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1. Podstawy prawne.
Prognoza jest dokumentem występującym w procedurze sporządzania projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek sporządzenia
prognozy

oddziaływania

na

środowisko

projektu

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)
oraz z ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.). Jest ona
elementem systemu ocen oddziaływania na środowisko odnoszących się do
dokumentów planistycznych przetransponowanym do prawa polskiego w ramach
jego dostosowywania do przepisów unijnych.
Niniejsza prognoza została opracowana zgodnie z art. 51 ust. 2 oraz art. 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.
Przy

opracowywaniu

prognozy

zastosowano

metodę

prognozowania

jakościowego. Polega ono na wykorzystaniu wiedzy na temat prognozowanych
zjawisk i procesów. W przypadku niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko
wykorzystano również wiedzę na temat funkcjonowania środowiska oraz jego stanu
w obrębie granic opracowania dokumentu, a także wpływu ustaleń planu na
komponenty środowiska. Ponadto, przy sporządzaniu niniejszego dokumentu
wykorzystano także metodę indukcyjno – opisową, czyli łączenia zebranych
informacji w logiczną całość.

2. Zawartość i cel opracowania oraz jego powiązania z innymi
dokumentami.
Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w
Czachorowie wywołanego Uchwałą VII/101/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia
13 czerwca 2019 r.
Obszar

ww.

planu

częściowo

objęty

jest

ustaleniami

obowiązującego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Strefa gospodarcza
Czachorowo uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/479/05 Rady Miejskiej w Gostyniu z
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dnia 30 maja 2005 r. Decyzja o przystąpieniu do prac nad ww. planem była efektem
analizy zasadności sporządzenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wykonanej na skutek wniosków złożonych przez Mann+Hummel FT
Poland Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gostyniu oraz Convert PL Sp. z o.o. z siedzibą
w

Czachorowie.

Opracowanie

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego służyć ma określeniu sposobu zagospodarowania terenu i jego
zabudowy, a także zaplanowaniu optymalnego układu komunikacyjnego przy
uwzględnieniu

występujących

uwarunkowań

funkcjonalno-przestrzennych,

krajobrazowo-przyrodniczych, kulturowych i ekonomicznych.
Zawartość projektu planu to:
 uchwała zawierająca, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, następujące treści:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

o

różnym

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
4) zasady kształtowania krajobrazu;
5) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej;
6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych
planem miejscowym;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
9) zasady modernizacji, rozbudowy
infrastruktury technicznej;

i

budowy

systemów

komunikacji

i

10)stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w
art. 36 ust. 4.
 rysunek planu w skali 1:1000,
 rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
 rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania.
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Opracowywany

miejscowy

plan

zagospodarowania

przestrzennego

ustala

następujące przeznaczenie terenu:
P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy
usługowej;
E – teren infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki;
KDZ – teren drogi publicznej zbiorczej.
Ustaleniami planu na rysunku planu są:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) przeznaczenie terenu oznaczone symbolami określonymi w §4;
5) linie wymiarowe charakterystycznych odległości.
W obowiązującym

studium

uwarunkowań

i kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy Gostyń zatwierdzonym uchwałą Nr V/54/19 Rady Miejskiej w
Gostyniu z dnia 7 marca 2019 r. obszar objęty planem przewidziany jest pod rozwój
działalności gospodarczej w tym produkcji składów i usług (P/U).
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Ryc. 1 Położenie obszaru opracowania planu na tle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Gostyń

Źródło: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Materiały źródłowe.
Przy sporządzaniu niniejszej prognozy wykorzystano następujące materiały:
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Gostyń,
 Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzone na potrzeby innych
dokumentów dotyczących obszaru gminy Gostyń,
 Program Ochrony Środowiska dla gminy Gostyń,
 Polityka Ekologiczna Państwa 2030,
 strony internetowe
-

www.geoserwis.gdos.gov.pl,

-

www.poznan.wios.gov.pl,

-

www.geoportal.gov.pl.
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4. Istniejący stan środowiska.
4.1. Aktualny stan użytkowania i zagospodarowania terenu.
Teren opracowania planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 21,9 ha położony w
obrębie geodezyjnym Czachorowo, na południowy zachód od Ronda Biznesu w
Gostyniu.
Obecnie jest to teren wykorzystywany rolniczo. W jego bezpośrednim sąsiedztwie
zlokalizowana jest zabudowa produkcyjno-magazynowa.
Ryc. 2 Położenie obszaru opracowanie na tle mapy topograficznej Polski.

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoporta.gov.pl

4.2. Ocena stanu i funkcjonowania środowiska.
Rzeźba terenu i budowa geologiczna.
W podziale geomorfologicznym Polski według J. Kondrackiego miasto i gmina
Gostyń znajduje się w granicach podprowincji Niziny Wielkopolsko – Śląskie,
makroregionu

Nizina

Południowowielkopolska

Leszczyńska.
7
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Cały omawiany obszar położony jest w środkowej części monokliny przedsudeckiej,
zalegającej na silnie zmetamorfizowanym i zaburzonym podłożu waryscyjskim. Na
skałach

metamorficznych

podścielających

monoklinę

przedsudecką

leżą

płytkomorskie osady karbonu. Osady czerwonego spągowca (perm dolny) są
wykształcone w postaci zlepieńców, piaskowców, porfirów i melafirów. Osady
cechsztyńskie (perm górny) powstały warunkach sedymentacji morskiej w postaci
iłowców, wapieni, dolomitów, anhydrytów i soli kamiennych.
Zasadniczy rys rzeźbie terenu omawianego obszaru został nadany podczas
ostatnich zlodowaceń i w holocenie Część południowa kształtowana była podczas
zlodowacenia

środkowopolskiego,

część

północna

podczas

zlodowacenia

bałtyckiego. Od holocenu przeważają procesy łagodzące rzeźbę. Podczas
zlodowaceń południowopolskich lądolód dwukrotnie wkraczał na omawiany obszar
pozostawiając osady morenowe. W interglacjale mazowieckim miała miejsce na
niewielką skalę erozja rzeczna. Podczas zlodowacenia Odry doliny wypełnione
zostały

osadami

zastoiskowymi

i

wodnolodowcowymi.

Zlodowacenie

Warty

pozostawiło grubą pokrywę utworów glacjalnych. Podczas interglacjału eemskiego w
lokalnych zagłębieniach tworzyły się utwory jeziorne.
Obszar Czachorowa leży na Wysoczyźnie Kaliskiej - częściowo na terasie dennej
doliny rzeki Kani rozcinającej wysoczyznę i częściowo na skarpie wysoczyzny. W
zachodniej części terenu od powierzchni zalegają spiaszczone gliny zwałowe, dalej
w kierunku wschodnim piaski i żwiry rzeczne terasów nadzalewowych przechodzące
w namuły piaszczyste den dolinnych.
Pod względem geologicznym obszar opracowania tworzą gliny zwałowe, ich
zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe zlodowacenia środkowopolskiego.
Wysokości bezwzględne na obszarze opracowania wynoszą:
- ok. 96,4 m n.p.m. w północnej części,
- 114,7 m n.p.m. w południowej części.
Nachylenie terenu z północy na południe w metrach przedstawia poniższy profil
terenu:
8
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Źródło: opracowanie własne.

Spadek terenu z północy na południe w % przedstawia poniższy profil terenu:

Źródło: opracowanie własne.

Klimat.
Według podziału rolniczo – klimatycznego Polski R. Gumińskiego obszar gminy
Gostyń leży w dzielnicy środkowej (VIII), w jej cieplejszej części. Jest to rejon o
najniższym w Polsce opadzie rocznym, największej ilości dni słonecznych (ponad 50
dni) oraz najmniejszej ilości dni pochmurnych (poniżej 130 dni). Liczba dni z
przymrozkami wynosi od 100 do 110, dni mroźnych od 30 do 50, a przeciętny czas
trwania pokrywy śnieżnej wynosi od 50 do 80 dni.
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8 ºC. Okres wegetacyjny trwa od 210
do 220 dni.
Na obszarze tym przeważają wiatry zachodnie – udział wiatrów z sektora
zachodniego (NW-SW) wynosi blisko 50 %. Najrzadziej notowane są natomiast
wiatry

północnowschodnie

(15

%).

Wartości

prędkości

wiatru

wykazują

zróżnicowanie – największe prędkości mają wiatry zachodnie, najmniejsze natomiast
wiatry południowo-wschodnie i wschodnie w miesiącach letnich.

Wody powierzchniowe i podziemne.
W południowej części obszaru gminy Gostyń występuje dział wodny II rzędu
rozdzielający spływ wód dorzecza Warty i Baryczy. Dział ten zaznacza się wyraźnie
w rzeźbie terenu. Na pozostałym obszarze wyznaczone zostały główne działy wodne
9
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IV rzędu rozgraniczające zlewnie dopływów Kościańskiego Kanału Obry. Obszar
gminy odwadniany jest głównie przez Kościański Kanał Obry wchodzący w skład
systemu Kanałów Obry.
Rzeki rozpatrywanego obszaru charakteryzują się śnieżno-deszczowym reżimem
zasilania.
W rocznym cyklu zmienności stanów i przepływów rzek można wyróżnić jedno
maksimum i jedno minimum. Okres o przepływach większych od średniego rocznego
przypada na miesiące od stycznia do kwietnia z kulminacją w lutym – marcu. Jest to
tzw. wezbranie wiosenne typu roztopowego.
Na przedmiotowym terenie, w północnej oraz środkowej części, zlokalizowane
są rowy melioracyjne.
Ryc. 3 Fragment mapy hydrograficznej Polski dla terenu opracowania planu

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoportal.gov.pl

Gmina Gostyń położona jest w obrębie dużej jednostki hydrogeologicznej zwanej
regionem wielkopolskim (XIII), w którym główne poziomy wodonośne wykształcone
zostały

w

utworach

czwartorzędowych
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5-10 m. Szczególnie zasobne są poziomy wodonośne występujące w utworach
piaszczysto-żwirowych dolin rzecznych o miąższości 15 m. Mniejsze znaczenie
posiadają poziomy użytkowe w utworach trzeciorzędowych (miocen) oraz głębiej
występujące wody szczelinowe w utworach jury i triasu.
Zwierciadło wód podziemnych na omawianym obszarze zalega na głębokości
ok. 2 m p.p.t.
Wody podziemne na terenie gminy charakteryzują się sezonowym reżimem
zasilania z maksimum stanów osiąganym najczęściej w okresie wiosennych
roztopów. Niekiedy od momentu wzniosu wiosennego aż do końca roku
hydrologicznego utrzymuje się tendencja spadkowa zwierciadła wód podziemnych.
W sezonie letnim wznios zwierciadła, wywołany opadami atmosferycznymi, jest
zwykle niewielki, a nasilenie procesów ewapotranspiracji i odpływu podziemnego
wzmaga jego regresję.
Na

dokumentowanym

obszarze

znajduje

się

czwartorzędowy,

międzymorenowy zbiornik rzeki Kani (GZWP nr 308).
Obszar opracowania nie jest położony w strefie ochronnej ujęcia wód
podziemnych.

Gleby.
Gmina Gostyń leży na północnym skraju największego w Wielkopolsce zwartego
obszaru występowania bardzo dobrych i dobrych kompleksów glebowych. Analizując
obszar gminy pod kątem jakości gruntów rolnych, zauważa się wyraźny podział
obszaru na dwie części: północną charakteryzującą się dużą mozaikowością i
zróżnicowaniem

przestrzennym

jakości

gruntów

ornych

oraz

południową,

charakteryzującą się najwyższą jakością gruntów rolnych.

Zasoby kopalin.
Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego zamieszczonych w systemie
MIDAS, na terenie miasta i gminy Gostyń znajdują się złoża kruszyw naturalnych,
torfów oraz węgla brunatnego.
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Tab. 1 Zasoby kopalin na terenie miasta i gminy Gostyń.
Nazwa złoża

Typ kopaliny

Powierzchnia złoża
(ha)

Średnia miąższość
złoża (m)

Czachorowo

Kruszywa naturalne

1,68

3,16

Gola (złoże skreślone z
bilansu zasobów)

Kruszywa naturalne

12,20

14,00

Gostyń

Węgle brunatne

5000,00

33,70

Gostyń

Kruszywa naturalne

11,20

4,60

Kunowo (złoże
skreślone z bilansu
zasobów)

Kruszywa naturalne

0,34

6,60

Kunowo 2

Kruszywa naturalne

1,63

9,66

Kunowo 3

Kruszywa naturalne

4,77

9,45

Kunowo - Stawy

Kruszywa naturalne

0,27

1,72

Osowo (złoże
skreślone z bilansu
zasobów)

Torfy

0,91

0,00

Stary Gostyń

Kruszywa naturalne

2,82

brak danych

Źródło: dane Państwowego Instytutu Geologicznego – serwis MIDAS.

W granicach opracowania miejscowego planu nie znajdują się żadne zasoby kopalin,
jednakże w sąsiedztwie zlokalizowane są złoża węgla brunatnego „Gostyń”.

Ryc. 4 Lokalizacja obszaru opracowania względem złoża węgla brunatnego „Gostyń”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoportal.gov.pl
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Szata roślinna i świat zwierzęcy.
Według geobotanicznego podziału Polski gmina Gostyń leży w Krainie WielkopolskoPomorskiej. Roślinność nie jest zróżnicowana w wielkim stopniu ze względu na
stosunkowo małe zróżnicowanie sposobów użytkowania terenu w poszczególnych
fragmentach gminy. Istotne znaczenie mają tereny leśne, zróżnicowane pod
względem siedliskowym oraz pod względem walorów przyrodniczych.
Zachowały się cenne fragmenty następujących naturalnych zespołów roślinnych:
• grąd środkowoeuropejski Galio sylvaticii-Carpinetum,
• kwaśna buczyna niżowa Luzulo pilosae-Fagetum,
• łęg dębowo-wiązowo-jesionowy Ficaro-Ulmetum,
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae),
• śródlądowe kwaśne dąbrowy.
Fauna i flora przedmiotowego terenu jest dość uboga i mało zróżnicowana ze
względu na rolnicze użytkowanie terenu. Szata

roślinna przedmiotowego terenu

ogranicza się do roślin uprawnych oraz często towarzyszącym ich roślin segetalnych.
Świat zwierzęcy również związany jest z terenami uprawnymi i obejmuje m.in. drobne
ssaki, owady.
Obszar opracowania leży poza obszarowymi formami ochrony przyrody w
rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2020 r.
poz. 55). Najbliżej położonym – w odległości ok. 3,3 km – jest Krzywińsko-Osiecki
Obszar Chronionego Krajobrazu wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego
Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra.
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Ryc. 5 Położenie obszaru opracowania względem obszarów objętych formami ochrony
przyrody.

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoportal.gov.pl

5. Potencjalne zmiany w środowisku w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu.
W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie powstanie
planowana zabudowa, a teren opracowania zachowa swój rolniczy charakter. Brak
realizacji

ustaleń

planu

skutkować

może

chaotyczną

lokalizacją

obiektów

budowlanych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (na części terenu, na
którym nie obowiązuje plan). Obszar opracowania częściowo objęty jest ustaleniami
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Strefa
gospodarcza Czachorowo uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/479/05 Rady Miejskiej
w Gostyniu z dnia 30 maja 2005 r. Analiza zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy Gostyń (uchwała Nr XVII/214/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z
dnia 19 maja 2016 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie miasta i gminy Gostyń) wskazała, że ww.
14
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obowiązujący MPZP zachowuje aktualność. Oznacza to również, że jego ustalenia w
zakresie

ustaleń

dotyczących

planu

miejscowego
analizowanego

terenu

środowiska

zagospodarowania
przepisami

prawa

zachowują

przestrzennego
miejscowego

ważność.
i

Przyjęcie

objęcie

zapewni

całego

racjonalne

użytkowanie przedmiotowego obszaru zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami oraz wytycznymi dla funkcjonowania nowej zabudowy, co byłoby
utrudnione w przypadku braku opracowania planu i kształtowania zagospodarowania
terenu na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.
Brak realizacji ustaleń planu oznacza brak ingerencji urbanistycznej na
terenach obecnie wolnych od zabudowy, a tym samym zachowanie terenów
biologicznie

czynnych,

jakimi

są

pola

uprawne.

Pozostawienie

rolniczego

wykorzystania terenów również może mieć ujemne skutki – uprawa roli w sąsiedztwie
terenów przemysłowych może negatywnie wpływać na jakość plonów. Ponadto, zbyt
intensywnie prowadzona gospodarka rolna może doprowadzić do:
- degradacji gleby na skutek mechanizacji i chemizacji rolnictwa;
- degradacji wód (zanieczyszczenie bakteriami, odpadami z upraw);
- zanieczyszczenie powietrza (rozprzestrzenianie rozpryskiwanych substancji i
przenoszenie ich z wiatrem).

6. Stan środowiska


stan wód powierzchniowych i podziemnych:

Teren opracowania położony jest w granicach JCWP „Kania” o kodzie
PLRW600023185649. JCW “Kania” jest zaliczana do wód naturalnych. Zgodnie z
„Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” wody tej JCWP są
zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, które dla tej JCWP zostały
zdefiniowane jako dobry stan chemiczny oraz dobry stan ekologiczny.
Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w latach 20142019 na podstawie monitoringu2 dla JCWP Kania wykazała:
 klasę elementów biologicznych: 4,
 klasę elementów fizykochemicznych: >2,
 klasyfikację stanu ekologicznego: słaby stan ekologiczny3.

2
3

Dostęp: https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod
Badania wykonywane w 2019 r.
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Dla JCWP Kania przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze
względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza.
W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu
ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z
wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia
działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty,
dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.
Obecnie przedmiotem badań monitoringowych jakości wód podziemnych są jednolite
części wód podziemnych (JCWPd). Teren opracowania położony jest w zasięgu
JCWPd o kodzie PLGW600070. W 2020 roku Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przeprowadził
monitoring operacyjny stanu chemicznego wybranych jednolitych części wód
podziemnych. Wyniki oznaczeń terenowych i laboratoryjnych poddano analizie i
wyznaczono klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych. Wody
JCWPd nr 70 zostały ocenione jako wody V klasy, czyli wody złej jakości (punkt
pomiarowy w m. Stary Lubosz, gmina Kościan).
Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” JCWPd nr
70 jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, które dla tej JCWP
zostały zdefiniowane jako dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy.


stan klimatu akustycznego:

w odległości ok. 400 m od granic opracowania planu przebiega droga wojewódzka nr
434.
Na

drogach

wojewódzkich

zarządzanych

przez

Wielkopolski

Zarząd

Dróg

Wojewódzkich trwa Generalny Pomiar Ruchu. Pomiar odbywa się w oparciu o
"Wytyczne pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2020 r.", opracowane pod
patronatem Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Dróg Publicznych. Na
zdecydowanej większości punktów pomiar zostanie przeprowadzony przy użyciu
wideorejestratorów. Rejestracji podlegają pojazdy silnikowe w podziale na 7 kategorii
oraz rowery. Według Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) z 2015 r. średni dobowy
ruch pojazdów (SDR) na odcinkach drogi wojewódzkiej nr 434 kształtował się
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następująco: (przejście przez miasto) - od około 12,2 do 14,65 tys. pojazdów przy
udziale pojazdów ciężkich – od 8,4 do blisko 9,3%.
Jak

wynika

z

wojewódzkich

„Programu

o natężeniu

ochrony środowiska
ruchu

ponad

3

przed

hałasem

000 000

pojazdów

dla
na

dróg
rok,

znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023” na
terenie gminy Gostyń w
pozamiejski

w

dopuszczalnych

otoczeniu

kierunku

DW

434

(dwa

Krobi) występują

poziomów

odcinki

miejskie,

znaczne

jeden

przekroczenia

hałasu wyrażonych wskaźnikami L DWN i LN. Program

sporządzono w oparciu m.in. o „Mapę akustyczną obszarów położnych w otoczeniu
drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinkach drogi od km 85+700 do 88+800 oraz
od km 88+800 do km 91+800 oraz od km 91+800 do 100+300 na terenie
powiatu gostyńskiego” wykonaną na zlecenie WZDW w Poznaniu. Według ww.
dokumentu emisja hałasu wyrażona wskaźnikami L DWN i LN w ciągu tej drogi na
odcinkach

przebiegających

przez

miasto

mieściła

się

w

przedziałach,

odpowiednio: 80 – 85 i 75 – 80 dB. Na granicy terenów chronionych
akustycznie (na odcinkach

miejskich

drogi

-

głównie

tereny

mieszkaniowo-

usługowe), imisja hałas ukształtowała się na poziomie 70 do 75 dB dla wskaźnika
LDWN i około 65 dB dla wskaźnika LN. Na
występowały

przekroczenia

całej

długości

odcinków

miejskich

dopuszczalnych poziomów, wynoszące od 5 do 15

dB dla wskaźnika LDWN i od 10 do 20 dB dla wskaźnika LN.


stan powietrza atmosferycznego:

W 2020 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opracował „Ocenę jakości
powietrza w strefach w Polsce za rok 2019” .
W ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu
ochrony zdrowia ludzi uwzględnia się 12 substancji:
- dwutlenek azotu,
- dwutlenek siarki,
- benzen,
- ołów,
- arsen,
- nikiel,
- kadm,
- benzo(a)piren B(a)P,
17
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- pył PM10,
- pył PM2,5,
- ozon,
- tlenek węgla.
Oceny prowadzone pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu
ochrony roślin odnoszą się do 3 substancji:
- tlenek azotu,
- dwutlenek siarki,
- ozon.
Pod kątem ochrony zdrowia strefę wielkopolską, do której należy gmina
Gostyń, zaliczono do klasy A ze względu na brak przekroczeń dopuszczalnych
poziomów dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla, ozonu,
pyłu PM2,5 oraz docelowych poziomów kadmu, arsenu, niklu. Natomiast ze względu
na przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu PM10 oraz docelowych poziomów
bezno(a)pirenu – do klasy C.
Pod kątem ochrony roślin strefę wielkopolską zaliczono do klasy A ze względu
na brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów dwutlenku siarki i tlenku azotu oraz
do klasy C ze względu na przekroczenia docelowych poziomów ozonu.

7. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu
widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w tym
dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
Na podstawie analizy i oceny środowiska przyrodniczego przedstawionej w
niniejszej prognozie ocenia się, że istniejącymi problemami ochrony środowiska
istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu są:
- JCWP „Kania” zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych,
- JCWPd nr 70 jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.
Z uwagi na obecność wód powierzchniowych i podziemnych zagrożonych
nieosiągnięciem celów środowiskowych, należy podjąć szczególne rozwiązania
techniczne

umożliwiające

osiągnięcie
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Podstawowe działania, które mogą wpłynąć na poprawę jakości wód, to rozwiązania
w zakresie gospodarki ściekowej.

8. Przewidywane znaczące oddziaływania na cele i przedmiot
ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru,
a także na środowisko:
Na obszar NATURA 2000 oraz inne formy chronione na podstawie ustawy o
ochronie przyrody:
W granicach opracowania planu nie występują obszary NATURA 2000 ani inne
formy chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, więc realizacja ustaleń
planu nie będzie oddziaływać na cele i przedmiot ich ochrony oraz ich integralność.
Na różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny:
Różnorodność biologiczna to zróżnicowanie żywych organizmów występujących w
ekosystemach, w obrębie gatunku i między gatunkami oraz zróżnicowanie
ekosystemów.

Przedmiotowy

bioróżnorodnością,

a

więc

teren

do

znikomym

tej

pory

odznaczał

zróżnicowaniem

się

znikomą

organizmów

żywych,

gatunków oraz ekosystemów, ponieważ charakteryzował się jednorodnym dla całego
obszaru użytkowaniem, które wynikało z rolniczego użytkowania. Wprowadzenie
zabudowy spowoduje likwidację terenów użytkowanych rolniczo, a co za tym idzie
likwidację półnaturalnej przyrody z sezonową roślinnością i współżyjącymi z tym
środowiskiem roślinnym zwierzętami.
Na powierzchnię ziemi:
W

związku

z

planowanym

użytkowania powierzchni

ziemi

zagospodarowaniem
-

grunty

terenu

użytkowane

zmieni

sposób

rolniczo

zostaną

przeznaczone pod zabudowę. W efekcie, udział powierzchni biologicznie czynnej
ulegnie zmniejszeniu na rzecz terenów utwardzonych.
Teren opracowania planu charakteryzuje się zmianą konfiguracji – obniża się w
kierunku północnym oraz w kierunku wschodnim. Z uwagi na planowane
wprowadzenie

zabudowy

niewykluczone,

że

konieczne

wyrównanie terenu umożliwiające posadowienie zabudowy.
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Ochronę przed zanieczyszczeniem gleby zapewniają odpowiednie zapisy planu
tyczące się gospodarki odpadami. Gwarantują one gromadzenie i segregację
odpadów w miejscach ich powstawania oraz dalsze ich zagospodarowanie zgodnie z
obowiązującymi w gminie przepisami. Ponadto, plan wskazuje na konieczność
zagospodarowania mas ziemnych zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. przepisami
ustawy o odpadach.
Jako grunty budujące omawiany teren wskazano grunty o średniej przepuszczalności
- piaski, żwiry, czyli grunty grubszych frakcji. Piaski gliniaste, jako gleby z większym
udziałem frakcji piaszczystej, charakteryzują się mniejszą spoistością niż gliny, co
ułatwia prace ziemne przy jednoczesnym zachowaniu optymalnych parametrów pod
względem posadawiania budynków. Piaski i żwiry odznaczają się mniejszą
spoistością, szybko przesychają. Warunki budowlane piasków i żwirów często zależą
od nawodnienia, dlatego ich przydatność do zabudowy bywa zmienna.
Dla gruntów rolnych klasy IIIa o łącznej powierzchni 5,2811 ha (w tym 0,0778
ha użytku W-RIIIa i 5,2033 ha użytku RIIIa), położonych na obszarze objętym
planem, uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze,
na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr SZ.tr.602.133.2021 z dnia
20.07.2021 r.

Na powietrze:
Głównym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy
Gostyń jest tzw. emisja niska, związana ze stosowaniem paliw o niskiej jakości w
paleniskach

domowych oraz z działalnością małych zakładów, nie podlegających

obowiązkowi posiadania pozwolenia na emisję do powietrza gazów i pyłów. Dla
terenów wiejskich jej uciążliwość wynika głównie z rozproszenia źródeł emisji (emisja
niska z palenisk domowych). W znacznej części są to źródła opalane węglem.
Problem ten widoczny jest zwłaszcza w okresie grzewczym. Na niską emisję
składają

się

również zanieczyszczenia pochodzące z transportu drogowego,

zwłaszcza na terenach przyległych do drogi krajowej nr 12. Ponadto z transportem
drogowym związane są również firmy magazynowe, logistyczne oraz stacje paliw.4
Powiat

gostyński charakteryzuje

się

wysokim stopniem

uprzemysłowienia.

Wskazują na to ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z zakładów

4

Program Ochrony Środowiska dla gminy Gostyń na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
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szczególnie uciążliwych. Według danych GUS w 2014 r. emisja pyłów z terenu
powiatu gostyńskiego z zakładów zaliczanych do szczególnie uciążliwych wyniosła
106 ton, natomiast wielkość emisji gazów osiągnęła poziom 140 848 ton. Pod
względem emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powiat zajmuje 9 i 7miejsce w
województwie. W 2014r. na urządzeniach do redukcji i neutralizacji zanieczyszczeń
udało się

zatrzymać 88,6% zanieczyszczeń pyłowych, co świadczy o dużej

skuteczności stosowanych rozwiązań w zakresie unieszkodliwiania zanieczyszczeń
przemysłowych. Emisja substancji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych
zlokalizowanych na obszarze gminy Gostyń odbywa się na podstawie wydanych
pozwoleń zintegrowanych, decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
oraz zgłoszenia instalacji niewymagającego pozwolenia. Planowana na terenie
opracowania

zabudowa

produkcyjna,

magazynowo-składowa

oraz

usługowa

powinna cechować się rozwiązaniami technicznymi lub technologicznymi, które będą
minimalizowały emisję zanieczyszczeń do powietrza. W celu zminimalizowania
uciążliwości spowodowanej emisją niską dokument ustala stosowanie do celów
grzewczych paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi.
Wskazane jest stosowanie ogrzewania gazowego bądź systemów wykorzystujących
źródła czystej energii.
Projekt planu dopuszcza wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozyskanej z
urządzeń i obiektów do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Oznacza to,
że można będzie stosować panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne lub
elektrownie wiatrowe. Są to dwie główne instalacje, które wykorzystuje się do
produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Odnawialne źródła energii uznawane są
powszechnie za tzw. „czyste” źródła energii. Ich pozytywny wpływ na jakość
powietrza

atmosferycznego

jest

bezsprzeczny.

W

sprawozdaniu

pt.

„Zanieczyszczenie powietrza stanowi największe środowiskowe zagrożenie dla
zdrowia w Unii Europejskiej”5 stwierdzono, że do ograniczania emisji gazów
cieplarnianych do powietrza przyczynia się produkcja energii z odnawialnych źródeł.
Mając na uwadze aktualny stan prawny instalacje wykorzystujące źródła czystej
energii, jakie mogą być wykorzystywane do pozyskiwania energii cieplnej i
elektrycznej nie mogą mieć mocy większej niż 100 kW (gdyż na terenie opracowania
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie zostały

5

Dostęp: https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/pl/
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wyznaczone tereny, na których mogą być lokalizowane urządzenia wytwarzające
energię z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej 100 kW). Zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się
„instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o
łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW”. Wobec tego
funkcjonowanie instalacji wykorzystujących źródła czystej energii, jakie mogą być
wykorzystywane do pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej o mocy nie większej
niż 100 kW nie będą znacząco oddziaływać na środowisko. Biorąc pod uwagę
aktualne tendencje w stosowaniu instalacji odnawialnych źródeł energii wysoce
prawdopodobne jest, że na obszarze opracowania wykorzystywane będą instalacje
fotowoltaiczne. Instalacje solarne pomagają skutecznie redukować emisję nie tylko
dwutlenku węgla, ale również dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla i
pyłów. Pozwalają uniknąć powstawania odpadów stałych, ścieków, a także
zanieczyszczenia gleby oraz degradacji terenu, które są częstym następstwem
produkcji energii z wykorzystaniem źródeł konwencjonalnych. Dostępne aktualnie na
rynku moduły fotowoltaiczne uznane są za ekologiczne i zgodne z ochroną przyrody
produkty. W procesie produkcji modułów pokrywa się je specjalną powłoką ochronną.
Ma to na celu zabezpieczenie materiału i zagwarantowanie nieprzedostawania się
szkodliwych substancji. Według prawa moduły fotowoltaiczne, które zostały
zaprojektowane i wyprodukowane w profesjonalny sposób, nie zagrażają zdrowiu
ludzkiemu ani środowisku. Na rynku fotowoltaicznym często pojawiają się nowe lub
ulepszone rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są moduły fotowoltaiczne,
które w swoim składzie nie posiadają ołowiu. Najważniejsze zalety fotowoltaiki
względem oddziaływania na środowisko i otoczenie:


bazowanie w stu procentach na naturalnych zasobach energii – słońcu,



brak substancji szkodliwych dla środowiska lub ludzi – zarówno na etapie
montażu fotowoltaiki, jak i podczas jej użytkowania,



6

brak emisji dźwięków podczas pracy instalacji.6

Dostęp: https://www.zielonae.pl/jak-fotowoltaika-wplywa-na-srodowisko/
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Jako instalacje odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW mogą również
powstać mikroturbiny wiatrowe. Wpływ elektrowni wiatrowych na środowisko może
dotyczyć

zarówno

eksploatacji.
wiatrowej
środowisko

O

o

fazy
ile

mocy
i

może

budowy
budowa

15

–

i
i

20

zostać

likwidacji

jak

eksploatacja
kW

nie

ma

wybudowana

przede
małej

wszystkim
poziomej

praktycznie

niemal

etapu
turbiny

wpływu

wszędzie,

to

na
już

lokalizacja turbiny o mocy kilkuset kW lub kilku MW powoduje większe uciążliwości
dla środowiska. Sama mikroturbina jest bezemisyjna i nie wytwarza dźwięków, a 80%
komponentów, z którego składa się turbina, może być poddana recyklingowi 7.
Energetyka wiatrowa cechuje się wyjątkowo korzystnym bilansem energetycznym
i węglowym w cyklu życia. Producenci urządzeń wskazują, że odpracowywanie długu
energetycznego – czyli energii zużytej na produkcję pojedynczego wiatraka - trwa
około 6 miesięcy. Zbliżony czas, nieprzekraczający 7-8 miesięcy, trwa spłacanie
długu węglowego – czyli wyprodukowanie takiej ilości czystej energii, która pozwoli
na uniknięcie emisji CO2 równoważnej emisji związanej z cyklem życia elektrowni.
Jest to znaczna „oszczędność emisji” w porównaniu z energetyką konwencjonalną.
Jak każda inwestycja, także elektrownie wiatrowe oddziałują na środowisko
naturalne. Zakres oddziaływań oraz ich skala jest jednak zupełnie inna niż w
przypadku energetyki konwencjonalnej. Proces wyboru i akceptacji umiejscowienia
farm wiatrowych jest postępowaniem wieloetapowym, podczas którego pod rozwagę
brane jest szerokie spektrum różnorodnych czynników, w tym uwarunkowania
przestrzenne i środowiskowe. Związane jest to z konstrukcją krajowego systemu
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami prawa z zakresu
ochrony środowiska. Oddziaływania akustyczne są zagadnieniami, na które strona
społeczna najczęściej zwraca uwagę. Farmy wiatrowe spełnić muszą normatywy
wynikające z rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku. Przepisy prawa wymagają, by, w zależności od rodzaju zabudowy,
poziom hałasu nie przekraczał 40-45 dB w nocy i 45-55 dB w dzień. W oparciu o te
standardy, elektrownie wiatrowe lokalizowane są także w określonej odległości
od najbliższych

zabudowań,

co

pozwala

spełnić

wymogi

akustyczne

i

zminimalizować odczuwany poziom hałasu. Ponadto, dźwięk emitowany przez
obracające się turbiny jest w dużej mierze maskowany przez otoczenie, czyli dźwięki

7

Dostęp: https://globenergia.pl/2021-mikroturbiny-wiatrowe-energetyka-wsparcie-pie/
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natury, np. szum wiatru w koronach drzew czy odgłosy antropogeniczne, jak odgłosy
dróg i autostrad. Należy jednak pamiętać, że każdy hałas jest postrzegany w sposób
indywidualny. Prowadzone w tym zakresie badania wskazują, że na percepcję
hałasu z elektrowni wiatrowych wpływa wiele czynników, z których większość nie jest
związana bezpośrednio z akustyką. Przykładowo, w percepcji hałasu istotna jest
także widoczność urządzeń - to znaczy, że jeśli odbiorca jednocześnie słyszy i widzi
urządzenie w ruchu, to emitowany hałas jest dla niego bardziej dokuczliwy. Farmy
wiatrowe mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla ptaków i nietoperzy, jednakże
formy oddziaływania mogą być różne – potencjalna kolizyjność, wypłaszanie,
ograniczanie siedlisk czy bycie barierą w przemieszczaniu się. Różne źródła
wskazują różne szacunki, w przypadku kolizyjności są to wartości często znacznie
poniżej 1 osobnika na turbinę w skali roku. Opracowania naukowe podkreślają
jednak, że liczba osobników daje małe pojęcie na temat efektu ekologicznego i
wpływu na liczebność populacji zagrożonych gatunków. W ramach ograniczania
oddziaływania na ptaki funkcjonujące obecnie farmy wiatrowe często wyposażane są
w technologie, które zdalnie wykrywają obecność ptactwa w okolicy turbiny. Te
systemy mają na celu w pierwszej kolejności odstraszać, w drugiej zaś, jeśli jakiś
osobnik zanadto się zbliży – wyłączyć potencjalnie kolizyjną turbinę do czasu
oddalenia się na bezpieczną odległość. Najczęściej wykorzystywane są tutaj sygnały
świetlne oraz akustyczne, które pozwalają skorygować trajektorię ruchu ptaków8.
Mając powyższe na uwadze nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na
jakość powietrza atmosferycznego.

Na wody powierzchniowe i podziemne:
Wpływ ustaleń planu na zasoby ilościowe nie jest możliwy do ocenienia na etapie
opracowania miejscowego planu, gdyż na zasoby ilościowe wód wpływ ma przede
wszystkim pobór wody. Ilość zużywanej wody zależy od rodzaju prowadzonej
działalności i jej skali, użytych technologii itp. Na etapie opracowania planu nie jest
możliwe określenie takich parametrów, gdyż nie przesądza on o profilu dopuszczonej
działalności. Można natomiast wnioskować, że skoro teren posiada możliwość
podłączenia do sieci wodociągowej, to ilościowy pobór wody będzie regulowany i
8

Dostęp: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Energetyka-wiatrowa-korzysci-oddzialywanie-nasrodowisko-10449.html
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kontrolowany przez zarządcę sieci. Podłączenie terenu opracowania do kanalizacji
sanitarnej oraz do kanalizacji deszczowej zapewni właściwą ochronę jakościową wód
podziemnych. Zasadniczy

wpływ

na

również zasilenie warstw wodonośnych,

warunki
będzie

infiltracyjne, a co za tym idzie
miał

sposób

odprowadzania

wód opadowych i roztopowych oraz ścieków w postaci wód opadowych i
roztopowych (po podczyszczeniu). Korzystne dla retencji jest zagospodarowanie
w granicach działek, co zostało dopuszczone w planie.
Wpływ ustaleń projektowanego dokumentu na zasoby jakościowe wód zależy przede
wszystkim od właściwego zagospodarowania ścieków. Plan ustala odprowadzanie
ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji sanitarnej, w tym po ich
ewentualnym podczyszczeniu, co jest korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia
jakości wód.
Z uwagi na położenie obszaru opracowania w zasięgu GZWP plan ustala obowiązek
stosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych zapewniających ochronę wód
podziemnych.
Z powyższych ustaleń wynika, że nie zaistnieją negatywne oddziaływania na
jednolite części wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych, oraz że nie
nastąpi nieosiągnięcie celów środowiskowych dla tych wód. Nie przewiduje się
zaistnienia negatywnego oddziaływania na jednolite części wód ani nieosiągnięcia
celów środowiskowych w wyniku realizacji planu.
W zakresie sieci systemu melioracji wodnej plan ustala w przypadku
konieczności jego naruszenia lub powstania kolizji z planowanymi inwestycjami
obowiązek zastosowania rozwiązań zastępczych z uwzględnieniem przepisów
odrębnych9. Ww. zapisy planu zapewniają ciągłość i funkcjonalność systemu
melioracyjnego – również w przypadku potencjalnej kolizji z urządzeniami
melioracyjnymi. Nie przewiduje się zaistnienia problemów z odprowadzaniem
nadmiaru wody czy lokalnymi podtopieniami, gdyż ustalenia planu nie spowodują
zmniejszenia skuteczności i wydajności systemy melioracyjnego.

Na ludzi:
Na terenie opracowanie nie przewiduje się terenów objętych ochroną akustyczną.
Natomiast plan ustala stosowanie na terenach obiektów produkcyjnych, składów i

9

Zgodnie z ustawą Prawo wodne.
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magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami: 1P/U, 2P/U, 3P/U,
rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne, wynikające z
przepisów odrębnych gwarantujące ochronę przed hałasem istniejących sąsiednich
terenów podlegających ochronie akustycznej (zlokalizowanych w odległości ok. 285
m od obszaru opracowania w kierunku południowym oraz ok. 900 m w kierunku
wschodnim).
Środki techniczne, technologiczne lub organizacyjne, jakie można stosować na
terenach

P/U

dotyczyć

mogą

m.in.

stosowania

tzw.

„cichych

technologii”

obniżających poziom hałasu (tłumiki akustyczne, obudowy dźwiękoszczelne,
skrócenie czasu pracy hałaśliwych urządzeń, urządzenia emitujące hałas o
mniejszym poziomie, zwiększenie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych
w budynkach). Ponadto, w budynkach zastosować również można ściany z
prefabrykatów betonowych przeznaczonych do obsadzania roślinami czy ekrany
akustyczne porośnięte przez pnącza.
W planie ustalono zakaz lokalizacji na terenach obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami: 1P/U, 2P/U, 3P/U
zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii
przemysłowych, co zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom okolicznych terenów.
Realizacja projektu planu mogą przyczynić się do wzrostu hałasu na etapie realizacji
nowych inwestycji i związane to będzie głównie z pracą maszyn i urządzeń
budowlanych oraz transportem materiałów na tereny inwestycji.

Na krajobraz:
Teren objęty opracowaniem planu położony jest w strefie działalności gospodarczej
wyznaczonej

w

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy Gostyń oraz w granicach strefy gospodarczej Czachorowo.
Stanowi więc część większej spójnej funkcjonalnie całości. Tworzenie większych
stref

przemysłowych

jest

korzystniejszym

rozwiązaniem

urbanistycznym

niż

tworzenie mniejszych stref, rozsianych po terenie danej gminy. Ustalone w planie
wskaźniki urbanistyczne dla nowej zabudowy – wysokość, gabaryty budynków,
rodzaj dachów, intensywność zabudowy - zostały ustalone w nawiązaniu do
istniejącej zabudowy, tak aby wizualnie i architektonicznie nawiązywały do zastanego
ładu przestrzennego. Z tego względu, realizacja ustaleń planu nie będzie miała
negatywnego wpływu na krajobraz.
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Na klimat:
Lokalizowanie

nowej

zabudowy

zawsze

prowadzi

do

punktowego

wzrostu

temperatury powietrza, gdyż zwiększa się udział powierzchni, które szybko się
nagrzewają – są to przede wszystkim powierzchnie pokryte betonem i asfaltem, które
zatrzymują ciepło.
Na wzrost temperatury wpływa również typ i gęstość zabudowy – najwyższy
współczynnik wzrostu temperatury występuje w centrum miasta, przy gęstej
zabudowie powyżej 5 kondygnacji10.
Wzrost temperatury powietrza obserwuje się również na terenach o mniejszym
udziale powierzchni biologicznie czynnej11. Obszary o mniejszym udziale powierzchni
biologicznie czynnej to także mniejsze amplitudy dobowe temperatury.
Zabudowa wiąże się również z dostarczaniem sztucznego ciepła w postaci ciepła
pochodzącego z ogrzewania, działania klimatyzatorów, ruchu samochodowego.
Ponadto, tereny zabudowane zatrzymują więcej ciepła, gdyż naturalne procesy
ochładzające, takie jak wiatr, nie działają tak efektywnie, jak na terenach
niezabudowanych czy o mniejszej intensywności zabudowy.
Tereny zabudowane od niezabudowanych różnią się także pod względem warunków
wilgotnościowych.

Tereny

zabudowane

mogą

charakteryzować

się

niższą

wilgotnością względną, ale jednocześnie większymi opadami atmosferycznymi.
Wprowadzenie zabudowy na terenie opracowania na obszarach jak dotąd
niezagospodarowanych, wywoła lokalnie zmiany w warunkach topoklimatycznych
tego miejsca, analogiczne do wyżej opisanych, ponieważ realizacja ustaleń
dokumentu doprowadzi do zwiększenia udziału powierzchni zabudowanych i
zmniejszeniem udziału terenów biologicznie czynnych.

Na zasoby naturalne:
Teren opracowania położony jest poza granicami udokumentowanych złóż zasobów
naturalnych, w związku z tym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na ich
przedmiot.

10

Na podstawie opracowania Kuchcik M., Baranowski J. „Różnice termiczne między osiedlami
mieszkaniowymi o różnym udziale powierzchni czynnej biologicznie” w: Prace i Studia Geograficzne T.47, ss.
365-372, IGiPZ PAN 2011 r.
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Na zabytki i dobra materialne:
Na terenie opracowania zlokalizowany jest obszar zespołu zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych nr 20, w obrębie którego występują stanowiska
archeologiczne ujęte w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Na tym obszarze
plan ustala, dla inwestycji związanych z robotami ziemnymi, obowiązek zastosowania
się do przepisów z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami.
Dobra materialne to wszystko, co człowiek może gromadzić wokół siebie tworząc
własne środowisko materialne. Wyznaczone tereny zabudowy produkcyjnej oraz
usługowej pozwolą na wytwarzanie nowych dóbr materialnych.

9. Skumulowane oddziaływania na środowisko.
Analiza

wpływu

ustaleń

planu

na

poszczególne

komponenty

środowiska

przedstawione w rozdziale 8 wskazuje, że mogą one generować uciążliwości dla
środowiska. Tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz zabudowy
usługowej można uznać za tereny uciążliwe, jednakże rozwój tych funkcji odbywać
się będzie w sąsiedztwie już funkcjonujących terenów usługowo-produkcyjnych i nie
zaplanowano rozwoju zabudowy mieszkaniowej w ich sąsiedztwie.
Sąsiedztwo istniejącej zabudowy przemysłowej oraz docelowe funkcjonowanie strefy
działalności gospodarczej skutkować może skumulowanymi oddziaływaniami na
środowisko. Do najważniejszych tego typu oddziaływań należeć mogą: wzrost
natężenia ruchu samochodowego na obszarze opracowania, wzrost poziomu hałasu
oraz

wibracji,

wzrost

zapotrzebowania

na

wodę,

emisja

spalin

i

innych

zanieczyszczeń oraz produkcja odpadów. Realizacja ustaleń planu związana będzie
z nieodwracalną degradacją wierzchniej warstwy powierzchni ziemi, która w wyniku
realizacji inwestycji zostanie całkowicie przekształcona. Skumulowane oddziaływanie
obejmie również zmniejszająca się ilość terenów rolniczych skutkującą zubożeniem
flory i fauny gminy związanej z terenami rolniczymi.
Skumulowane oddziaływanie może mieć również pozytywny aspekt i dotyczyć ono
będzie

rozwoju

gospodarczego

gminy

skutkującego

poprawą

warunków

zamieszkania w gminie poprzez stworzenie nowych miejsc pracy. Utworzenie
obszaru aktywności gospodarczej, o dogodnej lokalizacji, skomunikowanego i
uzbrojonego wpłynie pozytywnie na środowisko, ponieważ pozwoli ograniczyć
sposób zagrożenia dla środowiska związane z urbanizacją.
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10.
Obszar

Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

znajdujący

się

w

granicach

opracowania

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego nie jest położony w obszarze przygranicznym, w
związku z tym jego ustalenia nie będą generowały transgranicznego oddziaływania
na środowisko przyrodnicze.

11. Przewidywane metody analizy skutków
postanowień projektowanego dokumentu.

realizacji

Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze
zm.)

organ

opracowujący

przestrzennego

jest

projekt

zobowiązany

miejscowego
prowadzić

planu

monitoring

zagospodarowania
skutków

realizacji

postanowień projektowanego dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko.
Organem tym w przedmiotowym przypadku jest Burmistrz Gostynia. W związku z
tym, to on jest zobowiązany prowadzić monitoring skutków realizacji projektowanego
dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko. Monitorowanie ma na celu
określenie na wczesnym etapie nieprzewidzianego i niepożądanego wpływu na
środowisko oraz podjęcie odpowiedniego działania naprawczego.
Monitoring ten, czyli regularne – jakościowe i ilościowe – pomiary i obserwacje
zachodzących zjawisk, będzie stanowił główną metodę analizy skutków realizacji
postanowień

projektowanego

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego.
Monitoring skutków realizacji projektowanego dokumentu może polegać na
analizie i ocenie stanu komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów i
badań odnoszących się do obszaru objętego projektem, uzyskanych w ramach
państwowego monitoringu środowiska. Mogą to być m.in. dane inspekcyjne takich
organów jak Główny Inspektorat Ochrony Środowiska czy Powiatowy Inspektorat
Sanitarny. Można również korzystać z wyników badań przeprowadzanych na
podstawie innych przepisów, o ile dane te są istotne dla analizowanego przypadku.
Monitoring powinien obejmować: wykonywanie pomiarów, obserwacji, analiz,
przetwarzanie danych oraz ocenę stanu środowiska w zakresie badanych
komponentów środowiska.
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Ponadto, należy również dokonywać regularnej kontroli i oceny zgodności
wyposażenia obszaru w infrastrukturę techniczną z ustaleniami przyjętego
dokumentu (w celu oceny jej szczelności lub prawidłowości działania oraz
generowanego wpływu na środowisko). Monitoring powinien dotyczyć przede
wszystkim jakości powietrza atmosferycznego (m.in. kontrola wykorzystywanego
ogrzewania oraz stopnia generowanej emisji) oraz jakości środowiska gruntowo –
wodnego (stan jakościowy wód powierzchniowych i podziemnych), a także jakości
klimatu akustycznego (zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach
objętych ochroną akustyczną).
Proponuje się, aby ww. komponenty były badane raz w roku lub dwa razy w
roku (na wiosnę oraz jesienią) – zgodnie z przyjętym schematem czasowym badań
przez organy inspekcyjne.

12. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań
na środowisko, mogących być rezultatem realizacji
projektowanego dokumentu oraz rozwiązania alternatywne.
Rozwiązania ograniczające negatywne oddziaływania na środowisko mogące
być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, zawarte w projektowanym
dokumencie, to:
- nakaz stosowania na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz
zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami: 1P/U, 2P/U, 3P/U, rozwiązań
technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne, wynikające z przepisów
odrębnych gwarantujące ochronę przed hałasem;
- zakaz lokalizacji na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz
zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami: 1P/U, 2P/U, 3P/U zakładów o
zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych;
- pozyskiwanie energii cieplnej przy zastosowaniu paliw charakteryzujących się
najniższymi wskaźnikami emisyjnymi;
- zagospodarowanie terenów oznaczonych symbolami: 1P/U, 2P/U, 3P/U w taki
sposób, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie pochodzące z tych obszarów
oraz poprawić walory krajobrazowe;
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-

w

granicach

Głównego

Zbiornika

Wód

Podziemnych

nr

308

(Zbiornik

międzymorenowy rzeki Kani) obowiązek stosowania rozwiązań technicznych i
technologicznych uwzględniających wymogi ochrony wód podziemnych;
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub
zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnej działce;
- odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do istniejącej i projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej.
Rozwiązania alternatywne rozważane były na etapie prac studialnych oraz
wstępnych analiz, które poprzedziły opracowanie ostatecznej koncepcji planu.
Wykonane

koncepcje

przedstawiały

sposoby

zagospodarowania

terenu,

uwzględniające aspekty środowiskowe, przestrzenne, ekonomiczne i społeczne
dotyczące terenu objętego opracowaniem planu. Koncepcje przedstawiały warianty
rozwiązań z uwzględnieniem zagwarantowania możliwości zabudowy umożliwiającej
swobodny rozwój sektora produkcji i usług w ramach istniejących terenów tzw. strefy
gospodarczej miasta i gminy Gostyń. Rozważano alternatywne wielkości działek oraz
propozycje wewnętrznych rozwiązań komunikacyjnych. Wybrany wariant umożliwia
swobodny rozwój przestrzenny strefy gospodarczej Gostynia z jednoczesnym
wydolnym układem komunikacyjnym i uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych.

13. Zgodność celów projektu planu z celami ochrony
środowiska ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym.
Cele polityki Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska naturalnego zostały
określone w art. 191 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sposób
następujący:
 zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego,
 ochrona zdrowia człowieka,
 ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,
 promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do
rozwiązywania

regionalnych

lub

światowych

problemów

naturalnego, w szczególności zwalczania zmian klimatu.
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Priorytety Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska formułuje również VII
Unijny Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. Program ten
zobowiązuje kraje członkowskie do podejmowania działań służących osiągnięciu
celów priorytetowych Programu. Cele priorytetowe Siódmego Programu to:
 ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii,
 przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę
niskoemisyjną,
 ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem presjami i
zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu,
 maksymalizacja korzyści z prawodawstwa środowiskowego, doskonalenie
wiedzy i bazy dowodowej w zakresie środowiska i ochrony klimatu,
 zabezpieczenie inwestycji ekologicznych i wspieranie zrównoważonych miast,
 lepsze uwzględnianie w działaniach bardziej spójnej polityki środowiskowej i
efektywne

podejmowanie

wyzwań

międzynarodowych,

dotyczących

środowiska i klimatu.
Ww. cele priorytetowe zostały uwzględnione w projekcie planu poprzez ustalenia
dotyczące wykorzystania zbędnych mas ziemnych oraz gospodarowania odpadami,
ustalenia dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, pozyskiwania energii cieplnej
oraz zaopatrywania w ciepło z „czystych” źródeł lub charakteryzujących się niskimi
wskaźnikami emisji.
Najważniejszym dokumentem strategicznym w obszarze środowiska na szczeblu
krajowym jest Polityka ekologiczna państwa 2030. Realizowana ona ma być na
podstawie

wyznaczonych

celów

szczegółowych.

Działania

zmierzające

do

osiągnięcia tych celów określają kierunki interwencji:
Sposób uwzględnienia w

Cele szczegółowe

Kierunki interwencji

Środowisko i zdrowie.

Zrównoważone

Ustalenia dot.

Poprawa jakości

gospodarowanie wodami, w

zaopatrzenia w wodę i

środowiska i

tym zapewnienie dostępu do

odprowadzania ścieków,

bezpieczeństwa

czystej wody dla

obowiązek uwzględnienia

ekologicznego

społeczeństwa i gospodarki

położenia w zasięgu

projekcie planu

GZWP
Likwidacja źródeł emisji
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zanieczyszczeń powietrza lub

pozyskiwania energii

istotne zmniejszenie ich

cieplnej przy zastosowaniu

oddziaływania

urządzeń o wysokim
stopniu sprawności oraz
dopuszczenie stosowania
ogrzewania gazowego
oraz systemów
wykorzystujących źródła
czystej energii

Ochrona powierzchni ziemi, w

Ustalenia dot.

tym gleb

gospodarowania
odpadami

Przeciwdziałanie zagrożeniom
środowiska oraz zapewnienie
bezpieczeństwa biologicznego,
jądrowego i ochrony

Opracowywany dokument
nie określa takiej tematyki

radiologicznej
Środowisko i

Zarządzanie zasobami

Ustalenia dot. ochrony

gospodarka.

dziedzictwa przyrodniczego i

środowiska, przyrody i

Zrównoważone

kulturowego, w tym ochrona

krajobrazu oraz ochrony

gospodarowanie

różnorodności biologicznej i

dziedzictwa kulturowego i

zasobami środowiska

krajobrazu

zabytków

Wspieranie wielofunkcyjnej i
trwale zrównoważonej
gospodarki leśnej

Opracowywany dokument
nie określa takiej tematyki

Gospodarka odpadami w

Ustalenia dot.

kierunku gospodarki o obiegu

gospodarowania

zamkniętym

odpadami

Zarządzanie zasobami
geologicznymi poprzez

Opracowywany dokument

opracowanie i wdrożenie

nie określa takiej tematyki

Polityki Surowcowej Państwa
Wspieranie wdrażania

Opracowywany dokument

ekoinnowacji oraz

nie określa takiej tematyki
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upowszechnianie najlepszych
dostępnych technik BAT
Środowisko i klimat.

Przeciwdziałanie zmianom

Łagodzenie zmian

klimatu i adaptacja do nich

Ustalenia dot. możliwości

klimatu i adaptacja do

wykorzystanie

nich oraz zapobieganie

odnawialnych źródeł

ryzyku klęsk

energii

żywiołowych
Cele horyzontalne

Kierunki interwencji

Środowisko i edukacja.

Edukacja ekologiczna, w tym

Rozwijanie kompetencji

kształtowanie wzorców

(wiedzy, umiejętności i

zrównoważonej konsumpcji

postaw) ekologicznych

Sposób uwzględnienia w
projekcie planu

Opracowywany dokument
nie określa takiej tematyki

społeczeństwa
Środowisko i

Usprawnienie systemu kontroli

administracja. Poprawa

i zarządzania ochroną

efektywności

środowiska oraz doskonalenie

Opracowywany dokument

funkcjonowania

systemu finansowania

nie określa takiej tematyki

instrumentów ochrony
środowiska

14.

Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w
Czachorowie wywołanego Uchwałą VII/101/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia
13 czerwca 2019 r.
Opracowywany

miejscowy

plan

zagospodarowania

przestrzennego

ustala

następujące przeznaczenie terenu:
P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy
usługowej;
E – teren infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki;
KDZ – teren drogi publicznej zbiorczej.
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W obowiązującym

studium

uwarunkowań

i kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy Gostyń zatwierdzonym uchwałą Nr V/54/19 Rady Miejskiej w
Gostyniu z dnia 7 marca 2019 r. obszar objęty planem przewidziany jest pod rozwój
działalności gospodarczej w tym produkcji składów i usług (P/U).
Przy sporządzaniu prognozy korzystano z dokumentów dotyczących stanu
środowiska gminy oraz dokumentów udostępnianych przez instytucje zajmujące się
ochroną środowiska i badaniem jego stanu.
Teren opracowania planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 21,9 ha położony w
obrębie geodezyjnym Czachorowo, na południowy zachód od Ronda Biznesu w
Gostyniu. Obecnie jest to teren wykorzystywany rolniczo.
W podziale geomorfologicznym Polski według J. Kondrackiego miasto i gmina
Gostyń znajduje się w granicach podprowincji Niziny Wielkopolsko – Śląskie,
makroregionu

Nizina

Południowowielkopolska

i

mezoregionu

Wysoczyzna

Leszczyńska.
Według podziału rolniczo – klimatycznego Polski R. Gumińskiego obszar gminy
Gostyń leży w dzielnicy środkowej (VIII), w jej cieplejszej części. Jest to rejon o
najniższym w Polsce opadzie rocznym, największej ilości dni słonecznych (ponad 50
dni) oraz najmniejszej ilości dni pochmurnych (poniżej 130 dni). Liczba dni z
przymrozkami wynosi od 100 do 110, dni mroźnych od 30 do 50, a przeciętny czas
trwania pokrywy śnieżnej wynosi od 50 do 80 dni.
W południowej części obszaru gminy Gostyń występuje dział wodny II rzędu
rozdzielający spływ wód dorzecza Warty i Baryczy. Dział ten zaznacza się wyraźnie
w rzeźbie terenu. Na pozostałym obszarze wyznaczone zostały główne działy wodne
IV rzędu rozgraniczające zlewnie dopływów Kościańskiego Kanału Obry. Obszar
gminy odwadniany jest głównie przez Kościański Kanał Obry wchodzący w skład
systemu Kanałów Obry.
Gmina Gostyń położona jest w obrębie dużej jednostki hydrogeologicznej zwanej
regionem wielkopolskim (XIII), w którym główne poziomy wodonośne wykształcone
zostały

w

utworach

czwartorzędowych

o

przeciętnej

miąższości

5-10 m.
Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego zamieszczonych w systemie
MIDAS, na terenie miasta i gminy Gostyń znajdują się złoża kruszyw naturalnych,
torfów oraz węgla brunatnego.
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Według geobotanicznego podziału Polski gmina Gostyń leży w Krainie WielkopolskoPomorskiej. Roślinność nie jest zróżnicowana w wielkim stopniu ze względu na
stosunkowo małe zróżnicowanie sposobów użytkowania terenu w poszczególnych
fragmentach gminy.
W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie powstanie planowana
zabudowa, a teren opracowania zachowa swój rolniczy charakter.
Na podstawie analizy i oceny środowiska przyrodniczego przedstawionej w
niniejszej prognozie ocenia się, że istniejącymi problemami ochrony środowiska
istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu są:
- JCWP „Kania” zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych,
- JCWPd nr 70 jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.
Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko to:
- na obszar NATURA 2000 oraz inne formy chronione na podstawie ustawy o
ochronie przyrody: nie przewiduje się;
- na różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny: wprowadzenie zabudowy
spowoduje likwidację terenów użytkowanych rolniczo, a co za tym idzie likwidację
półnaturalnej przyrody;
- na powierzchnię ziemi: z uwagi na planowane wprowadzenie zabudowy
niewykluczone, że konieczne będzie miejscowe wyrównanie terenu umożliwiające
posadowienie zabudowy;
- na powietrze: nie przewiduje się;
- na wody powierzchniowe i podziemne: nie przewiduje się zaistnienia negatywnego
oddziaływania na jednolite części wód ani nieosiągnięcia celów środowiskowych w
wyniku realizacji planu;
- na ludzi: nie przewiduje się;
- na krajobraz: ustalone w planie wskaźniki urbanistyczne dla nowej zabudowy
zostały ustalone w nawiązaniu do istniejącej zabudowy, tak aby wizualnie i
architektonicznie nawiązywały do zastanego ładu przestrzennego;
- na klimat: wprowadzenie zabudowy na terenie opracowania na obszarach jak dotąd
niezagospodarowanych wywoła lokalnie zmiany w warunkach topoklimatycznych;
- na zasoby naturalne: nie przewiduje się;
- na zabytki i dobra materialne: nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na
zabytki; wyznaczone tereny zabudowy produkcyjnej oraz usługowej pozwolą na
wytwarzanie nowych dóbr materialnych.
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Obszar

znajdujący

się

w

granicach

opracowania

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego nie jest położony w obszarze przygranicznym, w
związku z tym jego ustalenia nie będą generowały transgranicznego oddziaływania
na środowisko przyrodnicze.
Monitoring stanowił będzie główną metodę analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Monitoring
powinien polegać np. na analizie stanu komponentów środowiska w oparciu o wyniki
pomiarów i badań uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska.
Mogą to być m.in. dane inspekcyjne, odnoszące się do obszaru objętego projektem
planu, takich organów jak: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska czy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny.
Projektowany

dokument

zawiera

rozwiązania

ograniczające

negatywne

oddziaływania na środowisko mogące być rezultatem jego realizacji.
Na etapie prac studialnych oraz wstępnych analiz rozważane były rozwiązania
alternatywne, które poprzedziły opracowanie ostatecznej koncepcji planu. Wybrany
wariant umożliwia swobodny rozwój przestrzenny strefy gospodarczej Gostynia z
jednoczesnym wydolnym układem komunikacyjnym i uwzględnieniu uwarunkowań
przyrodniczych.
W prognozie wykazano zgodność celów projektu z celami ochrony środowiska:


na

szczeblu

międzynarodowym

i

wspólnotowym:

Traktat

o

funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz VII Wspólnotowy Program
Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego;


na szczeblu krajowym: Polityka Ekologiczna Państwa 2030.
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Prognoza oddziaływania na środowisko.

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że jako autor prognozy oddziaływania na środowisko projektu
„Miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

terenu

położonego

w

Czachorowie” spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.).
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

13.09.2020 r.
…………………………………………
podpis autora prognozy
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