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1. Podstawy prawne i cel opracowania
1.1. Podstawa prawna sporządzania prognoz
Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na środowisko przyrodnicze to nowy element sytemu planowania
przestrzennego wprowadzony nieobowiązującą juŜ obecnie (data uchylenia: 11 lipca
2003 r.) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, tekst jednolity ze zmianami) i zgodny z ustawą
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami). Prognoza wzbogaca miejscowe planowanie
przestrzenne w treści ekologiczne. Prognozę sporządza się obligatoryjnie do
kaŜdego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz kaŜdej zmiany
planu, a staje się ona dokumentem z chwilą wyłoŜenia do publicznego wglądu na
okres 21 dni łącznie z projektem planu, po uprzednim ogłoszeniu w miejscowej
prasie.
Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
określony jest na podstawie art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr.199,
poz.1227 ze zmianami).

1.2. Cel sporządzenia prognozy
Wykonywanie prognoz do planów miejscowych ma na celu eliminowanie
kontrowersyjnych rozwiązań i unikanie wprowadzania ustaleń do planów
miejscowych niemoŜliwych do przyjęcia ze względu na niekorzystne skutki
środowiskowe oraz znaczące zagroŜenie zdrowia ludzi. Prognozy pozwalają
uświadomić mieszkańcom gminy i przedstawicielom samorządu środowiskowe
aspekty planowanego rozwoju, a organom administracyjnym winny ułatwić
rozstrzyganie o zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego z prawem oraz pomóc innym organom administracji rządowej przy
opiniowaniu lub uzgadnianiu planu.

1.3. Zawartość prognozy
Zgodnie z Ustawą 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. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)
prognoza oddziaływania na środowisko:
1) zawiera:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz
jego powiązaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji
projektowanego
dokumentu
oraz
częstotliwości
jej
postanowień
przeprowadzania,
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d) informacje o moŜliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
2) określa, analizuje i ocenia:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku
braku realizacji projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody,
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
a takŜe na środowisko, a w szczególności na:
— róŜnorodność biologiczną,
— ludzi,
— zwierzęta,
— rośliny,
— wodę,
— powietrze,
— powierzchnię ziemi,
— krajobraz,
— klimat,
— zasoby naturalne,
— zabytki,
— dobra materialne
— z uwzględnieniem zaleŜności między tymi elementami środowiska i między
oddziaływaniami na te elementy;
3) przedstawia:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania
alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie
wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny
prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań
5

alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
W prognozie oddziaływania na środowisko uwzględnia się informacje zawarte
w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych
juŜ, dokumentów powiązanych z projektem [Art. 52.punkt 2].

2. Metoda zastosowana przy sporządzaniu prognozy
Zastosowano metodę ekspercką, przeanalizowano dostępne materiały
planistyczne, materiały kartograficzne oraz literaturę tematu. Sporządzenie prognozy
poprzedziła wizja terenu, która pozwoliła na rozpoznanie jego uŜytkowania, stanu
środowiska oraz podatności na degradację. W opracowaniu ustosunkowano się do
projektu zmiany planu, zwłaszcza przyjętych w nim załoŜeń ochrony środowiska.
Wskazano potencjalne zagroŜenia oraz przedstawiono rozwiązania minimalizujące
negatywny wpływ ustaleń na środowisko.
W przedstawionej prognozie wykorzystano:
1) dostępne materiały archiwalne, m.in.:
• Mapa ewidencji gruntów,
2) opracowania tematyczne, m. in.:
• Kondracki J., 2000: Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne,
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
3) aktualne dane projektowe i dokumenty administracyjne, m. in.:
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Suchy Las,
• Projekt uchwały Rady Gminy Suchy Las w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie
pomiędzy ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką nr ewid. 276/13
i ulicą Łagiewnicką,
• Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, 2005,
• Polityka Ekologiczną Państwa na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016,
4) akty prawne:
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn zm.
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Dz. U. z 2008
r. Nr 25 poz. 150, tekst jednolity z późn. zm.
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220 ze zmianami.
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.
2019, tekst jednolity z późn. zm.
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z późn. zm.
• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dz. U. z
2004 r. Nr 121, poz. 1266, tekst jednolity z późn. zm.
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dz. U. Nr 120, poz. 1826.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów. Dz. U. Nr 112, poz. 1206.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu Dz. U. nr 47 poz. 281.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczania poszczególnych
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Dz. U. Nr 122, poz.
1055.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. z 2010
r. Nr 213 poz. 1397.

3. Informacja
o
zawartości,
projektowanego dokumentu oraz
z innymi dokumentami

głównych
celach
jego powiązaniach

Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana z powodu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na
terenie pomiędzy ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką nr ewid. 276/13
i ulicą Łagiewnicką. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 września
2007 r., rozstrzygnięcia zmiany planu dotyczą:
• wskaźników intensywności zabudowy,
• udziału powierzchni biologicznie czynnej,
• powierzchni sprzedaŜy obiektów handlowych,
• połączenie układu komunikacyjnego z drogą powiatową,
• przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko moŜe być
wymagany.
Przedmiotem ustaleń zmiany planu są:
1) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
w tym handlowej oznaczone na rysunku planu symbolami 1 P/U, 2 P/U;
2) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej w tym
handlowej oraz parkingów oznaczony na rysunku planu symbolem P/U/KS;
3) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
w tym handlowej lub rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaŜy powyŜej 2 000 m² oznaczony na rysunku planu symbolem P/U/UC;
4) teren zabudowy usługowej, w tym usług oświaty oznaczony na rysunku planu
symbolem U/UO;
5) teren zabudowy usługowej oraz sportu i rekreacji oznaczony na rysunku planu
symbolem U/US;
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6) tereny infrastruktury technicznej wodociągowej oznaczone na rysunku planu
symbolami 1 W, 2 W;
7) teren infrastruktury technicznej gazownictwa oznaczony na rysunku planu
symbolem G;
8) tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolami 1 IT,
2 IT;
9) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami:
a) KDD – teren drogi publicznej dojazdowej,
b) 1 KDW, 2 KDW - tereny dróg wewnętrznych,
c) KDX – teren drogi publicznej pieszo - rowerowej,
d) KD - teren dróg publicznych - poszerzenie istniejących dróg.
Zmiana planu jest odpowiedzią na zapisy Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gminy Suchy Las (2004), które w odniesieniu do obszaru wsi
Złotniki stanowią, co następuje: “Wielofunkcyjna strefa zurbanizowana w południowej
części gminy jest predysponowana nadal do intensywnego wielofunkcyjnego
rozwoju. W strefie tej moŜliwy jest dalszy zrównowaŜony rozwój działalności
gospodarczej o charakterze niekonfliktowym w formie małych i średnich zakładów
działalności gospodarczej - o lokalizacji rozproszonej oraz częściowo związanej
z zabudową mieszkaniową oraz o lokalizacji skoncentrowanej Strefa aktywizacji
gospodarczej - obejmuje tereny połoŜone w środkowej i północnej części gminy
pomiędzy drogą krajową K-11 a torem kolejowym Poznań – Piła, w kierunku na
północ i południe od planowanego węzła “Złotkowo”. Tereny te, z uwagi na
uwarunkowania przestrzenne, są predysponowane do rozwoju funkcji gospodarczych
- małych i średnich firm wytwórczo-usługowych, charakteryzujących się wysoką
techniką i postępem technologicznym.
26.3 AG - tereny między torami kolejowymi, ulicami: Łagiewnicką, Obornicką i
Złotnicką, obejmujące teren oznaczony symbolem 24 DG, przewidziane na
aktywizację działalności gospodarczej. Teren połoŜony na gruntach rolnych niŜszych
klas, objęty strefą ochrony pośredniej ujęcia wody. Zagospodarowanie przestrzenne:
na części terenu obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, ograniczona dostępność do projektowanej drogi krajowej nr S-11,
obsługa komunikacyjna poprzez skrzyŜowania bezkolizyjne i drogi wewnętrzne,
pełne udostępnienie terenu uzaleŜnione od weryfikacji zakazów w strefie ochrony
pośredniej ujęcia wody.“
Na terenach objętych zmianą planu obowiązywał miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr XIV/117/2003 Rady Gminy
Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 163 poz. 3051). Projekt
zmiany planu nawiązuje do poprzedniego, zachowując przeznaczenie i funkcje
terenu, modyfikując zapisy odnoszące się do wskaźników intensywności zabudowy,
udziału powierzchni biologicznie czynnej, powierzchni sprzedaŜy obiektów
handlowych, połączenia układu komunikacyjnego z drogą powiatową oraz
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
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4. Uwarunkowania przyrodnicze miejscowości Złotniki
4.1. PołoŜenie geograficzne
Miejscowość Złotniki leŜy w granicach administracyjnych gminy Suchy Las na
Równinie Poznańskiej [315.516 według podziału Kondrackiego (2000)] wzdłuŜ drogi
krajowej nr 11 z Poznania w kierunku Obornik. Jest to zurbanizowany fragment
wysoczyzny morenowej, leŜącej na północ od Wzgórz Owińsko - Kierskich i na
zachód od doliny Warty, w obrębie większej jednostki fizyczno-geograficznej, jakim
jest Pojezierze Poznańskie (315.51). Zachodnią granicę mikroregionu wyznacza
rynna Jeziora Niepruszewskiego.

4.2. Charakterystyka środowiska przyrodniczego
4.2.1.Warunki klimatyczne
PołoŜenie w obszarze przejściowym ścierania się wpływów klimatu morskiego
i kontynentalnego powoduje wielką zmienność i krótkotrwałość jednego typu pogody,
silniej odczuwany wpływ oceanu uwidacznia się w duŜej „kapryśności” pogody,
lŜejszych zimach z częstymi odwilŜami i silniejszymi wiatrami.
Wiatry - najczęściej z kierunków zachodnich, są to jednocześnie wiatry
o największej prędkości. DuŜy jest takŜe udział wiatrów wschodnich i południowowschodnich. Najsłabiej reprezentowanymi kierunkami są północny i północnowschodni. W ciągu roku występowanie wiatrów o maksymalnych prędkościach
zaznacza się głównie zimą, a takŜe dość często wiosną i jesienią.
Temperatura – jej charakterystyczną cechą jest jedno maksimum temperatury
w lipcu i minimum w styczniu. Największe róŜnice w średnich temperaturach
miesięcznych zaznaczają się w okresie wiosny i jesieni, kiedy między marcem,
a kwietniem oraz kwietniem, a majem następuje największy wzrost temperatury,
natomiast między wrześniem, a październikiem oraz październikiem i listopadem
następuje największy spadek, z miesiąca na miesiąc. Dni przymrozkowe notuje się
juŜ we wrześniu, przy stopniowym, powolnym wzroście ich liczby do grudnia.
Opad średni roczny - dla omawianego terenu wynosi 500 mm. Maksymalne
opady występują w okresie letnim, głównie w lipcu, minimalne przypadają na
wrzesień oraz kwiecień. Ilość opadów półrocza letniego jest większa od półrocza
zimowego. Okresy posuszne oraz nadmiernie wilgotne uwarunkowane są
panującymi nad danym terytorium układami atmosferycznymi. Długotrwałe susze
panują w czasie zalegania układów wyŜowych, najczęściej i najdłuŜej utrzymujących
się jesienią. Okresy suszy mogą mieć niekiedy nawet znaczne sumy opadów,
co wynika z pojedynczych opadów o duŜym natęŜeniu, spływających po wysuszonej
glebie. Opady śnieŜne występują w duŜej zmienności. Pierwszy opad śniegu pojawia
się zazwyczaj między 25 X – 25 XI, a ostatnie opady śniegu wiosną występują od
11 III do 21 IV. Pokrywa śnieŜna w poszczególnych latach i miesiącach jest bardzo
zmienna. Tylko styczeń i luty mają zwykle pokrywę śnieŜną przez wszystkie dni.
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4.2.2. Rzeźba terenu
Teren jest nieznacznie pofalowany. Od strony zachodniej na odcinku 200 m
teren delikatnie wznosi się ku górze od 97 m n.p.m. do 105,67 m n.p.m.
Po czym łagodnie schodzi do 100 m n.p.m.

4.2.3. Wody powierzchniowe i podziemne
Opracowywany teren leŜy w dorzeczu Warty, w zlewni Samicy Kierskiej
w odległości około 5 km pomiędzy jeziorem Glinowskim, a Jeziorem Kierskie Małe.
Rysunek 1 Warunki hydrogeologiczne terenu Złotniki

Źródło: Mapa hydrograficzna, arkusz Poznań, N-33-130-D.

______ Wododział (III rzędu)
_
- - - - - - Hydroizobata o przebiegu niepewnym (= 5 m p.p.t.)
┴┴┴┴┴ Zasięg intensywnych antropogenicznych przekształceń
terenu
Izolowane ewapotranspiracyjne zagłębienie
bezodpływowe
Rodzaj gruntów - gliny i pyły o słabej przepuszczalności
Posterunek opadowy

Studnia (odwiert) [1,6 = głębokość zwierciadła wody w
m]
++++++ Grobla
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Obszar ten mieści się w strefie intensywnych antropogenicznych
przekształceń terenu. Brak tu udokumentowanych złóŜ kopalin. Zgodnie z mapą
hydrograficzną podłoŜe stanowią grunty gliniaste i pyły o słabej przepuszczalności.
Przez omawiany teren przechodzi hydroizobata wyznaczająca poziom zalegania wód
podziemnych jako 5-10 m p.p.t.
Budowa geologiczna wybranego fragmentu Złotnik została rozpoznana dzięki
wierceniom geologicznym wykonanym w celu wykonania ujęcia wód podziemnych
z poziomu trzecio- i czwartorzędowego. W południowej części przedmiotowego
obszaru znajduje się pięć studni, z których trzy ujmują wodę z poziomu
czwartorzędowego, a dwie z trzeciorzędowego. Obecnie czynne są tylko cztery
studnie. Studnia nr 4 eksploatująca wody z poziomu trzeciorzędowego przeznaczona
jest do likwidacji. W związku z wierceniem studni, budowa geologiczna podłoŜa
w tym rejonie została dokładnie rozpoznana do głębokości 156,0 m.
Na terenie gminy w regionie mogileńskim występuje duŜe ujęcie wody
„ZŁOTNIKI”. Uwarunkowania budowy geologicznej m. in. spowodowały tu powstanie
szczególnie uprzywilejowanych sytuacji hydrogeologicznych. W okresie interglacjału
mazowieckiego funkcjonowały tutaj doliny rzeczne głęboko wcięte w podłoŜe
trzeciorzędowe i stosunkowo wąskie. Szerokość starszej doliny kopalnej wynosi ok.
150 – 200 m, natomiast młodszej ok. 400 m. W rejonie Złotnik doliny kopalne
krzyŜują się tworząc tzw. okno hydrogeologiczne. Szerokość doliny kopalnej wzrosła
zatem do ok. 600 m, a łączna miąŜszość piaszczysto-Ŝwirowych pokładów
wodonośnych obu dolin sięga 30 m.
Budowa geologiczna podłoŜa zespołu analizowanego terenu pokazuje średnią
lub słabą przepuszczalność gruntów, co jednocześnie wskazuje na niewielką
odporność terenu na zanieczyszczenia.
Firma Aquanet S.A. prowadząca ujęcie posiada pozwolenie wodnoprawne na
pobór wód podziemnych, wydane przez Starostę Poznańskiego (syg. WŚ.X.62233/07), które jest waŜne do 30 kwietnia 2017 roku.
W związku z włączeniem sieci wodociągowej Suchego Lasu do kompleksu
wodociągów poznańskich oraz z pogarszaniem się warunków eksploatacji i jakości
wody, rozwaŜa się obecnie całkowitą likwidację ujęcia w Złotnikach.
Wody podziemne, ze względu na ich znaczenie jako podstawowego źródła
wody do picia oraz zagroŜenia wynikające z działalności człowieka – są objęte
badaniami w ramach monitoringu krajowego, regionalnego i lokalnego.
Na terenie Gminy Suchy Las kontrolą długookresową trendów zmian jakości
wód objęty jest lokalny zbiornik wód podziemnych (LZWP) w Złotnikach. Badania
wód z LZWP Złotniki są prowadzone w ramach monitoringu regionalnego
Województwa Wielkopolskiego, który stanowi uzupełnienie monitoringu krajowego.
Monitoring regionalny prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska i Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Poznaniu, przy
współpracy z Zakładem Hydrogeologii i Ochrony Wód Instytutu Geologii UAM
w Poznaniu.
W tabeli przedstawiono ocenę jakości wód podziemnych z rejonu Złotnik
w latach 2002 – 2003.
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Tabela 1 Ocena jakości wód podziemnych w punkcie badawczym Złotniki w latach 2001 – 2003

Wyszczególnienie
Poziom geologiczny
Trzeciorzęd
Rodzaj zbiornika
Lokalny zbiornik wód podziemnych
(LZWP)
Głębokość otworu
156 m
MiąŜszość izolacji
3m
Zagospodarowanie terenu
Zabudowa wiejska
Wskaźniki
Wartości w mg/l
2002 r.
2003 r.
Azot amonowy
0,15
0,29
Chlorki
37,00
6,11
Fluorki
0,16
< 0,10
Fosforany
0,03
0,472
Magnez
11,57
22,60
Mangan
0,504
0,107
Odczyn pH
7,80
7,20
Potas
1,30
3,53
Przewodność
537
713
Siarczany
90,90
24,50
Sód
12,17
21,51
Twardość ogólna
255,00
350,00
Wapń
83,12
123,50
Wodorowęglany
186,70
436,00
Zasadowość ogólna
1,53
7,15
śelazo ogólne
3,04
1,33
Ocena jakości
2002 r.
Klasa II - wody średniej jakości
wody
2003 r.
Klasa III – wody niskiej jakości
Wskaźniki świadczące o średniej
Mętność, Mn, Fe
i niskiej jakości
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

4.2.4.Lasy
W promieniu około 0,5 km na północ znajduje się najbliŜszy kompleks leśny
monokultury sosnowej, w większości monolityczny.

4.2.5. Hałas
Dominującym źródłem hałasu na terenie gminy Suchy Las jest wzmoŜony ruch
komunikacyjny na drodze krajowej nr 11 i drogach wojewódzkich, jak równieŜ
biegnącej równolegle do drogi krajowej linii kolejowej, zelektryfikowanej,
znaczenia państwowego relacji Poznań – Piła - Kołobrzeg.
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Tabela 2 Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w wybranych punktach Gminy Suchy Las
– droga krajowa Nr 11 (przy skrzyŜowaniach)

Lp. Lokalizacja punktu Termin
pomiarowego
pomiaru
1
2

Suchy Las
ul. MłodzieŜowa
Chludowo
ul. Golęczwska

VIII. 2005
X. 2005
VIII. 2005
X. 2005

RównowaŜny poziom
hałasu Laeq (dB)
dzień
noc
67,5
68,8
72,3
72,5

67,9
67,2
69,2
69,1

NatęŜenie ruchu
ogółem
22 801

pojazdy
cięŜkie
2 434

17 210

2 008

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu.

Z danych przedstawionych w tej tabeli wynika, Ŝe równowaŜny poziom hałasu
w dzień oraz w nocy najwyŜszy był w punkcie pomiarowym w Chludowie i wynosił
odpowiednio, ok. 72 dB i ok. 69 dB. Dla porównania – równowaŜny poziom hałasu
w Suchym Lesie w dzień nie przekraczał 70 dB. Z badań tych wynika, Ŝe poziom
hałasu zarówno w czasie dnia oraz w porze nocnej na terenie Gminy Suchy Las
wzdłuŜ trasy Nr 11 przekroczył dopuszczalny próg wynoszący odpowiednio 65 dB i
55 dB.
NaleŜy ocenić, Ŝe objęty analizą teren, jako połoŜony pomiędzy linią kolejową,
a drogą krajową, równieŜ jest szczególnie naraŜony na uciąŜliwości akustyczne.

4.3. Obszary
szczególnych

i

obiekty

chronione

na

podstawie

przepisów

Na omawianym terenie znajduje się ujęcie i stacja uzdatniania wody. Poza tym
w jego bliskim sąsiedztwie, lecz poza granicami objętymi zmianą planu, występują
obszary chronione:
1) Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Rejon Jeziora Glinnowieckiego”.
Projektowany wraz z Obszarem Chronionego Krajobrazu „Biedrusko” i stanowiący
jego część. Wyznaczony dla ochrony krajobrazu kulturowego i naturalnego,
dla zachowania jego wartości estetycznych,
2) Biedrusko. Obszar Natura 2000 PLH 300001. Ochrona obszarów w ramach
sieci Natura 2000 polega na tym, Ŝe poszczególne kraje członkowskie są
odpowiedzialne za zachowanie na obszarach wchodzących w skład sieci
NATURA 2000 chronionych walorów w stanie niepogorszonym. Ochrona obszaru
w ramach sieci nie wyklucza jednak jego gospodarczego wykorzystania.
Biedrusko to obszar ochrony siedlisk, który powstał przez długotrwałe wyłączenie
obszaru poligonu "Biedrusko" spod tradycyjnych form wpływu człowieka na
środowisko. Wykształciły się tu specyficzne warunki siedliskowe zapewniających
duŜe zróŜnicowanie flory i fauny. Wyszczególniono tu 18 siedlisk znajdujących się
w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Są to głównie zbiorowiska nieleśne, takie
jak suche wrzosowiska, murawy kserotermiczne i napiaskowe, łąki trzęślicowe
i kośne, ziołorośla, torfowiska przejściowe, trzęsawiska i młaki. Znajdują się tu
takŜe zbiorowiska leśne – głównie grądy, kwaśne dąbrowy, łęgi olszowo13

jesionowe i dębowo-jesionowe. Zbiorowiska te obfitują w gatunki rzadkie
i chronione. Na uwagę zasługują storczyki: kukułka krwista, kukułka szerokolistna,
kruszczyk błotny, listera jajowata i storczyk kukawka. Ponadto rosną tu goździk
pyszny, kosaciec syberyjski, pełnik europejski i wilŜyna ciernista.
DuŜa róŜnorodność siedlisk otwartych oraz flory jest z pewnością przyczyną
bogactwa gatunkowego owadów, a w szczególności motyli – same tylko motyle
minowe reprezentowane są przez 225 gatunków. Oprócz siedlisk lądowych
występują tu takŜe siedliska wodne – jeziora eutroficzne z typowo wykształconymi
zbiorowiskami, strumienie o charakterze górskim, rzeki o zabagnionych brzegach
oraz powoli zarastające starorzecza z osoką aloesowatą. Obfite stanowisko ma tu
chrząszcz o priorytetowym znaczeniu dla ochrony przyrody w Europie.
Jest to Ŝyjąca na starych i spróchniałych drzewach, osiągająca spore rozmiary
pachnica dębowa, uwaŜana za relikt lasów pierwotnych.
3) Rezerwat przyrody „Gogulec” połoŜony jest na północny wschód od Złotkowa.
Obejmuje część oddz. 181 w leśnictwie Złotkowo, w którym znajduje się małe
bezodpływowe jezioro, stara torfianka oraz dość rozległe, śródleśne torfowisko
przejściowe. W ich otulinie występują dorodne kwaśne dąbrowy oraz fragmenty
młodszych drzewostanów sosnowo-dębowo-brzozowo-osikowych pochodzących
najprawdopodobniej z naturalnego odnowienia. Obiektem ochrony jest głównie
roślinność wodna i bagienna towarzysząca jeziorku oraz zbiorowiska torfowiska
przejściowego. W rezerwacie stwierdzono występowanie 6 gatunków objętych
prawną ochroną. Są nimi: grąŜel Ŝółty, rosiczka okrągłolistna oraz częściowo
chronione: kruszyna konsolia majowa, kalina koralowa i porzeczka czarna.
Z innych osobliwości florystycznych wymienić moŜna m. in. osokę aloesową,
pływacza zwyczajnego, ciborę brunatną, Ŝabieńca lancetowatego, wiąz
szypułkowy, pajęcznicę gałęzistą, czerwień błotną, bobrka trójlistnego oraz
kostrzewę siną. W rezerwacie stwierdzono występowanie ponad 150 gatunków
roślin naczyniowych. Interesująca jest flora mchów złoŜona z 4 gatunków
torfowców, a takŜe typowych gatunków torfowisk mszarnych. Najcenniejszym
zbiorowiskiem roślinnym w rezerwacie są: zespół lilii wodnych, pływacza
zwyczajnego, pło szalejowe, mszar z turzycą dziobkowatą i ols torfowcowy.
To ostatnie zbiorowisko znajduje się w fazie inicjalnej, charakteryzującej się
młodym drzewostanem z przewagą brzóz i bujnym podszytem utworzonym przez
wierzby oraz kruszynę.
Na terenach pozostających pod wpływem człowieka i na omawianym terenie
moŜna spodziewać się fauny synantropijnej, niezbyt cennej, np. ptactwa okresowo
pojawiającego się na Ŝerowisku (np. stada gawronów) lub drobnych gryzoni (nornik,
polnik).

4.4. Uwarunkowania
społeczno
miejscowości Złotniki

-

gospodarcze

rozwoju

Warunki rozwoju wsi determinuje sąsiedztwo Poznania oraz układ drogowy
(droga krajowa nr 11). Zasięg aglomeracji poznańskiej wyzwala znaczny ruch
14

budowlany i inwestycyjny – wieś Złotniki staje się docelowo miejscem zamieszkania
i miejscem pracy dla wielu osób spoza terenu wsi i gminy. Biorąc pod uwagę
powyŜsze uwarunkowania, prognozuje się dynamiczny rozwój wsi Złotniki (tabela
poniŜej).
Tabela 3 Rozwój ludności wg jednostek osadniczych (według danych Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego)

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa jednostki
Suchy Las
Biedrusko
Chludowo
Golęczewo
Zielątkowo
Złotkowo
Złotniki
Złotniki (Jelonek )
Ogółem

Stan istniejący
2011 r.

Przewidywany stan
– 2015 r.

6000
1997
1276
989
437
402
2910
209
14220

7300
3000
1500
1100
450
350
4000
300
18000

Docelowy stan chłonność terenów
mieszkaniowych
9500
5000
2800
3100
2100
800
6200
500
30000

Źródło: Urząd Gminy

5. Charakterystyka terenu projektowanej zmiany planu
5.1. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu
w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu
Teren projektowanej zmiany planu to obszar o pow. około 39 ha, połoŜony
przy drodze krajowej nr 11 pomiędzy ul. Złotnicką, torami PKP i ulicą Łagiewnicką.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego
zagospodarowania gminy Suchy Las całość terenu została przeznaczona pod
funkcję aktywizacji gospodarczej. Uchwała Rady Gminy Suchy Las w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla tych terenów podtrzymuje zapisy Studium.
Na terenie opracowania lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie występuje
infrastruktura o znaczeniu ponadlokalnym:
• droga krajowa nr 11 - zaliczana na tym odcinku do dróg klasy GP (główny ruch
przyśpieszony),
• ropociągi wysokiego ciśnienia,
• gazociąg wysokiego ciśnienia DN 350,
• kolektory kanalizacji sanitarnej,
• istniejąca linia elektroenergetyczna 220 kV oraz projektowana linia 400 kV,
• pas łączności teleradiowej.
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w strefie ochrony pośredniej ujęcia
wody, ponadto tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 1 W oraz 2 W
objęte są strefą ochrony bezpośredniej.
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Obszar objęty zmianą planu jest zainwestowany w około 30% powierzchni.
Znajdują się na nim dwa duŜe budynki produkcyjno - usługowe o pow. około 12 000
m² i około 5 000 m², urządzenia i obiekty sieci gazowniczej, elektroenergetycznej,
utwardzona droga wewnętrzna, budynki gospodarcze oraz ujęcie i stacja uzdatniania
wody. Pozostałą część terenu zajmuje niska zieleń nie objęta pielęgnacją.
Istotnym elementem przestrzennym oddziaływującym obecnie na omawiany
obszar jest droga krajowa nr 11, która wyprowadza ruch tranzytowy północ-południe
z Poznania. Ruch ten nie jest płynny, co skutkuje częstym pojawianiem się zatorów
drogowych. Dodatkowo ruch tranzytowy potęguje ilość emisji zanieczyszczeń do
powietrza oraz hałasu. NatęŜenie ruchu przez Suchy Las wynosi 22 801 pojazdów
na dobę (GDDKiA, 2010). Przewidywane natęŜenie ruchu na drodze krajowej nr 11
w roku 2025 wynosić będzie około 23 000 pojazdów na dobę. Natomiast natęŜenie
ruchu na dobę w rejonie Dąbrówka - Głuchowo do 31 150 w rejonie Swadzim Zakrzewo. Przewiduje się, Ŝe wybudowanie obwodnicy zachodniej Poznania w ciągu
drogi S-11 (z węzłem „Złotkowo”) spowoduje dalszy intensywny rozwój gospodarczy
aglomeracji poznańskiej w gminach Suchy Las, Rokietnica, Tarnowo Podgórne,
Dopiewo i Komorniki.
W związku z tym projekt zmiany planu pozostawia linię zabudowy od drogi
nr 11 zgodną z ustaleniami obecnie obowiązującego planu uchwalonego uchwałą nr
XIV/117/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2003 r.
NaleŜy równieŜ wziąć pod uwagę, obok rozwoju gospodarczego tego terenu
przeniesienie duŜej części ruchu tranzytowego, na obwodnicę Poznania S-11.
Znaczenie całej zachodniej obwodnicy, jest niebagatelne. Licząca 27 km trasa,
stanowiąc element drogi ekspresowej S-11 Bytom – Koszalin, łączący ją z autostradą
A2 i trasą S-5, pozwoli bowiem na wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze stolicy
Wielkopolski. Ponadto jej realizacja związana jest ściśle z priorytetowymi działaniami
inwestycyjnymi przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej Euro 2012 r.
Niewątpliwie stanowi teŜ jeden z najistotniejszych atutów lokalizacyjnych dla
podpoznańskich gmin. Przebiegająca przez ich tereny nowoczesna trasa
ekspresowa uruchomi bowiem dodatkowe obszary inwestycyjne, ułatwi komunikację
z centrum Poznania, włączy terytoria gminne do sytemu najwaŜniejszych dróg
krajowych oraz międzynarodowych wyznaczając tym samym - dla rozwoju tych gmin
nowe, strategiczne kierunki rozwoju. Budowa odcinka Złotkowo – Rokietnica,
zgodnie z zapisami umowy, ma zakończyć się w maju 2012 roku, przed
rozpoczęciem turnieju Euro 2012.
Badania przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
dla poszczególnych zanieczyszczeń powietrza, uzyskane w rocznej ocenie jakości
powietrza w Wielkopolsce za rok 2009, nie wykazały przekroczenia wartości
dopuszczalnej poziomów substancji w powietrzu. Dlatego teŜ dla gminy Suchy Las
nie został opracowany Program Ochrony Powietrza. Kryteria ustanowione za
względu na ochronę ludzi i ze względu na ochronę roślin stanowią dwie niezaleŜne
grupy kryteriów oceny. Biorąc pod uwagę kryteria ustanowione w celu ochrony
zdrowia przedmiotowy teren został zakwalifikowany do strefy poznańskoszamotulskiej, którą na terenie gminy Suchy Las w związku z dotrzymaniem
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wymaganych prawem poziomów dopuszczalnych substancji NO2, SO2, CO, C6H6, pył
PM10, Pb oraz poziomów docelowych As, Cd, Ni, BaP zaliczono do klasy A.
W wyniku oceny według kryterium odniesionych do ochrony roślin strefę
poznańsko-szamotulską pod kątem dwutlenku siarki i tlenków azotu zaliczono do
klasy A.
W zakresie oceny jakości powietrza pod kątem zawartości ozonu miejscowość
Złotniki zaliczona została do strefy wielkopolskiej i zarówno według kryterium ochrony
ludzi jak i ze względu na ochronę roślin miasto zaliczone zostało do strefy C, co
oznacza przekroczenie poziomów docelowych i poziomów celów długoterminowych.
Z powodu połoŜenia terenu, bardzo korzystnego dla lokalizacji zabudowy
przemysłowej i usługowej, sąsiedztwa drogi i linii kolejowej oraz istniejącej
zabudowy, jest wysoce prawdopodobne, Ŝe zaniechanie realizacji ustaleń zmiany
planu nie oznacza korzystnych zmian w środowisku.
MoŜna przypuszczać, Ŝe brak realizacji ustaleń projektu zmiany planu zagraŜa
chaotyczną zabudową pozbawioną ogólnego porządku urbanistycznego, a niewielka
zmiana zagospodarowania obszaru projektu zmiany planu nie wpłynie znacząco na
stan środowiska.

5.2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym
znaczącym oddziaływaniem
Stan środowiska nie odbiega od innych terenów tego typu, tj. o analogicznych
uwarunkowaniach przyrodniczo-przestrzennych i o podobnej lokalizacji w gminie
Suchy Las.
Biorąc pod uwagę sąsiedztwo (funkcje terenów sąsiednich), istniejącą
infrastrukturę o znaczeniu ponad lokalnym, budowę drogi ekspresowej S-11 Bytom –
Koszalin, bliskość Poznania, a takŜe cele rozwoju zawarte w Studium uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Suchy Las (misja i wizja)
wskazanie dla omawianego terenu funkcji aktywizacji gospodarczej jest właściwe.
Wprowadza się nieprzekraczalne linie zabudowy dla uciąŜliwości drogi krajowej
nr 11, strefy ochronne dla ropociągu wysokiego ciśnienia, gazociągu wysokiego
ciśnienia DN 350, kolektorów kanalizacji sanitarnej oraz istniejącej linii
elektroenergetycznej 220 kV i projektowanej linii 400 kV. Ustala się równieŜ strefę
ochrony bezpośredniej ujęcia wody dla terenów 1 W oraz 2 W, a takŜe strefę ochrony
pośredniej ujęcia wody na terenie objętym zmianą planu. Zaleca się równieŜ
rozpoznanie środowiska gruntowo-wodnego, przed przystąpieniem do procesu
inwestycyjnego oraz całkowitą sanitację terenu przed przystąpieniem do
wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy.
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5.3. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu
widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności
dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Na omawianym terenie brak form ochrony przyrody w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.)
Problemem ochrony środowiska człowieka, jest sąsiedztwo Osiedla
Grzybowego,
duŜego
osiedla
zabudowanego
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi. Z uwag mieszkańców wynika, Ŝe część ruchu samochodowego
przeniosła się z ulicy Obornickiej i komunikuje się z terenem objętym zmianą planu
drogami osiedlowymi. W związku ze zmianą planu mieszkańcy obawiają się dalszej
intensyfikacji ruchu samochodowego, wzrostu uciąŜliwości akustycznej oraz
zwiększenia zanieczyszczenia powietrza. W związku z tym proponuje maksymalne
ograniczenie negatywnego oddziaływania na sąsiednie osiedle m.in. poprzez
odpowiednią organizację ruchu samochodowego oraz egzekwowanie przepisów
prawa zarówno w zakresie ochrony środowiska jak i ograniczeń tonaŜu pojazdów
przez odpowiednie słuŜby.

5.4. Przewidywane oddziaływania na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru
Obszar zmiany nie jest objęty ochroną w postaci obszaru Natura 2000.
Ponadto zakres zmian wprowadzonych do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego polegający głównie na dopuszczeniu większych obiektów
handlowych oraz inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
takŜe znaczne oddalenie obszarów chronionych przesądzają o braku oddziaływań
chwilowych, stałych, długookresowych, ani teŜ Ŝadnych innych na cele i przedmiot
ochrony tej formy ochrony przyrody.
W związku z powyŜszym nie ma potrzeby poszukiwania i proponowania
działań kompensacyjnych.

5.5. Przewidywane oddziaływania na środowisko i jego elementy
5.5.1.Wpływ na róŜnorodność biologiczną
Obecnie teren jest pokryty roślinnością ruderalną, częściowo zabudowany.
Analizowany teren pozbawiony jest lasów. Nie posiada równieŜ zadrzewień ani
zakrzewień. Wokół istniejących budynków nasadzane są rośliny ozdobne, wysokie
i niskie, tworzone są trawniki, co korzystnie wpłynie na walory estetyczne terenu oraz
moŜliwości lokalnej retencji wody, która ma znaczenie dla złagodzenia mikroklimatu
wokół zakładów.
MoŜna przyjąć, Ŝe przy właściwym zagospodarowaniu, wprowadzeniu zieleni,
róŜnorodność biologiczna wzrośnie.
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Stąd moŜna ocenić, Ŝe oddziaływanie na róŜnorodność biologiczną, będzie
pozytywne i będzie miało charakter stały oraz zdecydowanie złagodzi konsekwencje
związane z zabudowaniem obszaru objętego opracowaniem.

5.5.2. Wpływ na ludzi i klimat akustyczny
Planowane obiekty będą przeznaczone na stały pobyt ludzi. Charakter funkcji,
przy zachowanych wskazaniach i obwarowaniach zawartych w projekcie uchwały
zmiany planu, nie powinien powodować zagroŜenia dla zdrowia ludzi.
Zmiana planu przewiduje wprowadzenie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko. Dla tych przedsięwzięć naleŜy sporządzić Raport
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z 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 (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami).
W związku z dopuszczeniem przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko naleŜy zaznaczyć, Ŝe lokalizowanie tego typu inwestycji
podlega rygorystycznej procedurze opisanej w wyŜej wymienionej ustawie.
Procedura ta polega na przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, (…) rozumie się przez to postępowanie
obejmujące w szczególności: weryfikacje raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą uzgodnień i opinii (Regionalnej Dyrekcji
ochrony środowiska w Poznaniu – uzgodnienie oraz opinię Państwowego
Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego) oraz zapewnienie moŜliwości udziału
społeczeństwa (nie tylko stron) w postępowaniu. Procedura ta umoŜliwia
uczestniczenie w postępowaniu wszystkich zainteresowanych osób, organizowanie
spotkań ze społeczeństwem oraz obowiązek rozwaŜenia złoŜonych wniosków
i uwag. Ponadto zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zmianami) nie jest moŜliwe
wydanie zgody na inwestycję, z której emisja będzie przekraczać standardy jakości
środowiska.
Jeśli idzie o uciąŜliwości hałasowe – moŜna sądzić, Ŝe tło obecnie juŜ
powodowane ruchem samochodowym z drogi krajowej nr 11 jest wyŜsze niŜ
spodziewane emisje hałasu wynikające z postulowanego zagospodarowania.
Dlatego teŜ wprowadzona została nieprzekraczalna linia zabudowy od ww. drogi
w odległości:
− 50 m od linii rozgraniczającej terenu KD dla budynków jednokondygnacyjnych
przeznaczonych na pobyt ludzi,
− 70 m od linii rozgraniczającej terenu KD dla budynków wielokondygnacyjnych
przeznaczonych na pobyt ludzi,
− 30 m od linii rozgraniczającej terenu KD dla obiektów budowlanych nie
przeznaczonych na pobyt ludzi.
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Podane odległości wynikają z konieczności zachowania odległości od strefy
uciąŜliwości drogi krajowej zgodnie z Wytycznymi Projektowania Dróg (Załącznik nr 2
do zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 31 marca 1995 r.)
oraz art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Zgodnie z mapą akustyczną miasta Poznania opracowaną przez Centrum
Badań Akustycznych Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przekroczenia
norm ul. Obornickiej w Poznaniu, toŜsame z poziomami hałasu w gminie Suchy Las
mieszczą się w granicach strefy uciąŜliwości wyznaczonej przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad. Średnie przekroczenia norm mieszczą się w granicach
10-15 dB. Pomimo tego budowa ekranów akustycznych będzie leŜała po stronie
projektanta i wykonawcy przebudowy drogi krajowej nr 11 i obwodnicy zachodniej
Poznania. W przypadku przedszkola postuluje się wykorzystanie okien
dźwiękoszczelnych oraz zastosowanie przegród o odpowiedniej izolacyjności
zgodnej z ustaleniami przepisów odrębnych zarówno od strony drogi 2430P oraz
P/U/KS, P/U/UC w przypadku wystąpienia przekroczenia norm natęŜenia hałasu
i wibracji. W przypadku terenów P/U/UC równieŜ zaleca się zastosowanie okien
dźwiękoszczelnych oraz zastosowanie przegród o odpowiedniej izolacyjności
w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynkach
zlokalizowanych w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania hałasu i wibracji
z drogi 2430P i KDK 11. Przed zastosowaniem powyŜszych rozwiązań technicznych
niezbędne będzie wykonanie aktualnych analiz i obliczeń akustycznych, które
pozwolą określić parametry zabezpieczeń.
Ponadto, po wybudowaniu zachodniej obwodnicy Poznania część ruchu
samochodowego, zwłaszcza cięŜkiego przeniesie się na obwodnicę, co spowoduje,
ze łatwiejszy stanie sie dojazd do terenów objętych zmianą planu ulicą Obornicką
i nie będzie konieczności objazdów ul. Obornickiej poprzez ulice osiedlowe.
Odpowiednia organizacja ruchu na ulicach Osiedla Grzybowego moŜe sprawić,
Ŝe korzystanie z ulic osiedlowych nie przyniesie ułatwienia dojazdu. Jest to kwestia
przeorganizowania ruchu dokonana w porozumieniu z odpowiednimi organami.
Wysoko wyspecjalizowane obiekty przemysłowe nie muszą spowodować
zatrudniania wielkiej liczby osób, a co za tym idzie, wzrostu dojeŜdŜających do pracy.
W związku z tym ten element zmiany planu nie wpłynie w sposób istotny na
oddziaływanie na środowisko.
Jedynie obiekt handlowy wielkopowierzchniowy, jeŜeli zostanie zrealizowany,
moŜe mieć znaczenie dla obciąŜenia dróg i związanych z tym konsekwencji.
Ruch ten jednak odbywa się w godzinach dziennych, jednakŜe zastosowanie działań
zapobiegawczych (m.in. nakaz realizacji zjazdu na ul. Obornicką po zmianie kategorii
drogi) moŜe uwolnić mieszkańców sąsiedniego osiedla od związanych z tym
uciąŜliwości.
Korzystnym aspektem zmian, będzie bliskość i dostępność obiektów
handlowych.
W przypadku oddziaływania akustycznego moŜna stwierdzić, Ŝe w związku ze
zmianą elementów planu i w konsekwencji zmianą liczby pojazdów korzystających
z dróg, charakter tego oddziaływania będzie długookresowy. Nie będzie to jednak
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hałas o wartościach ponadnormatywnych, który moŜe mieć wpływ na zdrowie
ludzkie. Krótkookresowe oddziaływanie, (prawdopodobnie silniejsze) ograniczy się
do czasu budowy poszczególnych obiektów i będzie spowodowane ruchem
pojazdów zaangaŜowanych w ten proces. Z przyczyn ekonomicznych dąŜy się do
zminimalizowania czasu prowadzenia budów, w związku z tym moŜna uznać, Ŝe
tego rodzaju oddziaływanie nie będzie w sposób znaczący wpływać na ludzi.

5.5.3. Wpływ na zwierzęta i rośliny
W obrębie analizowanego terenu nie występują cenne gatunki roślin,
które wymagałyby szczególnego traktowania. Świat zwierzęcy tego terenu jest ubogi;
nie ma tu stałych cennych gatunków fauny. Szczegółowe zapisy projektu uchwały
przyjmującej zmianę planu wprowadzają obowiązek przeznaczenia min. 15-30%
pow. działki jako powierzchnię biologicznie czynną. MoŜna przewidywać, Ŝe
zagospodarowanie terenu spowoduje wzrost róŜnorodności biologicznej, przede
wszystkim roślinnej, ale równieŜ i zwierzęcej. W związku z tym charakter
oddziaływania moŜna określić jako długookresowy i pozytywny.

5.5.4. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne
Głównym celem zintegrowanych działań w ramach Ramowej Dyrektywy
Wodnej jest ochrona przed dalszym pogarszaniem i zapewnienie poprawy stanu
środowiska wodnego. Szczególną rolę w Dyrektywie odgrywa monitoring stanu wód
jako narzędzie w określaniu kierunków działań na obszarze dorzecza
i gospodarowania zasobami wodnymi. Badania monitoringowe prowadzone są
w jednolitych częściach wód powierzchniowych i podziemnych, tj. wydzielonych
w systemie hydrograficznym jednostkach, dla których opracowywane będą programy
wodno-środowiskowe.
Ramowa Dyrektywa Wodna ze szczególną uwagą traktuje wody podziemne
wykorzystywane do spoŜycia przez ludność. Jednolite części wód podziemnych
dostarczające wodę w ilości powyŜej 100m3/dobę podlegają monitoringowi stanu
ilościowego i chemicznego. Aby nie dochodziło do pogarszania się jakości wody
i aby został zredukowany zakres niezbędnego uzdatniania wody podziemnej
pobieranej do spoŜycia, Ramowa Dyrektywa Wodna w szczególnych przypadkach
wskazuje na celowość ustanawiania stref ochronnych dla JCWPd (Ocena aktualnego
i prognozowanego stanu ilościowego wód podziemnych w obszarach antropopresji.
Państwowy Instytut Geologiczny. Piotr Herbich).
Przedmiotowy teren znajduje się w obszarze jednolitych części wód
podziemnych nr 62 (Ryc.1). Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez
Państwowy Instytut Geologiczny w 2006 roku w zakresie wskaźników jakości wody,
w ogólnej ocenie jakości wód podziemnych, dla JCWPd nr 62 stwierdzono klasę III
(wody zadowalającej jakości).
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Rysunek 2 Lokalizacja Regionu hydrologicznego

Źródło: Atlas hydrogeologiczny Polski 1995 r.

Na analizowanym terenie nie występują wody powierzchniowe (zbiorniki,
cieki). Dla ochrony wód podziemnych ustalono konieczność pełnego uzbrojenia
obszaru zmiany planu w podstawową sieć infrastruktury technicznej i połączenie jej
z istniejącym systemem w gminie. Dotyczy to wodociągu (konieczność podłączenia
do wodociągu grupowego), kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
Istotny jest, zawarty w projekcie uchwały Rady Gminy, bezwzględny zakaz
wprowadzania nieczystości do gruntu, szczególnie waŜny na terenach o intensywnej
urbanizacji i o wysokim statusie ochronnym. Jest to konieczne ze względu na objęcie
terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami 1 W i 2 W strefą ochrony
bezpośredniej, a takŜe ze względu na objęcie całego obszaru zmiany planu strefą
ochrony pośredniej ujęcia wody. WaŜne jest, aby nowa zabudowa była realizowana
po właściwym przygotowaniu terenu. Pozwoli to na całkowicie bezpieczne
uŜytkowanie terenu. W związku ze znacznymi spadkami terenu konieczne jest
ujmowanie wód opadowych i roztopowych. Wody opadowe mogą powodować
zalania obiektów usytuowanych niŜej, zwłaszcza po intensywnych opadzie. Sytuacja
jest tym bardziej prawdopodobna, Ŝe wraz z wprowadzaną zabudową pojawią się
nieprzepuszczalne powierzchnie uszczelnione (drogi, podjazdy, parkingi, place przed
budynkami) ułatwiające spływ powierzchniowy na niŜej połoŜone obszary. Słuszne
jest rozwiązanie projektu zmiany planu nakazujące odprowadzanie wód opadowych
i roztopowych do kanalizacji deszczowej. W tym miejscu naleŜy równieŜ zwrócić
uwagę, na brak moŜliwości (zgodnie z przepisami Rozdziału 5 ustawy z dnia 7 lipca
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1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) oddania nowych
obiektów do uŜytku, bez wyposaŜenia ich w przyłącza pozwalające na skuteczne
odprowadzenie do sieci kanalizacyjnych ścieków deszczowych oraz ścieków
komunalnych. W trakcie procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę, gestorzy sieci
znając
parametry
techniczne
swoich
urządzeń
kanalizacyjnych,
decydują o moŜliwościach przyłączenia następnych uŜytkowników. W związku
z powyŜszym nie istnieje zagroŜenie nadmiernego przeciąŜenia sieci
kanalizacyjnych, a w przypadku takiej ewentualności konieczna będzie jej
przebudowa i dostosowanie do większych obciąŜeń, ponadto w 2011 r. zrealizowany
zostanie kolektor deszczowy.
Obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zezwala na zabudowanie obszaru, co powoduje odizolowanie części terenu od
bezpośredniego wpływu opadów atmosferycznych. W przypadku niewielkiego terenu
nie posiadającego wód powierzchniowych, jest to zjawisko obojętne. Zmniejszona
ilość wód podskórnych będzie równowaŜona sztucznym nawadnianiem terenów
zielonych. Zmiany dokonane w obowiązującym planie nie mają praktycznie wpływu
na zmianę sposobu oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne. MoŜna
jedynie prognozować krótkotrwały wpływ związany z okresem powstawania nowych
budynków i związanej z nimi infrastruktury wywołany ewentualnym odwodnieniem
wykopów. Poziom tych wód po zakończeniu budowy wraca do normy, a więc taki
rodzaj oddziaływania moŜna określić jako chwilowy. PoniewaŜ wody gruntowe nie
zostaną zanieczyszczone, nie będzie następowała kumulacja szkodliwych substancji.
W podsumowaniu moŜna stwierdzić, Ŝe nie istnieje zagroŜenie zanieczyszczenia
wód powierzchniowych i podziemnych spowodowanych zmianą planu.

5.5.5. Wpływ na powietrze
Pod względem czystości powietrza, przy wyegzekwowaniu zapisów projektu
uchwały zmiany planu co do rodzaju paliwa oraz przy zastosowaniu najlepszych
dostępnych technik nie powinny nastąpić znaczące negatywne zmiany. Dotyczy to
nie tylko rozwiązań technologicznych, ale takŜe projektowych i organizacyjnych,
mających wpływ na sposób funkcjonowania danego rodzaju instalacji, biorąc pod
uwagę wszystkie fazy jej działalności. Proponowana zmiana umoŜliwia powstanie
obiektów uciąŜliwych, mogących oddziaływać na środowisko. Obszar objęty zmianą
planu stanowi ułamkową powierzchnię w stosunku do zainwestowanego terenu
miejscowości dlatego wpływ zapewne będzie znikomy na stan atmosfery, przy tzw.
ekologicznych źródłach ogrzewania, np. gaz oraz coraz lepszej jakości urządzeń
słuŜących oczyszczaniu spalin samochodowych.
Ponadto zgodnie z art. 180 ustawy Prawo ochrony środowiska, „kaŜda
instalacja powodująca wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (…) jest dozwolona
po uzyskaniu pozwolenia, jeŜeli jest ono wymagane”. Ubiegający się o pozwolenie
jest zobowiązany do przedstawienia stosownych wyliczeń dotyczących emisji,
a gdy jest to potrzebne równieŜ do zastosowania urządzeń monitorujących emisję
gazów i pyłów do powietrza. Zgodnie z art. 186 Prawa ochrony środowiska,
organ właściwy do wydania pozwolenia odmówi jego wydania jeŜeli eksploatacja
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instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych,
lub przekroczenie standardów jakości środowiska.
W sytuacji oddania do uŜytku zakładu powodującego emitowanie do
środowiska związków limitowanych w pozwoleniu na emisję gazów i pyłów do
powietrza, naleŜy uznać, Ŝe będzie istniało długookresowe, stałe oddziaływanie na
środowisko. Nie będzie to oddziaływanie znaczące, gdyŜ wielkość emisji nie moŜe
przekraczać określonych w pozwoleniu norm. Charakter opisywanego elementu
środowiska oraz ukształtowanie terenu i jego połoŜenie (swobodne warunki
przepływu mas powietrza) uniemoŜliwia kumulowanie się na zanieczyszczeń na
obszarze objętym planem i na terenach sąsiednich.

5.5.6. Wpływ na powierzchnię ziemi
Przekształcenia powierzchni ziemi zaznaczą się w znacznym stopniu.
Zmiany powierzchni zachodzić będą podczas prac ziemnych, związanych w budową
lub uzupełnianiem infrastruktury technicznej oraz w przy wznoszeniu nowych
obiektów, co przy istniejącym ukształtowaniu terenu wymaga prac niwelacyjnych.
Jednak z powodu niewielkich i łagodnie przebiegających deniwelacji
(maksymalnie ok. 5 m) ukształtowanie terenu zmieni się niezauwaŜalnie.
Poza deniwelacjami, w trakcie budowy przekształceniu ulegnie jakość gleb.
Analizowane działki, które będą przeznaczone na działalność gospodarcza mają
gleby słabe. Na piaskach słabogliniastych ułoŜonych na glinach wykształciły się
gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne. W związku z tym na tym terenie
mamy do czynienia z glebami kompleksu Ŝytnio-ziemniaczanego dobrego i słabego
oraz zboŜowo-pastewnego słabego i Ŝytnio-łubinowego. Są to gleby klasy
bonitacyjnej IVb i V a nawet VI. Mało Ŝyzne, nieurodzajne. Nie podlegają ochronie,
ale zapewne zostaną wykorzystane w tworzeniu terenów zielonych. Dla utrzymania
zieleni zapewne będzie potrzebne podniesienie Ŝyzności gleb. W tym zakresie nie
ma podstaw prognozowania niekorzystnych zmian dla środowiska. Opisane wyŜej
oddziaływanie moŜna uznać za pozytywne, długookresowe, nie podlegające
kumulacji.

5.5.7. Wpływ na krajobraz
Po analizie sytuacji terenowej oraz projektu zmiany planu moŜna przyjąć, Ŝe
planowana zmiana planu analizowanego terenu nie spowoduje degradacji
krajobrazu. Krajobraz terenu zmienia cały czas swój charakter na silnie
zurbanizowany, jednak jego połoŜenie i uwarunkowania, o których pisano w
poprzednich rozdziałach powodują, Ŝe jest to nieuniknione. Proponowana zmiana
zapisów miejscowego planu nie ma znaczenia dla krajobrazu.

5.5.8. Wpływ na klimat
Proponowane zmiany mają charakter lokalny, stąd brak wpływu na klimat.
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5.5.9. Wpływ na zasoby naturalne
Na terenie objętym zmianą planu nie zidentyfikowano naturalnych zasobów.
Brak wpływu na ten element środowiska.

5.5.10. Wpływ na zabytki
Brak obiektów zabytkowych na terenie objętym zmianą planu i w otoczeniu.
Brak wpływu ustaleń zmiany planu na zabytki.

5.5.11. Wpływ na dobra materialne
Wprowadzona zabudowa nie umniejszy obecnej wartości terenu.
Po zrealizowaniu ustaleń zmiany planu moŜliwy jest wzrost wartości terenu objętego
zmianą planu. Zapisy uchwały mówiące o kształtowaniu ładu przestrzennego,
przestrzeni publicznych oraz ochronie krajobrazu kulturowego są w tym względzie
wystarczające. NałoŜone wymagania kubaturowe, ogólnobudowlane oraz
architektoniczne w stosunku do nowych obiektów powinny pozwolić na uzyskanie
harmonijnej przestrzeni. Zapisy projektu uchwały pozwalają we właściwy sposób
kształtować sferę wizualno-krajobrazową omawianego obszaru.
Zmiana w zapisach miejscowego planu spowoduje, Ŝe stanie się on
atrakcyjniejszy dla inwestorów, co moŜe ostatecznie przynieść korzyści w postaci
większych wpływów z podatków - waŜnych dla gminnej społeczności oraz wiele
dodatkowych miejsc pracy.
Dla nieruchomości sąsiadujących z terenem objętym zmianą planu nie
prognozuje się spadku lub wzrostu wartości nieruchomości, gdyŜ nie jest to
przedmiotem analiz i ocen zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 51 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. Nr 199
poz. 1227 ze zmianami).
MoŜna stwierdzić, Ŝe zmiana planu spowoduje bezpośredni i długookresowy
skutek, w postaci wzrostu wartości terenów objętych planem, poniewaŜ potencjalni
inwestorzy uzyskają większy wachlarz moŜliwości prowadzenia działalności
gospodarczej.

5.5.12. Wpływ na zaleŜności między elementami
i między oddziaływaniami na te elementy

środowiska

Przy zachowaniu zapisów zmiany planu brak będzie zauwaŜalnych zjawisk
wzmacniania oddziaływań (synergii, czyli współdziałania róŜnych czynników, którego
efekt jest większy niŜ suma poszczególnych oddzielnych działań)
ZaleŜność wystąpi między zmianą warstwy gruntu i pokrywa roślinną terenu
(obecnie – roślinność spontaniczna – z czasem – wzrost udziału powierzchni
uszczelnionych i zmiana na celowo sadzone gatunki drzewiaste i krzewiaste zamiast
zielnych i bylin występujących spontanicznie). Jak to opisano wyŜej, oddziaływanie to
będzie miało charakter pozytywny, bezpośredni i długookresowy.
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5.5.13. Wpływ na cele ochrony środowiska ustanowione na
szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne
z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby,
w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione
podczas opracowywania dokumentu
W wyniku analizy zapisów w odniesieniu do środowiska przyrodniczokulturowego stwierdzono, iŜ projekt zmiany planu odpowiada celom ochrony
środowiska na wszystkich szczeblach (międzynarodowym, wspólnotowym,
krajowym). Wśród głównych celów odnoszących się do problematyki ochrony
środowiska, ustanowionych przez Unię Europejską moŜna wyróŜnić m.in.
przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę róŜnorodności biologicznej, ograniczenie
wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych.
Zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego naleŜy zapewnić warunki utrzymania równowagi
przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska.
W projekcie zmiany studium zawarte zostały cele przedstawione w poniŜszych
dokumentach:
• Europejska Konwencja Krajobrazowa-Florencja 2000, w myśl której krajobraz jest
kluczowym elementem dobrobytu całości społeczeństwa i jednostek oraz jego
ochrona, a takŜe gospodarka i planowanie niesie w sobie prawa i obowiązki dla
kaŜdego człowieka, a takŜe, jakość i róŜnorodność krajobrazów europejskich
stanowi wspólny zasób. WaŜna jest współpraca na rzecz ich ochrony, gospodarki
i planowania, stwierdzić naleŜy, Ŝe zmiana planu utrzymując zabudowę
o charakterze przemysłowo - usługowym w długotrwałej perspektywie, umoŜliwi
zagospodarowanie i zabudowanie na określonych zasadach.
• Polityka ekologiczna państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016,
w którym do najwaŜniejszych wyzwań zaliczono: działania na rzecz realizacji
zasady zrównowaŜonego rozwoju, przystosowanie do zmian klimatu oraz
ochronę róŜnorodności biologicznej. Akt ten respektuje zapisy Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., mówiące o konieczności zapewnienia przez
Rzeczypospolitą Polską ochrony środowiska kierując się koniecznością
zapewnienia przez władze publiczne bezpieczeństwa ekologicznego
współczesnemu i przyszłym pokoleniom się oraz zasadą zrównowaŜonego
rozwoju. Pojęcie "zrównowaŜony rozwój" - (Sustainable Development) - zostało
po raz pierwszy zdefiniowane w raporcie "Nasza wspólna przyszłość" (1987 r.),
opracowanym przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Tam właśnie, zrównowaŜony rozwój został określony,
jako proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego
pokolenia w sposób umoŜliwiający realizację tych samych dąŜeń następnym
pokoleniom.
• Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2003, którego zapisy
stanowią, Ŝe: budowę urządzeń słuŜących do zaopatrzenia w wodę realizuje się
jednocześnie z rozwiązaniem spraw gospodarki ściekowej, w szczególności przez
26

budowę systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. W miejscach, gdzie
budowa systemów kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub
powodowałaby nadmierne koszty, naleŜy stosować systemy indywidualne.
Wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi są obowiązani zapewnić ochronę wód
przed zanieczyszczeniem, w szczególności poprzez budowę i eksploatację
urządzeń słuŜących tej ochronie.
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 –
2013, który w kwestiach przyrodniczych za cel stawia: poprawę stanu,
zachowanie bioróŜnorodności oraz zapobieganie degradacji środowiska
naturalnego, wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony środowiska
przyrodniczego (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie
bioróŜnorodności, gdzie wspierane będą działania mające na celu zachowanie
zagroŜonych wyginięciem gatunków oraz róŜnorodności genetycznej roślin,
zwierząt i grzybów oraz przywracania droŜności korytarzy ekologicznych, aby
umoŜliwić prawidłowe funkcjonowanie sieci NATURA 2000, a takŜe kształtowanie
postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska.
• Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego uŜytkowania róŜnorodności
biologicznej wraz z Programem działań – 2003 – która jest przełoŜeniem
Konwencji o róŜnorodności biologicznej z 2002 r. (Rio de Janeiro).
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest narzędziem
prawnym realizacji polityki przestrzennej gminy, musi zachować zgodność
z obowiązującymi normami prawa i innymi dokumentami planistycznymi.
W opiniowanej zmianie planu z uwagi na połoŜenie obszaru który obejmuje, zakres
oraz ze względu na zawarcie w przepisach krajowych celów międzynarodowych, nie
odniesiono się bezpośrednio do celów ochrony przyrody sformułowanych na
szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym.

5.5.14. Propozycje rozwiązań zapobiegawczych i kompensacyjnych
negatywnych oddziaływań na środowisko
W ujęciu ogólnym przyjęto natomiast następujące zapisy zapobiegawcze oraz
kompensacyjne negatywnym oddziaływaniom na środowisko:
a) wyznaczono maksymalną powierzchnię zabudowy działki obiektami
kubaturowymi (45%),
b) określono minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do
powierzchni działki (15-30%),
c) ograniczono (do jednego) moŜliwości budowy wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych, co ogranicza udział powierzchni uszczelnionych,
d) nakazano budowę kolektorów ściekowych i deszczowych, odbiór kolektorami
wód opadowych i roztopowych, ścieków bytowych oraz przemysłowych wraz z
koniecznością podczyszczania ścieków przemysłowych,
e) otoczenie zielenią działki przedszkola; ze względu na konieczność ochrony
akustycznej
tego
obiekty
potrzebne
jest
zastosowanie
okien
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dźwiękoszczelnych i przegród oraz usytuowanie placu zabaw w otoczeniu
zieleni i w oddaleniu od źródeł hałasu (ciągów komunikacyjnych),
f) nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej (drzewa i krzewy) wzdłuŜ linii
rozgraniczającej tereny o róŜnym przeznaczeniu.

5.5.15. Propozycje rozwiązań zapobiegawczych i kompensacyjnych
negatywnych oddziaływań w szczególności na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru
Ze względu na brak negatywnych oddziaływań na obszar Natura 2000
rozwiązań zapobiegawczych i kompensacyjnych w tym względzie nie proponuje się.

5.5.16. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych
w projektowanym dokumencie biorąc pod uwagę cele
i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000
Ze względu na brak oddziaływań na obszar Natura 2000 (obszar objęty
zmianą planu nie znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 i jest od niego
znacząco oddalony) oraz ze względu na niewielkie zmiany wprowadzone do
funkcjonującego od ponad siedmiu lat planu, nie było potrzeby szukania rozwiązań
alternatywnych wobec przyjętych ustaleń projektu planu miejscowego.

5.5.17. Metoda analizy skutków realizacji postanowień projektu
zmiany planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania
System monitorowania zmian zachodzących w omawianej przestrzeni opierać
się powinien na okresowej ocenie przeglądu i rejestracji zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym prowadzonym przez Gminę. Zaś za najistotniejsze z punktu widzenia
ochrony środowiska, naleŜy uznać monitorowanie w zakresie:
- kontrola stanu jakościowego wód podziemnych oraz powierzchniowych – kontrola
będzie polegać na analizie aktualnych wyników badań wody z komunalnego ujęcia
wód podziemnych w Złotnikach na koniec kaŜdego roku).
- pomiarów poziomów hałasu w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 2430 na terenie
przeznaczonym do zagospodarowania pod usługi oświaty - raz na dwa lata
w miesiącach listopad lub grudzień oraz dodatkowo w miarę potrzeb;
- obserwacje stanu powierzchni biologicznie czynnej, a w szczególności zieleni
izolacyjnej i nasadzeń zieleni ogrodowej (raz na 5 lat).

5.5.18. MoŜliwe transgraniczne oddziaływania na środowisko
Miejscowość Złotniki w Gminie Suchy Las jest połoŜona w północnej części
powiatu poznańskiego (w odległości ponad 200km. od najbliŜszej granicy państwa).
Zmiana planu wprowadza funkcję przemysłową i usługową oraz dopuszcza
lokalizację wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz innych usług, nie ma
podstaw do prognozowania dalekosięŜnych, transgranicznych oddziaływań. Nie
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projektuje się tu teŜ terenów przemysłu cięŜkiego czy działalności emitującej
szkodliwe substancje do wód czy atmosfery oraz funkcji zmieniających warunki
siedliskowe i gruntowo-wodne na tak duŜą skalę. Wobec powyŜszego nie prognozuje
się transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6. Podsumowanie, wnioski i zalecenia
Wszelkie inwestycje będące wynikiem ustaleń miejscowego zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego, powodują następstwa w środowisku
i w krajobrazie, zróŜnicowane pod względem momentu zaistnienia, czasu ich trwania,
odwracalności, prawdopodobieństwa wystąpienia, szkodliwości (lub korzyści),
przestrzennego zasięgu zmian, przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń.
Prognoza wykonywana dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ma za zadanie określić wpływ realizacji ustaleń zmiany planu na
środowisko przyrodnicze.
W prognozie określa się:
• na ile ustalenia zmiany planu pozwolą na zachowanie istniejących wartości
środowiska,
• na ile ustalenia zmiany planu wzbogacą lub odtworzą zdegradowane wartości
środowiska,
• czy ustalenia zmiany planu stworzą moŜliwości pojawienia się nowych
wartości i nowych szans ukształtowania jakości środowiska przyrodniczego.
Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
• umoŜliwi rozszerzenie aktywizacji gospodarczej omawianego terenu
i zrealizowanie potrzeb społecznych,
• utrzyma bezwzględny zakaz wprowadzania nieczystości do gruntu gdyŜ na
omawianym terenie znajduje się ujęcie i stacja uzdatniania wody dla wsi
Złotniki,
• utrzyma konieczność pełnego uzbrojenia obszaru zmiany planu
w podstawową sieć infrastruktury technicznej i połączenie jej z istniejącym
systemem,
• wprowadza strefy ochronne dla drogi krajowej, ropociągu wysokiego ciśnienia,
gazociągu wysokiego ciśnienia, kolektorów kanalizacji sanitarnej oraz linii
elektroenergetycznej,
• planowane obiekty przeznaczone będą na stały pobyt ludzi,
• nakłada wymagania kubaturowe, ogólnobudowlane oraz architektoniczne dla
nowych obiektów.
Podsumowując, proponowane w niniejszym projekcie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie
pomiędzy ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką nr ewid. 276/13 i ulicą
Łagiewnicką, odnoszą się do wprowadzenia funkcji produkcyjnej, magazynowej,
handlowej oraz usługowej. Po wizji terenowej, analizie opracowania
ekofizjograficznego, załoŜeń projektu zmiany planu moŜna stwierdzić, Ŝe przy
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stosowaniu się do wyŜej przedstawionych wytycznych prognozy oraz przestrzeganiu
zasad zagospodarowania wynikających z projektu zmiany planu miejscowego,
proponowany projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nie spowoduje degradacji środowiska przyrodniczego. Z powodu połoŜenia terenu,
bardzo korzystnego dla lokalizacji zabudowy przemysłowej i usługowej, sąsiedztwa
drogi i linii kolejowej oraz istniejącej zabudowy, jest wysoce prawdopodobne,
Ŝe zaniechanie realizacji zmiany planu nie oznacza korzystnych zmian w środowisku.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego moŜna więc
uznać za zgodny z zasadami ochrony środowiska.

7. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Prognoza wykonywana dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ma za zadanie określić wpływ realizacji ustaleń zmiany planu na
środowisko. Niniejszą prognozę wykonano dla obszaru połoŜonego w miejscowości
Złotniki gm. Suchy Las, na terenie pomiędzy ulicami Obornicką, Złotnicką, torami
PKP, działką nr ewid. 276/13 i ulicą Łagiewnicką. Teren został przeznaczony pod
następująca działalność:
1) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
w tym handlowej oznaczone na rysunku planu symbolami 1 P/U, 2 P/U;
2) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej w tym
handlowej oraz parkingów oznaczony na rysunku planu symbolem P/U/KS;
3) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
w tym handlowej lub rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaŜy powyŜej 2 000 m² oznaczony na rysunku planu symbolem P/U/UC;
4) teren zabudowy usługowej, w tym usług oświaty oznaczony na rysunku planu
symbolem U/UO;
5) teren zabudowy usługowej oraz sportu i rekreacji oznaczony na rysunku planu
symbolem U/US;
6) tereny infrastruktury technicznej wodociągowej oznaczone na rysunku planu
symbolami 1 W, 2 W;
7) teren infrastruktury technicznej gazownictwa oznaczony na rysunku planu
symbolem G;
8) tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolami 1 IT,
2 IT;
9) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami:
a) KDD – teren drogi publicznej dojazdowej,
b) 1 KDW, 2 KDW - tereny dróg wewnętrznych,
c) KDX – teren drogi publicznej pieszo - rowerowej,
d) KD - teren dróg publicznych - poszerzenie istniejących dróg.
Zastosowano następujące rozwiązania ograniczające potencjalne negatywne
oddziaływania:
a) wyznaczono maksymalną powierzchnię zabudowy działki obiektami
kubaturowymi (45%);
b) określono minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do
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powierzchni działki (15-30%);
c) ograniczenie (do jednego) moŜliwości budowy wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych, co ogranicza udział powierzchni uszczelnionych;
d) nakazano budowę kolektorów ściekowych i deszczowych, odbiór kolektorami
wód opadowych i roztopowych, ścieków bytowych oraz przemysłowych wraz z
koniecznością podczyszczania ścieków przemysłowych;
e) nakazano otoczenie zielenią działki przedszkola. Ze względu na konieczność
ochrony akustycznej tego obiekty potrzebne jest zastosowanie okien
dźwiękoszczelnych oraz usytuowanie placu zabaw w otoczeniu zieleni
i w oddaleniu od źródeł hałasu (ciągów komunikacyjnych);
f) nakazano wprowadzenie zieleni izolacyjnej (drzewa i krzewy) wzdłuŜ linii
rozgraniczającej tereny o róŜnym przeznaczeniu.
zmiany miejscowego
planu
Konkludując, proponowany projekt
zagospodarowania przestrzennego nie spowoduje degradacji środowiska
przyrodniczego. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
moŜna uznać za zgodny z zasadami ochrony środowiska.
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Załącznik nr 1

- lokalizacja terenu objętego planem

