazują

kierunek

zagospodarowania

jako

„tereny

mieszkaniowe o zabudowie intensywnej” (jedna linia zabudowy wzdłuż ulicy Sadowej) oraz
„tereny zieleni krajobrazowej” (pozostałe tereny położone w sąsiedztwie odkrywki kruszyw
naturalnych).
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizuje wytyczne dotyczące
ochrony środowiska poprzez następujące zapisy:
1) z zakresu ochrony bioróżnorodności, obszarów chronionych i zasobów przyrody
ożywionej:
§6 ust. 2. Teren opracowania planu położony jest w granicach otuliny Wielkopolskiego Parku
Narodowego, dla której obowiązują ustalenia zawarte w §12 ust. 2.
§12 ust. 2 Dla terenu położonego w granicach otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego
obowiązują następujące ustalenia:
1) zakazuje się prowadzenia czynności powodujących wzmożenie procesów erozyjnych;
2) ustala się obowiązek ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed
zanieczyszczeniami.
§13 ust. 3 Zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych, dojść i dojazdów na terenach
przewidzianych pod powierzchnię biologicznie czynną.
§15 ust.2 pkt. 7. powierzchnia biologicznie czynna (dla terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej) – min. 60% powierzchni działki budowlanej;
§16 i 17 ust.2 pkt.4 powierzchnia biologicznie czynna (dla terenu zieleni urządzonej) – min. 80%
i 90% powierzchni działki.

2) z zakresu ochrony wód:
§6 pkt 3 Wszelkie ingerencje w środowisko gruntowo-wodne dla potrzeb lokalizacji obiektów
budowlanych i budowli winny być prowadzone w oparciu o wytyczne zawarte w przepisach
odrębnych.
§12 ust. 3 Ustala się ochronę wód podziemnych ze względu na położenie terenu objętego planem
w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 144 „Wielkopolska Dolina Kopalna”, dla
których obowiązują następujące ustalenia:
1) należy dążyć do objęcia całego terenu zbiorczym systemem odprowadzenia ścieków oraz,
w miarę możliwości, modernizować istniejącą sieć w celu zminimalizowania przedostawania
się zanieczyszczeń do wód podziemnych;
2) przy realizacji nowych inwestycji należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne
uwzględniające wymogi ochrony wód podziemnych.
ust. 2 Dla terenu położonego w granicach otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego obowiązują
następujące ustalenia:
1) ustala się obowiązek ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed
zanieczyszczeniami.
§13 ust. 6 W zakresie zaopatrzenia w wodę: ustala się powiązanie terenu objętego planem
z istniejącym i projektowanym układem sieci wodociągowej; adaptację, przebudowę, rozbudowę,
wymianę, modernizację istniejącej sieci wodociągowej,
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ust. 7 Dla odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków plan ustala odprowadzanie ścieków
komunalnych do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami
odrębnymi;
ust.8 W zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych dopuszcza się odprowadzanie
wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników
retencyjnych z możliwościami funkcji odparowującej i rozsączającej, z uwzględnieniem przepisów
odrębnych;

3) z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego:
§13 ust. 12 Dla zaopatrzenia w energię cieplną dopuszcza się wykorzystanie źródeł grzewczych na
paliwo gazowe, płynne z zastrzeżeniem §6 ust. 6
§6 ust. 6 W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:
1) energię cieplną należy pozyskiwać przy zastosowaniu paliw charakteryzujących się najniższymi
wskaźnikami emisyjnymi;
2) dopuszcza się stosowanie ogrzewania gazowego oraz systemy wykorzystujące źródła czystej
energii, w szczególności takiej jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, energię elektryczną.

4) z zakresu prowadzenia właściwej gospodarki odpadami:
§6 ust. 4 W zakresie gospodarki odpadami ustala się gromadzenie odpadów w miejscach ich
powstawania oraz ich dalsze zagospodarowanie zgodnie przepisami dotyczącymi gospodarki
odpadami obowiązującymi na terenie gminy Komorniki

5) z zakresu ochrony środowiska, w tym zdrowia ludzkiego przed hałasem, polami
elektromagnetycznymi i innymi uciążliwościami:
§6 ust. 1 Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej (MN) należy
zachować dopuszczalne poziomy hałasu wynikające z przepisów odrębnych, jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
§12 ust.1 Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) zakazuje się lokalizacji
nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, za wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. Cele środowiskowe ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu
DOKUMENT

CELE

ZAPISY PLANU MIEJSCOWEGO

Konwencja o różnorodności
biologicznej, sporządzona w Rio
de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.
(dz. U. Z 2002 r., nr. 184, poz.
1533.)

ochrona
różnorodności biologicznej,
zrównoważone użytkowaniem
jej elementów.

Zakazuje
się
lokalizacji
miejsc
postojowych, dojść i dojazdów na
terenach
przewidzianych
pod
powierzchnię biologicznie czynną.
Przyjęte
wskaźniki
powierzchni
biologicznie czynnej, w szczególności
dla terenów zieleni urządzonej ZP.
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Dyrektywa 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiająca ramy
wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki wodnej

- dążenie do większej ochrony i
poprawy stanu środowiska
wodnego między innymi
poprzez szczególne
przedsięwzięcia służące
stopniowemu ograniczaniu
zrzutów, emisji i strat
priorytetowych substancji
niebezpiecznych oraz
zaprzestaniu lub stopniowemu
eliminowaniu zrzutów, emisji
i strat priorytetowych substancji
niebezpiecznych;
- zapewnianie stopniowego
ograniczenia zanieczyszczenia
wód podziemnych i
zapobieganiu ich dalszemu
zanieczyszczaniu,
- dążenie do zmniejszenia
skutków powodzi i suszy

Wszelkie ingerencje w środowisko
gruntowo-wodne dla potrzeb lokalizacji
obiektów budowlanych i budowli winny
być prowadzone w oparciu o wytyczne
zawarte w przepisach odrębnych.
Ustala się ochronę wód podziemnych ze
względu na położenie terenu objętego
planem
w granicach
Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 144
„Wielkopolska Dolina Kopalna”, dla
których
obowiązują
następujące
ustalenia:
- należy, dążyć do objęcia całego terenu
zbiorczym systemem odprowadzenia
ścieków oraz, w miarę możliwości,
modernizować istniejącą sieć w celu
zminimalizowania przedostawania się
zanieczyszczeń do wód podziemnych;
- przy realizacji nowych inwestycji
należy
stosować
rozwiązania
techniczne
i technologiczne
uwzględniające wymogi ochrony wód
podziemnych.
Dla terenu położonego w granicach
otuliny
Wielkopolskiego
Parku
Narodowego obowiązują następujące
ustalenia ustala się obowiązek ochrony
wód powierzchniowych i podziemnych
przed zanieczyszczeniami.
W zakresie gospodarki odpadami ustala
się gromadzenie odpadów w miejscach
ich powstawania oraz ich dalsze
zagospodarowanie zgodnie przepisami
dotyczącymi gospodarki odpadami
obowiązującymi na terenie gminy
Komorniki.
W zakresie odprowadzenia wód
opadowych lub roztopowych dopuszcza
się odprowadzanie wód opadowych i
roztopowych
na
własny
teren
nieutwardzony, do dołów chłonnych lub
zbiorników
retencyjnych
z
możliwościami funkcji odparowującej
i rozsączającej,
z
uwzględnieniem
przepisów odrębnych.
Dla odprowadzania i unieszkodliwiania
ścieków plan ustala odprowadzanie
ścieków komunalnych do istniejącej i
projektowanej
sieci
kanalizacji
sanitarnej, zgodnie z przepisami
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odrębnymi.

CAFE – Clean Air for Europe –
program wprowadzony dyrektywą
Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/50/WE z dnia 21
maja 2008 r. w sprawie jakości
powietrza i czystszego powietrza
dla Europy (w skrócie określanej
mianem dyrektywy CAFE, od
nazwy programu CAFE)
Biała Księga: Energia dla
przyszłości - odnawialne źródła
energii,
Zielona Księga: Ku europejskiej
strategii bezpieczeństwa
energetycznego z 29 listopada
2000r.
Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27
września 2001r. w sprawie
promowania energii elektrycznej
produkowanej z odnawialnych
źródeł energii na wewnętrznym
rynku energetycznym.
Siódmy Unijny Program Działań
w Zakresie Środowiska
Naturalnego do roku 2020
„Dobrze żyć w granicach naszej
planety” wprowadzony decyzją nr
1386/2013/EU i Rady z 20
listopada 2013

redukcje zanieczyszczeń w
energetyce,
transporcie oraz rolnictwie jak
również w pozostałych
gałęziach przemysłu.

rozwój zielonej energetyki
poprzez wzrost udziału
wykorzystywanej energii
pochodzącej z odnawialnych
źródeł energii w całkowitym
zużyciu energii

- przekształcenie Unii w
zasobooszczędną, zieloną
i konkurencyjną gospodarkę
niskoemisyjną;
- ochrona obywateli Unii przed
związanymi ze środowiskiem
obciążeniami i zagrożeniami dla
zdrowia i dobrostanu;

Dla zaopatrzenia w energię cieplną
dopuszcza się wykorzystanie źródeł
grzewczych na paliwo gazowe, płynne
z zastrzeżeniem §6 ust. 6
W zakresie zaopatrzenia w energię
cieplną:
- energię cieplną należy pozyskiwać
przy
zastosowaniu
paliw
charakteryzujących się najniższymi
wskaźnikami emisyjnymi;
- dopuszcza się stosowanie ogrzewania
gazowego
oraz
systemy
wykorzystujące źródła czystej energii,
w szczególności takiej jak: kolektory
słoneczne, pompy ciepła, energię
elektryczną.

W zakresie zaopatrzenia w energię
cieplną:
- energię cieplną należy pozyskiwać
przy
zastosowaniu
paliw
charakteryzujących się najniższymi
wskaźnikami emisyjnymi;
- dopuszcza się stosowanie ogrzewania
gazowego
oraz
systemy
wykorzystujące źródła czystej energii,
w szczególności takiej jak: kolektory
słoneczne, pompy ciepła, energię
elektryczną.
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej (MN)
należy zachować dopuszczalne poziomy
hałasu
wynikające
z przepisów
odrębnych, jak dla terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Na terenach zabudowy mieszkaniowej
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jednorodzinnej (MN) zakazuje się
lokalizacji
nowych
przedsięwzięć
mogących
zawsze
znacząco
i
potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, za wyjątkiem lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

6. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu.
W przypadku braku realizacji ustaleń projektowanego dokumentu analizowany obszar
pozostanie w dotychczasowym użytkowaniu jako nieużytek porolny, w szczególności w części
południowej. Ze względu na fakt, iż jest to teren prywatny może stanowić, podobnie jak ma
to miejsce aktualnie, teren zaplecza budowy, zagospodarowany zabudową tymczasową
oraz miejsce nielegalnego składowania odpadów budowlanych.

7. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym
dokumencie.
Niniejsza prognoza nie przedstawia rozwiązań alternatywnych, gdyż przedmiotem
opracowania projektu planu miejscowego była analiza możliwości wprowadzenia na
przedmiotowe tereny zabudowy mieszkaniowej oraz określnie warunków zagospodarowania
terenu

pod

tym

kątem

i określenie

parametrów

wprowadzanej

zabudowy.

Zgodnie

z obowiązującymi przepisami gmina samodzielnie gospodarując przestrzenią, nie może czynić
tego dowolnie. Przysługujące jej władztwo doznaje ograniczeń wynikających z konstytucyjnie
chronionego prawa własności (art. 21 Konstytucji). Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w toku procedury planistycznej organy gminy rozważają
wszystkie wchodzące w grę interesy, a sytuacje konfliktowe rozstrzygane są zgodnie
z obowiązującym prawem. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sporządzany jest przy udziale organów rządowych i samorządowych, które zgodnie ze swoimi
kompetencjami opiniują lub uzgadniają ustalenia projektu planu. Ustawa przewiduje również
udział społeczeństwa poprzez możliwość składania wniosków lub uwag do projektu planu. Tak
więc w trakcie opracowywania planu miejscowego rozważane są alternatywne kierunki
zagospodarowania terenu, a ostateczna wersja stanowi kompromis pomiędzy interesem osób
prywatnych

oraz

uwarunkowaniami

przyrodniczymi

i społeczno-gospodarczymi,

które

reprezentowane są przez organy rządowe i samorządowe. Ponadto ze względu na obowiązujące
przepisy, zagospodarowanie wprowadzane planem miejscowym nie może pozostawać
w sprzeczności z ustaleniami obowiązującego studium, co ma znaczny wpływ na kształt projektu
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planu.

8. Przewidywane znaczące oddziaływanie - ocena skutków realizacji
ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska
W zakresie oddziaływania na istniejące formy ochrony, w szczególności w zakresie celów
i przedmiotu ochrony dla których powołano obszary Natura 2000 oraz ich integralność.
Nie przewiduje się, aby realizacja ustaleń projektu planu miała negatywny wpływ na obszary
chronione, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zagrożenia dla przyrody ostoi stanowi bliskość Poznania
i jego przemysłu, eutrofizacja wód, oraz silna presja turystyczna i rekreacyjna, lokalizowanie
elektrowni wiatrowych, penetrację siedlisk, zmianę stosunków wodnych, zanieczyszczenie wód,
zasypywanie starorzeczy, wycinanie lasów łęgowych. Problemem jest również zalesianie łąk,
pastwisk oraz torfowisk i bagien, wyrąb drzew, a także usuwanie martwego drewna z lasu.
Ponadto problemem jest silnie rozwinięte w granicach Parku budownictwo, lokalizacja
i eksploatacja składowisk odpadów komunalnych i niekomunalnych, miejsca zrzutów ścieków
i hałas.
Zagospodarowanie terenu realizowane jest poza obszarami ochrony siedliskowej i gatunkowej
NATURA 2000. Przewidziane kierunki rozwoju nie będą generować zwiększonej presji
rekreacyjnej na tereny NATURA 2000, gdyż ustalenia planu wprowadzają jedynie jedną linię
zabudowy od ulicy, a intensywność zabudowy będzie niższa niż zabudowy zlokalizowanej na
terenach sąsiednich. Przy zastosowaniu prawidłowych rozwiązań gospodarki wodno - ściekowej
nie będą mieć również wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, a co za tym idzie
na obszary NATURA 2000.
Zabudowa zlokalizowana będzie w odległości powyżej 30 m od granicy Wielkopolskiego
Parku Narodowego, co zgodne jest z zadaniami ochronnymi na lata 2014 – 2015 dla Parku, które
określa Zarządzenie nr 57 Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zadań
ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego. Kolejnym zagrożeniem dla WPN-u jest
presja obcych gatunków roślin i zwierząt na teren Parku. W związku z tym, zgodnie
z w/w Zarządzeniem Ministra Środowiska, w otulinie preferuje się hodowlę roślin i zwierząt
rodzimych. Proponuje się, aby, na terenach przewidzianych jako powierzchnia biologicznie
czynna, uwzględnić wskazania dotyczące używania do nasadzeń rodzimych gatunków roślin,
zgodnych z siedliskiem. Działania na rzecz minimalizacji zanieczyszczenia wód dotyczą
rozbudowy systemów oczyszczania ścieków, kanalizowania wsi i zaopatrzenia w wodę,
podczyszczania wód opadowych. Działania związane z ograniczeniem zanieczyszczenia
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powietrza obejmują modernizację systemów ogrzewania na wykorzystujące bardziej przyjazne
dla środowiska nośniki energii, w szczególności odnawialne jej źródła a działania ograniczające
zanieczyszczenie powierzchni ziemi to nadzór nad zbiórką, segregacją i wywozem odpadów
stałych. Zapisy planu wypełniają te zalecenia.
W zakresie skuteczności ochrony bioróżnorodności, oddziaływania na zwierzęta, rośliny,
powierzchnię ziemi i krajobraz
Oddziaływanie skutków ustaleń planu na bioróżnorodność odnosić się będzie głównie
do ustalonych w planie powierzchni biologicznie czynnej oraz wprowadzanych terenów zieleni
urządzonej. Ocenia się, że ustalenia planu respektują charakter istniejącej zabudowy
charakteryzującej się wysokim udziałem towarzyszącej zieleni wysokiej poprzez przyjęte
wskaźniki 60% powierzchni działki budowlanej dla terenów zabudowy mieszkaniowej, a dla
terenu zieleni urządzonej 80% i 90% powierzchni działki budowlanej.
Na obszarze nie występują stanowiska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną
gatunkową. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na zwierzęta i roślinność, gdyż przy
zachowanych wskaźnikach powierzchni biologicznie czynnej nadal tereny te będą miejscem
bytowania i żerowania ptactwa i drobnych ssaków. Ze względu na sąsiedztwo terenów
chronionych na obszarze tym mogą pojawiać się zwierzęta objęte ochrona gatunkową, jednakże
zmiana przeznaczenia tego terenu na cele mieszkaniowe nie będzie miała znaczącego wpływu na
liczebność ich populacji i cele ochrony.
Największa ingerencja w strukturę powierzchni ziemi następować będzie w wyniku
wprowadzania zabudowy na tereny jeszcze nie zabudowane. Zmniejszeniu ulegnie powierzchnia
niezagospodarowana, wytworzą się grunty antropogeniczne. Ze względu na położenie
w sąsiedztwie kopalni odkrywkowej kruszyw naturalnych zapisy planu zakazują prowadzenia
czynności powodujących wzmożenie procesów erozyjnych. Ochrona przed powstawaniem tych
procesów realizowana jest poprzez wprowadzenie jedynie jednej linii zabudowy wzdłuż ulicy
Sadowej, wysokie wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej oraz wprowadzenie dwóch
rodzajów terenów zieleni urządzonej spełniającej funkcję buforu stabilizującego teren. Projekt
planu został uzgodniony zgodnie z obowiązującymi przepisami z Okręgowym Urzędem
Górniczym oraz zaopiniowany przez Starostę w zakresie osuwania się mas ziemnych
i w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz z Marszałkiem
w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.
Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy w rejonie analizowanego obszaru nie występują obszary narażone na osuwanie się mas
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ziemnych. Analizowany obszar położony jest w obrębie pagórka kemowego, który w sąsiedztwie
eksploatowany jest w dużej skali w kopalni kruszyw naturalnych zarządzanej przez Kruszgeo
Sp. z o.o. W warunkach polskich trzy czynniki przyczyniają się do powstawania osuwisk. Są
to budowa geologiczna i rzeźba terenu, intensywne i/lub długotrwałe opady atmosferyczne oraz
działalność człowieka, prowadząca do podcinania stoków oraz nadmiernego obciążenia stoku
przez obiekty budowlane. W normalnych warunkach siła kohezji i tarcia wewnętrznego
utrzymują skały w stanie stabilnym. Zmiana nachylenia stoku w wyniku podcięcia naturalnego
lub antropogenicznego prowadzi do utraty stabilności i osunięcia się mas ziemnych. Osuwiska
są uruchamiane również w efekcie gwałtownych, ale krótkotrwałych ulew i deszczy nawalnych
pochodzenia burzowego. Nałożenie się opadów nawalnych na wcześniejsze opady rozlewne
potęguje zjawiska osuwiskowe, a prognozowanie miejsca ich wystąpienia jest bardzo trudne.
Część przyczyn powstawania osuwisk leży po stronie działalności człowieka. Sprzyja temu m.in.
niewłaściwe prowadzenie prac ziemnych (wkopy, nasypy, brak dopasowania sposobu
posadowienia budynków na terenach podatnych na osuwanie). Inne przyczyny wynikają
z wibracji spowodowanych np. robotami ziemnymi, ruchem pojazdów, eksploatacji górniczej
z udziałem materiałów wybuchowych, eksploatacji kruszyw u podstawy stoku w dolinach rzek,
czy u podstawy form polodowcowych na terenie wysoczyzn. Również zmiana użytkowania
terenu (np. wycinanie drzew na stokach) wpływa na zmiany obiegu wody w gruncie
i powstawanie osuwisk. Przyjmuje się, że działaniem polepszającym stateczność podłoża jest
łagodzenie nachylenia terenów. Na obszarach górniczych związanych z eksploatacją złoża
kruszywa naturalnego KOMORNIKI i KOMORNIKI I nie wyznaczono filarów ochronnych, lecz
wskazano pasy ochronne wzdłuż obrzeża wyrobiska odkrywkowego zabezpieczające obiekty
stałe lub tereny położone w pobliżu wyrobisk odkrywkowych przed zagrożeniami związanymi
z działalnością eksploatacyjną lub poeksploatacyjną oraz zabezpieczające wyrobisko przed
zagrożeniami związanymi z użytkowaniem i remontami obiektów stałych.
Ponadto, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego należy uzgodnić w zakresie narażenia na osuwania się mas
ziemnych z właściwym organem administracji geologicznej – Marszałkiem Województwa, który
swoje zadania realizuje przy pomocy Geologa Wojewódzkiego.
Ustalenia dotyczące ochrony krajobrazu dotyczą w niniejszym planie głównie zapisów
ograniczających lokalizowanie reklam oraz parametrów wprowadzanej zabudowy, tak
aby zachowała ona charakter podmiejski. Oddziaływanie na krajobraz odnosić się będzie do
wizualnego postrzegania krajobrazu przez ludzi. Obecnie teren planowanego przedsięwzięcia
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stanowi krajobraz otwarty położony na granicy terenów zurbanizowanych miejscowości
Komorniki, terenów leśnych i istniejącej kopalni. Brak tu charakterystycznych zadrzewień
i zakrzewień. Ze względu na zakres zmian i skalę inwestycji nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania na krajobraz. Uporządkowanie zainwestowania na tym obszarze w oparciu
o przyjęte zapisy przyczyni się do poprawy jakości tej przestrzeni, jako elementu spójnego
układu urbanistycznego wsi Wiry.
W zakresie oddziaływania na ludzi i klimat akustyczny.
Ze względu na położenie poza głównymi szlakami komunikacji kolejowej i drogowej nie
przewiduje się znaczącego ich oddziaływania na obszary objęte ochroną akustyczną w granicach
planu. Ze względu na przyjęte funkcje mieszkaniową i zieleni urządzonej oraz zakaz lokalizacji
inwestycji mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
(MN), za wyjątkiem inwestycji celu publicznego, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania
w zakresie hałasu na istniejące i projektowane tereny ochrony akustycznej położone
w sąsiedztwie. Potencjalne zagrożenie w zakresie hałasu stanowi istniejąca kopalnia. Zaznaczyć
należy, że aktualnie prace wydobywcze nie są prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie terenu,
nie są one również prowadzone w sposób ciągły. W związku z powyższym oddziaływanie będzie
miało charakter czasowy a podjęte środki zaradcze powinny mieć charakter organizacyjny.
Docelowo teren kopalni przeznaczony jest na cele rekreacyjne proponowane jest tu utworzenie
rezerwatu geologiczno-geomorfologicznego jako obiektu badań naukowych, dla celów
dydaktycznych a także turystyczno-poznawczych).
Wzrost emisji hałasu może być odczuwany w fazie realizacji inwestycji. Wraz
z rozpoczęciem działalności, inwestor jest zobligowany do dołożenia wszelkich starań, aby nie
powodowała ona przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu oraz nie oddziaływała
negatywnie poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
Projekt planu wskazuje dopuszczalne poziomy hałasu stosownie do obowiązujących
przepisów. Dla terenów objętych opracowaniem planu należy zachować następujące
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wynikające z przepisów odrębnych dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Silnym stresorem związanym z oddziaływaniem w zakresie hałasu jest lotnisko wojskowe
Poznań – Krzesiny, które generuje wysoki poziom hałasu związany z jednorazowymi
zdarzeniami, takimi jak starty i lądowania samolotów F-16. Problemem jest brak regulacji
prawnych związanych ze zdarzeniami jednorazowymi. Poziom przekroczeń dopuszczalnych
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norm w zakresie hałasu przyjętych w obowiązujących przepisach dla zabudowy objętej ochroną
akustyczną wykaże zaplanowany monitoring hałasu oraz przegląd ekologiczny, który ma zostać
opracowany dla tego lotniska. Analizowany obszar położony jest w oddaleniu od lotniska
Krzesiny, jednak rzeczywisty zasięg oddziaływania lotniska oraz wskazania dla poszczególnych
stref określone zostaną w przypadku utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
To pozwoli na stwierdzenie czy analizowany obszar położony jest poza zasięgiem oddziaływania
lotniska.
Nie

przewiduje

się

negatywnego

oddziaływania

w

zakresie

promieniowania

elektromagnetycznego na obszary objęte planem.
Ocenia się, że realizacja ustaleń projektu planu miejscowego wpłynie korzystnie na zdrowie
mieszkańców. W celu zachowania odpowiednich warunków ochrony zdrowia i życia ludzi
projekt ustala obowiązek rozwoju poszczególnych systemów infrastruktury technicznej –
wodociągów, kanalizacji sanitarnej, zagospodarowanie wód opadowych we własnym zakresie
a w przypadku pozostawienia indywidualnych źródeł ogrzewania zastosowanie nowoczesnych
systemów wykorzystujące źródła czystej energii i paliw charakteryzujących się niskimi
wskaźnikami emisji.
W zakresie oddziaływania na środowisko wodne
Nie przewiduje się negatywnych skutków realizacji ustaleń projektu planu na wody
powierzchniowe i podziemne, ze względu na docelowe planowane podłączenie przedmiotowego
obszaru do rozbudowywanej sieci kanalizacyjnej z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków.
Ze względu na lokalizację w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144
Wielkopolska Dolina Kopalna oraz położenie w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego
przed lokalizacją inwestycji należy uwzględnić wymogi ochrony wód. Ze względu na zakres
zmian, dostosowanie projektu do obowiązujących przepisów oraz uwzględnienie na etapie analiz
ustaleń gminnych programów z zakresu rozwoju infrastruktury (w szczególności powiązania
z gminnym systemem wodociągowym i dopuszczenia odprowadzenia wód opadowych
i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych
z możliwościami funkcji odparowującej i rozsączającej, z uwzględnieniem przepisów
odrębnych)

oraz

dokumentów

programowych

i strategicznych

i

ustaleń

programów

gospodarowania wodami nie przewiduje się aby realizacja ustaleń planu znacząco wpłynęła na
ilościowe zasoby wód. Wprowadzana zabudowa stanowi jedynie uzupełnienie istniejącego
układu urbanistycznego wskazanego w studium. Dla większości terenu przyjęto powierzchnię
biologicznie czynną na poziomie 60% działki budowlanej. Dla terenów ZP udział powierzchni
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biologicznie czynnej wyniósł 80 i 90%. Ocenia się, że realizacja ustaleń planu w odniesieniu do
przyjętych wskaźników zagospodarowania terenu nie wpłyną znacząco na wzrost spływu
powierzchniowego i zmniejszenie poziomu infiltracji wód opadowych i roztopowych.
Ocenia się, że przedmiotowe zapisy są wystarczające dla ochrony wód powierzchniowych
i podziemnych i nie wpłyną negatywnie na cele środowiskowe wyznaczone dla Jednolitych
Części Wód Płynących. Istotne jest prowadzenie dalszych działań kontrolnych, w celu
sprawdzenia,

czy

inwestorzy

prawidłowo

realizują

swoje

obowiązki

wynikające

z obowiązujących przepisów m.in. planowego i interwencyjnego monitoringu prowadzonego
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
W zakresie oddziaływania na klimat i powietrze
Ze względu na brak systemowych rozwiązań grzewczych projekt planu wskazuje
zastosowanie

indywidualnych źródeł ogrzewania z wskazaniem, iż energię cieplną należy

pozyskiwać przy zastosowaniu paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisji.
Ustalenia planu nie dopuszczają wprowadzania instalacji opalanych węglem (zastosowanie paliw
gazowych i płynnych), dopuszczają natomiast wprowadzanie systemów wykorzystujących źródła
czystej energii, w szczególności takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, energię
elektryczną.

Przeprowadzona analiza wykazała, że większość zabudowy w gminie opiera się

o centralne systemy ogrzewania, znacznie mniej jest indywidulanych piecy opalanych węglem.
Na terenie gminy funkcjonuje kilkadziesiąt instalacji działających z wykorzystaniem energii
słonecznej oraz pomp ciepła i energii elektrycznej. W związku z powyższym przyjęte zapisy
wypełniają wskazania dokumentów programowych dotyczących działań naprawczych w zakresie
zmniejszenia poziomów pyłu PM10 i benzo-a-pirenu do wartości dopuszczalnych.
Funkcjonowanie klimatyczne terenu obejmuje przedstawienie systemu wymiany powietrza.
Ze względu na położenie na terenie płaskim w sąsiedztwie terenów otwartych, użytkowanych
rolniczo i zajętych przez kopalnię oraz ze względu na sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku
Narodowego przedmiotowy teren charakteryzuje korzystna pionowa i pozioma wymiana
powietrza. Ze względu na udział roślinności niskiej teren zalicza się do obszarów regeneracji
powietrza przy mniejszej efektywności przewietrzania, ze względu na szorstkość terenu.
Nie przewiduje się, aby realizacja ustaleń planu znacząco wpłynęła na zmiany topoklimatu w
tym rejonie ze względu na niewielki zakres zmian, przyjęte wskaźniki powierzchni biologicznie
czynnej oraz położenie na skraju wsi w sąsiedztwie terenów otwartych.
W zakresie oddziaływania na zasoby naturalne
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Projektowane zagospodarowanie ma swoje uzasadnienie w analizowanej lokalizacji
ze względu na położenie w powiązaniu z istniejącą zabudową oraz położenie w odległości
większej niż 30m od granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wraz ze wprowadzeniem
nowego zagospodarowania zwiększy się pobór wód podziemnych, produkcja ścieków
oraz odpadów. Ze względu na zakres zmian, dostosowanie projektu do obowiązujących
przepisów oraz uwzględnienie na etapie analiz ustaleń gminnych programów z zakresu rozwoju
infrastruktury i dokumentów programowych i strategicznych nie będzie to oddziaływanie
znaczące.
W zakresie oddziaływania na dobra materialne i zabytki.
Przy

opracowaniu

projektu

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

uwzględniono wszystkie wymogi wynikające z obowiązujących przepisów, istniejące
uwarunkowania społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz cele ochrony istniejących obiektów
i obszarów chronionych. Nie przewiduje się, aby wprowadzane zagospodarowanie negatywnie
wpłynęło na znajdujące się w okolicy obszary zabudowy jednorodzinnej czy obniżyło wartość
gruntów rolnych, ze względu na przyjęte parametry zabudowy, które dostosowane są
do istniejącego charakteru i zagospodarowania terenu. W związku z powyższym nie przewiduje
się znaczącego negatywnego oddziaływania na dobra materialne.
Na terenie objętym planem i w sąsiedztwie nie występują obiekty i obszary objęte ochroną
konserwatorską ani stanowiska archeologiczne. W związku z plan nie podejmuje ustaleń w tym
zakresie.
Podsumowując, opracowanie planu miejscowego z założenia ma na celu zapobieganie lub
ograniczanie

negatywnych

oddziaływań

na

środowisko,

mogących

być

rezultatem

projektowanego dokumentu. Nie przewiduje się kompensacji przyrodniczej w niniejszym planie.

9. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
Obszar znajdujący się w granicach opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Sadowej nie jest położony w obszarze
przygranicznym, w związku z tym jego ustalenia nie będą generowały transgranicznego
oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

10.Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Komorniki w rejonie ulicy Sadowej.
Analiza skutków realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
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uwzględniać będą w szczególności metody, wskaźniki i częstotliwość pomiarów przyjęte dla
działań wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez zobligowane do
tego instytucje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Instytut
Geologiczny oraz gminne plany i programy szczegółowe opracowywane w oparciu o przepisy
odrębne, w tym, w szczególności Gminny Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej. Wyniki uzyskiwane w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska
wykorzystane będą do określenia wpływu ustaleń projektu planu, który jest przedmiotem
opracowania, na środowisko przyrodnicze, w odniesieniu do występujących długofalowych
zmian

jakości

elementów

przyrodniczych

(stanu

wód,

stanu

czystości

powietrza

atmosferycznego) i przyczyn tych zmian. Uzupełnieniem będą przyjęte w gminnych programach
wskaźniki ilościowe i jakościowe monitorowania efektywności działań w takich zakresach jak
m.in: poprawa jakości powietrza atmosferycznego, ochrona przed hałasem i niejonizującym
promieniowaniem elektromagnetycznym - poziom zanieczyszczenia powietrza wg oceny rocznej,
wykorzystanie alternatywnych źródeł energii - łączna moc zainstalowanych instalacji,
Monitoring realizacji ustaleń planu zaleca się prowadzić w cyklu 4-letnim – w odniesieniu do
materiałów opracowywanych na potrzeby Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

11.Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Sadowej,
wywołanego uchwałą nr XLIII/357/2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2013 r.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki na
przedmiotowym terenie wskazano kierunek rozwoju tereny mieszkaniowe o zabudowie
intensywnej.
Projekt planu i zapisy związane są z różnymi dokumentami. Jedną z zasad polityki
ekologicznej państwa jest zasada przezorności, co wynika z „Polityki ekologicznej państwa
w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”. Przewiduje ona, że rozwiązywanie
pojawiających się problemów powinno następować po "bezpiecznej stronie", tj. że odpowiednie
działania

powinny

być

podejmowane

już

wtedy,

gdy

pojawia

się

uzasadnione

prawdopodobieństwo, że problem wymaga rozwiązania, a nie dopiero wtedy, gdy istnieje pełne
tego naukowe potwierdzenie. Kolejnym ważnym dokumentem jest Program ochrony środowiska
województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015. Cele i kierunki działań polityki ekologicznej
województwa wielkopolskiego do 2023 roku istotne z punktu widzenia projektu planu obejmują:
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- w zakresie ochrony przyrody: utrzymanie i rozwój terenów zieleni,
- w zakresie jakości wód i gospodarki wodno-ściekowej: budowa nowych i przebudowa
istniejących oczyszczalni ścieków wraz systemami gospodarowania osadami ściekowymi,
budowa nowych i przebudowa istniejących systemów kanalizacji zbiorczej, rozbudowa sieci
wodociągowej, budowa nowych i modernizacja istniejących ujęć i stacji uzdatniania wody,
- w zakresie jakości powietrza – osiągniecie poziomów dopuszczalnych i docelowych
niektórych substancji w powietrzu poprzez wdrożenie programów ochrony powietrza,
ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych, w tym eliminowanie węgla jako paliwa
w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych, wprowadzanie zintegrowanej gospodarki
energetycznej w miastach poprzez wykorzystanie do celów komunalnych ciepła odpadowego
z elektrociepłowni i kotłowni zakładowych.
- w zakresie hałasu – realizacja programów ochrony środowiska przed hałasem, realizacja
inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny (budowa obwodnic, modernizacja
szlaków komunikacyjnych), dalsze ograniczanie emisji hałasu pochodzącego z sektora
gospodarczego m.in. poprzez kontrole przestrzegania dopuszczalnej emisji hałasu,
- w zakresie pól elektromagnetycznych – wprowadzanie do planów zagospodarowania
przestrzennego

zapisów

poświęconych

ochronie

przed

polami

elektromagnetycznymi,

preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych.
Obszar objęty opracowaniem położony jest w gminie Komorniki, we wsi Komorniki, na jej
obrzeżach, przy ulicy Sadowej. Analizowany teren położony jest na skraju wsi Komorniki przy
ulicy Sadowej, w odległości ok. 250 m od linii kolejowej nr 357 Poznań-Wolsztyn.
W sąsiedztwie, od zachodu znajduje się czynny obszar eksploatacji kruszyw naturalnych,
od północy obszar graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, od wschodu
z osiedlem zabudowy bliźniaczej. Na południe od obszaru objętego analizą znajdują się tereny
rolne i lasy Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Głównym celem jest dokumentu jest określenie zasad i parametrów zagospodarowania terenu
wskazanego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
do wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej intensywnej.
Analizowany teren nie jest narażony na wystąpienie ruchów masowych. Obszar objęty
projektem planu położony jest w rejonie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych –
Wielkopolska Dolina Kopalna (nr 144). Obszar gminy znajduje się w zlewni Wirynki, która
uchodzi do Warty. Na przedmiotowym terenie nie występują powierzchniowe cieki wodne,
stanowiące śródlądowe wody powierzchniowe płynące, nie występują też zbiorniki wodne,
49

Prognoza oddziaływania na środowisko
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Sadowej

stanowiące śródlądowe wody powierzchniowe stojące. Teren objęty projektem planu położony
jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Na obszarze objętym planem występują
gleby IVa i V klasy bonitacyjnej. Analizowany obszar znajduje się w granicach otuliny
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wielkopolski Park Narodowy został utworzony na mocy
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 r. w sprawie utworzenia WPN (Dz. U.
nr 24 poz. 114). Podstawa prawna funkcjonowania WPN jest rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 22 października 1996 r. (Dz. U. nr 1309, poz. 613). Minister Środowiska zarządzeniem
nr 39 z dnia 20 grudnia 1999 r. zatwierdził plan ochrony WPN na okres 1999-2018 r., w którym
określono zasady kształtowania polityki przestrzennej na terenie WPN i jego otuliny.
Zadania ochronne na lata 2014 – 2015 dla Parku określa Zarządzenie nr 57 Ministra
Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku
Narodowego. W zarządzeniu określone zostały zagrożenia zewnętrzne dla celów ochrony WPNu m.in. presja urbanizacji na tereny otuliny Parku. W celu eliminacji występujących zagrożeń
wskazano starania o lokalizowanie nowej zabudowy w odległości minimum 30 m od granicy
Parku. Kolejnym zagrożeniem jest presja obcych gatunków roślin i zwierząt na terenie Parku.
Z tego preferuje się w otulinie hodowlę roślin i zwierząt rodzimych. Ograniczenie zagrożeń
związanych z presją turystyczną na tereny Parku związane jest z ukierunkowaniem ruchu
turystycznego, poprzez budowę, modernizację i konserwację infrastruktury technicznej.
Działania na rzecz minimalizacji zanieczyszczenia wód dotyczą rozbudowy systemów
oczyszczania ścieków, kanalizowania wsi i zaopatrzenia w wodę, podczyszczania wód
opadowych. Działania związane z ograniczeniem zanieczyszczenia powietrza obejmują
modernizację systemów ogrzewania na wykorzystujące bardziej przyjazne dla środowiska
nośniki

energii,

w

szczególności

odnawialne

jej

źródła.

Działania

ograniczające

zanieczyszczenie powierzchni ziemi to nadzór nad zbiórką, segregacją i wywozem odpadów
stałych.
Analizowany teren położony jest poza granicami projektowanego obszaru chronionego
krajobrazu „Dolina rzeki Wirenki”.
W gminie występują również inne wartościowe obiekty nie objęte dotychczas formami
ochronnym.in. wielka żwirownia w kulminacji pagórka kemu tarczowego dla którego
proponowane jest utworzenie rezerwatu geologiczno-geomorfologicznego jako obiektu badan
naukowych, dla celów dydaktycznych a także turystyczno-poznawczych).
Rejon Komornik znajduje się w granicach obszaru JCWPd (jednolitych części wód
podziemnych) nr 62. Zgodnie z monitoringiem stanu jednolitych części wód podziemnych
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w dorzeczach w latach 2009-2011 (PIG 2012 r) pomimo pojedynczych wartości stężeń
odpowiadających zakresom IV i V klasy jakości, stan chemiczny jednostki określony został jako
dobry. Według mapy wrażliwości na zanieczyszczenia GZWP nr 144 w rejonie Komornik czas
potencjalnego pionowego dopływu zanieczyszczeń z powierzchni terenu do zbiornika (poza
obszarem doliny Warty) wynosi ponad 50 lat, natomiast dopływu poziomego miejscami wynosi
poniżej 25 lat. Na podstawie prowadzonych badań monitoringowych Warty i Wirynki można
stwierdzić, iż od kilku lat następuje powolna poprawa jakości ich wód, choć potencjał
ekologiczny Warty określony został jako słaby a stan chemiczny jako zły.
Za istotne problemy mające wpływ na stan wód powierzchniowych i podziemnych
analizowanego rejonu określa się:
-

Niedostateczną sanitację obszarów wiejskich i rekreacyjnych.

-

Zanieczyszczenie ze źródeł rolniczych.

-

Nadmierne rozdysponowanie zasobów.

-

Wpływ aglomeracji poznańskiej na zasoby wód podziemnych.

Zgodnie z wynikami monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w latach 2011 – 2013, ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla
24- godzinnych stężeń pyłu PM10, stężeniach średnich rocznych benzo(a)pirenu w powietrzu
strefę wielkopolskiej, zaliczono do klasy C. W latach 2011-2012 klasa C dotyczyła również
ozonu. Klasa C oznacza, że stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne lub poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy
margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe. W strefie
aglomeracja poznańska nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu powiększonego
o margines tolerancji dla pyłu PM 2,5 ocenianego jako stężenie średnie dla roku. W związku
z powyższym, zgodnie z wytycznymi GIOŚ strefę aglomeracja poznańska i strefę wielkopolską
zaliczono do klasy B w 2011 r i do klasy A w latach 2012 i 2013. Ocena stref z uwzględnieniem
kryteriów ochrony roślin w latach 2011- 2012 wykazała, iż pod kątem zanieczyszczenia
dwutlenkiem siarki i tlenkami azotu strefę wielkopolską zaliczano do klasy A, natomiast pod
kątem zanieczyszczenia ozonem do klasy C. W 2013 r. wszystkie strefy zaliczono do klasy
A.W 2013 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr XXXIX/769/13 z dnia
25 listopada 2013 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej”. Zgodnie
z ustaleniami programu, w strefie, w której stwierdzono przekroczenie poziomu docelowego
w zakresie benzo(a)pirenu oraz dopuszczalnego pyłu PM10, konieczne jest podjęcie działań
prowadzących do redukcji do 2020 r niskiej emisji z niskosprawnych kotłów na paliwa stałe
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poprzez stworzenie systemu zachęt do ich likwidacji (podłączenie do sieci cieplnej lub gazowej,
rozwój takich sieci) oraz pozyskanie środków na dofinansowanie realizacji tych zamierzeń.
Dotyczy to źródeł związanych z mieszkalnictwem i usługami. Propozycja obejmuje również
zróżnicowanie wielkości dofinansowania w zależności od zastosowanych rozwiązań, przy czym
jako priorytetową przyjęto sieć ciepłowniczą, następnie kotły gazowe, olejowe i energię
elektryczną, kotły na paliwo stałe zasilane automatycznie i jako ostatnia grupa: odnawialne
źródła energii. Równolegle powinna być prowadzona akcja edukacyjna i promocyjna wymiany
źródeł energii. Analizowany plan leży poza głównymi szlakami komunikacji kołowej i drogowej,
które powodują negatywne oddziaływanie w zakresie hałasu. Potencjalnym źródłem hałasu jest
również lotnisko wojskowe Poznań – Krzesiny Jego faktyczne oddziaływanie znane będzie po
uzyskaniu wyników rocznego monitoringu i przeprowadzeniu przeglądu ekologicznego.
Wówczas Sejmik Województwa w uchwale określi ograniczenia w zagospodarowaniu terenu dla
stref,

które

wynikać

będą

z

poziomów

hałasu.

W

zakresie

promieniowania

elektromagnetycznego emitowanego przez bazowe stacje telefonii komórkowych, linie
elektroenergetyczne oraz Główne Punkty Zasilania analiza wyników uzyskanych w roku 2013
oraz w latach ubiegłych stwierdzono, że:
-

Mimo postępującego wzrostu ilości źródeł pól elektromagnetycznych nie obserwuje
się wzrostu natężenia
- poziomów pól w środowisku.
- Najwyższe zmierzone poziomy pól występują w dużych miastach, gdzie koncentracja
źródeł jest znacznie
- większa niż na pozostałych terenach.
- Mierzone wartości są wielokrotnie niższe niż poziomy dopuszczalne.
Przeprowadzona analiza uwarunkowań środowiska przyrodniczego pozwala na sformułowanie
głównych problemów ochrony środowiska:
1. uwzględnienie wymogów wynikających z sąsiedztwa Wielkopolskiego Parku Narodowego
oraz położenia obszaru objętego planem na terenie otuliny Parku.
2. uwzględnienie zagadnień ochrony zasobów wód podziemnych GZWP nr 144 Wielkopolska
Dolina Kopalna,
3. uwzględnienie zagadnień ochrony wód powierzchniowych Wirynki i rzeki Warty przed
zanieczyszczeniami ze źródeł komunalnych,
4. konieczność uwzględnienia działań zmierzających do poprawy warunków atmosferycznych
stosownie do „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” oraz innych
programów ochrony powietrza,
5. uwzględnienie dopuszczalnych poziomów hałasu dla zabudowy objętej ochroną akustyczną,
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6. uwzględnienie celów ochrony istniejących form ochrony przyrody.
Zawartość planu
Dla rozpatrywanego obszaru, zgodnie z projektem planu określa się następujące przeznaczenie
terenów
1.MN
– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
2.ZP
– tereny zieleni urządzonej.
Ustaleniami planu na rysunku planu są:
1.Granica obszaru objętego planem;
2.Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;
3.Obowiązujące linie zabudowy;
4.Nieprzekraczalne linie zabudowy;
5.Przeznaczenie terenu określone w/w symbolami
6.Wymiary charakterystycznych odległości.
Głównym celem analizowanego planu miejscowego jest wskazanie sposobu i zasad
zagospodarowania obszaru dla którego ustalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania

przestrzennego

wskazują

kierunek

zagospodarowania

jako

„tereny

mieszkaniowe o zabudowie intensywnej” (jedna linia zabudowy wzdłuż ulicy Sadowej) oraz
„tereny zieleni krajobrazowej” (pozostałe tereny położone w sąsiedztwie odkrywki kruszyw
naturalnych).
Ustalenia zawarte w projekcie planu realizują różnorodne cele zawarte w międzynarodowych
dokumentach, które opisane zostały szczegółowo w rozdziale 5.
W przypadku braku realizacji ustaleń projektowanego dokumentu analizowany obszar
pozostanie w dotychczasowym użytkowaniu jako nieużytek porolny, w szczególności w części
południowej. Ze względu na fakt, iż jest to teren prywatny może stanowić, podobnie jak ma to
miejsce aktualnie, teren zaplecza budowy, zagospodarowany

zabudową tymczasową oraz

miejsce nielegalnego składowania odpadów budowlanych.
Niniejsza prognoza nie przedstawia rozwiązań alternatywnych, gdyż przedmiotem projektu
planu była korekta planu obowiązującego i jego dostosowanie do obowiązujących przepisów.
Nie przewiduje się aby realizacja ustaleń planu negatywnie wpłynęła na środowisko. Nie
przewiduje się, aby realizacja ustaleń projektu planu miała negatywny wpływ na obszary
chronione, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność.
Ocenia się, że ustalenia planu respektują charakter istniejącej zabudowy charakteryzującej się
wysokim udziałem towarzyszącej zieleni wysokiej poprzez przyjęte wskaźniki – 60%
powierzchni działki budowlanej dla terenów mieszkaniowych, a dla terenów zieleni urządzonej
53

Prognoza oddziaływania na środowisko
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Sadowej

80% i 90% powierzchni działki budowlanej. Nie przewiduje się również negatywnego
oddziaływania na zwierzęta i roślinność, gdyż przy zachowanych wskaźnikach powierzchni
biologicznie czynnej nadal tereny te będą miejscem bytowania i żerowania ptactwa i drobnych
ssaków. Ze względu na położenie poza głównymi szlakami komunikacji kolejowej i drogowej
nie przewiduje się znaczącego ich oddziaływania na obszary objęte ochroną akustyczną w
granicach planu. Potencjalne oddziaływanie istniejącej kopalni w zakresie hałasu będzie
czasowe, eksploatacja nie odbywa się obecnie w bezpośrednim sąsiedztwie analizowanych
terenów. Projekt planu został uzgodniony, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z Okręgowym
Urzędem Górniczym oraz zaopiniowany przez Starostę Powiatu w zakresie osuwania się mas
ziemnych i w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz z Marszałkiem
Województwa w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.
Nie

przewiduje

się

negatywnego

oddziaływania

w

zakresie

promieniowania

elektromagnetycznego na obszary objęte planem ze względu na brak na obszarze i w jego
sąsiedztwie źródeł takiego promieniowania. Ocenia się, że realizacja ustaleń projektu planu
miejscowego wpłynie korzystnie na zdrowie mieszkańców. W celu zachowania odpowiednich
warunków ochrony zdrowia i życia ludzi projekt ustala obowiązek rozwoju poszczególnych
systemów infrastruktury technicznej - wodociągów, kanalizacji sanitarnej a w przypadku
pozostawienia indywidualnych źródeł ogrzewania zastosowanie nowoczesnych systemów
wykorzystujące źródła czystej energii i paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami
emisji. Ocenia się, że przyjęte przeznaczenie terenu i zapisy planu są wystarczające dla ochrony
wód powierzchniowych i podziemnych i nie wpłyną negatywnie na cele środowiskowe
wyznaczone dla Jednolitych Części Wód. Ustalenia projektu planu nie będą powodowały
transgranicznego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.
Analizę skutków ustaleń planu proponuję się przeprowadzać w powiązaniu z analizą zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Komorniki, raz na 4 lata w oparciu o wyniki
pomiarów, ocen i analiz wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przez
zobligowane do tego instytucje: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,
Państwowy Instytut Geologiczny, Starostę Powiatowego.
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