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Wstęp – informacje o zawartości, głównych celach opracowania oraz jego powiązaniach 

z innymi dokumentami 

 

1.1. Przedmiot i cele opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze i zdrowie 

ludności ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 

 rejon ulic: Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte. 

Celem prognozy jest identyfikacja i ocena potencjalnych skutków w środowisku, jakie mogą mieć 

miejsce w przypadku realizacji ustaleń projektu Planu, a także propozycja rozwiązań alternatywnych 

oraz takich, które zminimalizują ewentualne skutki negatywne.  

Celem regulacji zawartych w ustaleniach Planu jest: 

1) określenie przeznaczenia terenów oraz ustalenie zasad ich zabudowy i zagospodarowania; 

2) stworzenie podstaw materialno-prawnych do wydawania decyzji administracyjnych; 

3) ochrona interesu publicznego, w zakresie komunikacji, inżynierii i ochrony środowiska; 

4) ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

 

Prognoza nie jest dokumentem rozstrzygającym o słuszności realizacji zamierzeń inwestycyjnych 

przewidzianych ustaleniami Planu, a jedynie przedstawia prawdopodobne skutki, jakie niesie za sobą 

realizacja ustaleń Planu na środowisko. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawę prawną sporządzonej prognozy stanowią: 

1) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1073); 

2) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405). 

Przy opracowywaniu niniejszej prognozy, oprócz ww., uwzględniono obowiązujące akty prawne 

w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania przestrzenią: 

ochrona środowiska, ochrona przyrody: 

1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71); 

2) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. 

zm.); 

3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672); 

odpady: 

4) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 250); 

5) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987); 

gospodarka wodno-ściekowa: 

6) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.); 

powietrze, hałas: 

7) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 

8) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883). 

 

1.3. Zakres przestrzenny terenu objętego opracowaniem 

Obszar objęty opracowaniem położony jest w środkowej, śródmiejskiej lewobrzeżnej części 

Miasta Konina, tj. po południowej stronie rzeki Warty. Obejmuje cztery działki o łącznej powierzchni 

ok. 2 565,0 m
2
, położone w północno zachodnim narożniku skrzyżowania ulic: Adama Mickiewicza 

i Obrońców Westerplatte. Szczegółowy przebieg granic obszaru określony został w załączniku do 
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uchwały Nr 653 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina: rejon ulic 

Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte. Na potrzeby niniejszej prognozy analizie podano 

również najbliższe sąsiedztwo obszaru. 

 

1.4. Metody pracy i materiały źródłowe 

W trakcie przygotowywania niniejszego opracowania analizie poddano dostępne materiały 

kartograficzne, opracowania dotyczące środowiska przyrodniczego oraz dokumenty planistyczne 

dotyczące obszaru objętego opracowaniem oraz jego otoczenia, w tym opracowanie ekofizjograficzne. 

Do określenia stanu środowiska i jego funkcjonowania przy istniejącym zainwestowaniu posłużyły 

przede wszystkim specjalistyczne opracowania z zakresu monitoringu poszczególnych komponentów 

środowiska. Stały się one punktem wyjścia do oceny zakresu i charakteru przewidywanych zmian 

wskutek realizacji ustaleń Planu. 

 

Niniejsza prognoza została opracowana zgodnie z zasadami, metodą sporządzania i zakresem 

określonym w: 

1) ustawie 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; 

2) piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25 listopada 2013 r. 

Nr WOO-III.411.445.2013.AM; 

3) piśmie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z dnia 21 listopada 2013 r. 

Nr ON.NS-72/2/4-12/13. 

 

Przy opracowaniu prognozy wykorzystano następujące materiały: 

1) Aktualizacja programu ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2010-2013 

z perspektywą na lata 2014-2017, oprac. ABRYS sp. z o.o., Poznań, 2010 r.; 

2) Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej WIOŚ w Koninie w latach 2011-

2012, Konin, czerwiec 2013 r.; 

3) Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej WIOŚ w Koninie w roku 2014, 

Konin, lipiec 2015 r.; 

4) Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa; 

5) Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 r.; 

6) Opracowanie ekofizjograficzne obszaru miasta Konina, oprac. L. Długokęcki, Konin, 2003 r.; 

7) Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe – aktualizacja, oprac. Inplus, Olsztyn 2007 r.; 

8) Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, oprac. Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej, 2011 r.; 

9) Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Warszawa 

2008 r.; 

10) Polska 2025 – długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, 2000 r.; 

11) Projekt Planu Ochrony Obszaru Natura 2000 PLB300002 Dolina Środkowej Warty – oprac. 

KRAMEKO sp. z o.o., Kraków 2008 r.; 

12) projekt Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego: rejon ulic Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte (wersja – luty 

2018 r.); 

13) Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla 

miasta Konina na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017, oprac. ABRYS sp. z o.o., 

Poznań, 2010 r.; 

14) Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2014, Biblioteka Monitoringu środowiska, 

WIOŚ, Poznań, 2015 r.; 

15) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Konina, 

uchwała nr 757 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 r. zmieniona uchwałą 

Nr 578 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2013 r. i uchwałą Nr 42 z dnia 25 lutego 2015 r.; 

16) Standardowy formularz danych obszarów Natura 2000 – Dolina środkowej Warty, Ostoja 
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Nadwarciańska; 

17) Woś A., 1999 r., Klimat Polski, Wyd. Naukowe PWN , Warszawa. 

 

1.5. Powiązania z innymi dokumentami. Informacje zawarte w prognozach oddziaływania na 

środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już dokumentów powiązanych 

z projektem Planu 

 

Podstawowymi dokumentami, z którymi ściśle powiązany jest projekt Planu, na szczeblu 

gminnym są: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Konina 

(uchwała nr 757 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 r. z późn. zm.) oraz Opracowanie 

ekofizjograficzne podstawowe – aktualizacja (Olsztyn, 2007). 

Projektu Planu odzwierciedla kierunki zagospodarowania i polityki przestrzennej określone 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Konina. Dla obszaru 

objętego planem w Studium wskazano funkcję: obszary zabudowane wielofunkcyjne, w tym 

śródmiejskie (MU). 

Ustalenia funkcjonalne i podstawowe wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu zawarte w projekcie Planu zgodne są z tymi zapisanymi w Studium. Wymóg zachowania 

zgodności pomiędzy zapisami studium, a ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wynika z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Rozwiązania przestrzenne zaproponowane w projekcie Planu stanowią 

uszczegółowienie zapisów Studium, bowiem w Planie m.in.: 

1) określony został zakres możliwych do realizacji funkcji i inwestycji w ramach ustalonego 

w Planie przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego; 

2) określone zostały szczegółowe wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu; 

3) określone zostały zasady umieszczania nośników reklamy i informacji wizualnej, zasady 

lokalizacji i realizacji ogrodzeń, stosowania materiałów wykończeniowych i ich kolorystyki 

w odniesieniu do elewacji i pokryć dachowych; 

4) ograniczono możliwość lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

 

Przygotowanie projektu Planu poprzedzone zostało analizą uwarunkowań wynikających ze stanu 

i funkcjonowania środowiska przyrodniczego, a opisanych w opracowaniu ekofizjograficznym. 

Zalecenia zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym, zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska są podstawą określania w projekcie Planu warunków utrzymania 

równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska. Na potrzeby projektu Planu 

wykorzystano: Opracowanie ekofizjograficzne obszaru Miasta Konina (2003 r.) przygotowane na 

potrzeby planów miejscowych dotyczących obszaru miasta oraz Opracowanie ekofizjograficzne 

podstawowe (2007 r.) przygotowane na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Konina (2010 r. z późn. zm.). Ustalenia projektu Planu 

pozostają w zgodności z zaleceniami i wnioskami zawartymi w opracowaniu ekofizjograficznym, 

bowiem w Planie m.in.: 

1) ustalono przeznaczenie terenów (zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej – 

UMW oraz usługowej – U) zgodnie ze predyspozycjami obszaru wyszczególnionymi 

w opracowaniu ekofizjograficznym, odzwierciedlającymi istniejący stan zagospodarowania 

(obszary predysponowane do zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej – tereny zabudowy 

mieszkaniowej i obiekty towarzyszące); 

2) zawarto ustalenia służące poprawie jakości poszczególnych elementów środowiska, w tym 

wód podziemnych i powierzchniowych, powietrza atmosferycznego (ustalenia z zakresu 

zaopatrzenia w ciepło, odprowadzania wód opadowych i roztopowych, odprowadzania 

ścieków). 

Ponad to, ustalenia Planu uwzględniają wymogi określone w przepisach prawa z zakresu ochrony 

środowiska: 

1) ustalono ograniczenia w możliwościach lokalizacji obiektów, które mogłyby być źródłem 

uciążliwości dla poszczególnych komponentów środowiska; 
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2) określono, które z terenów podlegają ochronie akustycznej na podstawie przepisów o ochronie 

środowiska oraz do jakiego rodzaju terenu je zakwalifikowano. 

 

Dokumentem już przyjętym, który wymaga sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko 

jest m.in. Aktualizacja programu ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2010-2013 

z perspektywą na lata 2014-2017. Prognoza, w ostatecznej formie, opracowana została w 2010 r., 

zgodnie z zakresem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z informacjami przestawionymi w ww. prognozie 

a odnoszącymi się do zakresu przestrzennego i merytorycznego projektu Planu cyt.: 

1) „wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Miasta Konina mają z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie 

miasta i tym samym pozytywnie wpływać będą na zdrowie człowieka (...)”
1
; 

2) „prognoza oddziaływania na środowisko wykonana dla Aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Miasta Konina na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 nie 

wskazała na występowanie znaczących zagrożeń dla środowiska w proponowanych 

działaniach. Stwierdza się, iż przyjęcie do realizacji na etapie planowania konkretnych 

przedsięwzięć rozwiązań, zapobiegających i ograniczających oddziaływanie na środowisko, 

wyeliminuje, bądź ograniczy ewentualne konflikty środowiskowe; 

3) realizacja proponowanych przedsięwzięć służących obniżeniu poziomu hałasu i ochronie 

powietrza doprowadzi do stopnia redukcji zanieczyszczeń powietrza oraz redukcji strat 

energii, a tym samym wpłynie na polepszenie jakości powietrza i stanu zdrowia mieszkańców 

Konina; 

4) zdecydowana większość zaproponowanych zadań z zakresu optymalizacji gospodarki 

ściekowej nie wpłynie negatywnie na obszary Natura 2000. Działania związane z rozbudową 

sieci kanalizacyjnej wręcz poprawią warunki bytowania ptaków i siedlisk przyrodniczych; 

5) realizacja żadnego z proponowanych priorytetów nie pociągnie za sobą transgranicznego 

oddziaływania na środowisko; 

6) zaniechanie realizacji zaplanowanych zadań prowadzić będzie do pogorszenia stanu 

środowiska i pogorszenia jakości życia mieszkańców”
2
. 

 

2. Środowisko przyrodnicze i antropogeniczne obszaru objętego opracowaniem oraz terenów 

sąsiednich 

 

2.1. Istniejący stan środowiska przyrodniczego 

Rzeźba terenu i budowa geologiczna 

Obszar objęty analizą podobnie jak i terytorium całego miasta położony jest wg klasyfikacji 

fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego w mezoregionie Dolina Konińska, stanowiącym część 

makroregionu zwanego Niziną Południowowielkopolską. Przedmiotowy obszar usytuowany jest na 

południe od koryta doliny Warty, obejmuje położony poza wałami przeciwpowodziowymi fragment 

doliny, w pełni zagospodarowany i zurbanizowany. Odległość od koryta rzeki wynosi około 180,0 m. 

Pierwotna, naturalna rzeźba terenu ukształtowana została pod wpływem działalności lądolodu 

oraz wód płynących rzeki Warty. Obszar położony na południe od Warty stanowi wysoczyzna płaska 

w postaci tzw. Równiny Rychwalskiej. Naturalne cechy morfologii obszaru w niewielkim stopniu 

zostały zmienione na skutek prac niwelacyjnych towarzyszących rozbudowie Miasta. Sam obszar 

Planu pozbawiony jest spadków terenu, a wysokość bezwzględna terenu wynosi tu około 84,0 m 

n.p.m. 

Pod względem geologicznym analizowany obszar, podobnie jak całe miasto Konin, znajduje się 

w obrębie synklinorium szczecińsko-łódzko-miechowskiego w pobliżu skłonu monokliny 

przedsudeckiej. W budowie geologicznej Konina wyróżnia się utwory wieku od kredy górnej do 

                                                 
1
 rozdz. 3 prognozy oddziaływania na środowisko jest m.in. Aktualizacja programu ochrony środowiska dla 

miasta Konina na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017. 
2
 rozdz. 10 prognozy oddziaływania na środowisko jest m.in. Aktualizacja programu ochrony środowiska dla 

miasta Konina na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017. 
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czwartorzędu. Utwory czwartorzędowe stanowią powierzchniową ciągłą warstwę budującą obszar 

opracowania, ich miąższość jest zmienna i zależy od sytuacji geomorfologicznej: w Dolinie Warty 

osady czwartorzędowe są silnie zredukowane, a podłoże mezozoicznie zalega płytko, natomiast 

w obrębie wysoczyzny miąższość osadów czwartorzędowych wzrasta do kilkudziesięciu metrów. 

Osady najmłodsze – holoceńskie reprezentowane są głównie przez piaski, żwiry i mułki rzeczne 

(w korycie rzeki i jego otoczeniu, częściowo w obszarze Starówki) oraz prze piaski i żwiry sandrowe 

(na południe od koryta Warty, częściowo w obszarze Starówki). Poza obszarem Planu, 

w prawobrzeżnej części Miasta osady holoceńskie reprezentowane są przez gliny zwałowe i ich 

zwietrzeliny, a także przez pisaki i żwiry lodowcowe. 

 

Wody powierzchniowe 

Analizowany obszar obejmuje koryto rzeki Warty oraz fragment jej doliny. Położony jest zatem 

w całości w zlewni Warty. Sam obszar objęty Planem znajduje się po południowej stronie koryta 

Warty, w odległości ok. 180,0 m od niego. Inne elementy sieci hydrologicznej – naturalne lub 

sztuczne nie występują w obszarze planu i w jego sąsiedztwie. 

Jakość wód rzeki Warty, w świetle prowadzonych przez WIOŚ w Poznaniu badań, nie 

przedstawia się dobrze. Jest to prawdopodobnie spowodowane czynnikami spoza obszaru objętego 

Planem, zwłaszcza, że nie zinwentaryzowano tu żadnych źródeł zanieczyszczeń wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

Odcinek Warty, który znalazł się w granicach przygotowywanego projektu Planu jest częścią 

JCW „Warta od Topca do Powy”, który w latach 2011-2012 podlegał badaniom stanu wód 

powierzchniowych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (monitoringu operacyjnego oraz 

monitoringu obszarów chronionych). Punkt kontrolno-pomiarowy zlokalizowany jest w miejscowości 

Rumin, w odległości ok. 4,4 km w kierunku zachodnim od obszaru Planu. Na wynikową ocenę stanu 

wód złożyła się: ocena stanu lub potencjału ekologicznego oraz ocena stanu chemicznego. Wodom 

Warty na badanym odcinku od Topca do Powy nadano ocenę złego stanu wód, na co miała przede 

wszystkim ocena stanu chemicznego – poniżej dobrego wynikając z przekroczenia wartości granicznej 

dla kadmu i jego związków oraz sumy benzo (g, h, i) perylu i indeno (1, 2, 3-cd) pirenu w obu 

badanych okresach (tab. 1). 

 

Tab. 1. Ocena JCW: Warta od Topca do Powy w latach 2011-2012 

JCW/rok 
Warta od Topca do Powy 

 2011 r. 

Warta od Topca do Powy 

 2012 r. 

Punkt pomiarowo-kontrolny Warta -Rumin 

Typ abiotyczny 21 – wielka rzeka nizinna 

Silnie zmieniona lub sztuczna jcw tak 

Program monitoringu MO, MOC 

Klasa elementów biologicznych II II 

Klasa elementów 

hydromorfologicznych 
II II 

Klasa elementów 

fizykochemicznych 
II II 

Klasa elementów 

fizykochemicznych - specyficzne 

zanieczyszczenia syntetyczne 

i niesyntetyczne 

- I 

Stan/potencjał ekologiczny Dobry i powyżej dobrego Dobry i powyżej dobrego 

Ocena spełnienia wymagań dla 

obszarów chronionych 
tak tak 

Stan/potencjał ekologiczny w 

obszarach chronionych 
Dobry i powyżej dobrego Dobry i powyżej dobrego 

Stan chemiczny Poniżej stanu dobrego Poniżej stanu dobrego 

Stan wód – ocena wynikowa zły zły 

źródło: Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej WIOŚ w Koninie w latach 2011-2012, 

czerwiec 2013 r. 
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W 2014 r. na terenie Konina nie prowadzono badań wód powierzchniowych płynących. Ocena 

jakości wód podziemnych przeprowadzona w 2012 r. na terenie miasta Konina wykazała, że jakość 

wód mieści się w granicach II klasy, tj. wód dobrej jakości (źródło: Informacja o stanie środowiska 

i działalności kontrolnej WIOŚ w Koninie w latach 2011-2012, czerwiec 2013). 

 

Wody podziemne 

Obszar Planu położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych: kredowego 

nr 151 „Zbiornik Konin – Turek – Koło”. Wiek skał poziomu wodonośnego zbiornika określono na 

kredę górną. Dla zbiornika nie została dotychczas wykonana dokumentacja hydrogeologiczna, której 

celem jest m.in. ustanowienie stref ochronnych. Zasoby zbiornika są dla miasta Konina podstawowym 

źródłem zaopatrzenia w wodę o znaczeniu strategicznym dla całego regionu. Eksploatowane są na 

podstawie pozwolenia wodno-prawnego nr SR.Ko-4.6811/19/04 z dnia 21.12.2004 r. wydanego przez 

Wojewodę Wielkopolskiego (ujęcie wody zlokalizowane jest poza obszarem objętym Planem). Ujęcie 

posiada strefę ochronną, ustanowioną rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu z dnia 2 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 5076), 

która w całości obejmuje obszar Planu. 

Zwierciadło wód eksploatowanego, kredowego poziomu wodonośnego występuje na 

przedmiotowym terenie przeważnie na głębokościach około 20 – 30 m p.p.t. Płycej, bo na głębokości 

5,0 – 15,0 m w obrębie wysoczyzny i 0,5 – 2,0 m w terasie zalewowym, w postaci lokalnych 

soczewek w utworach piaszczysto-żwirowych zalegają wody czwartorzędowego poziomu 

wodonośnego. Nie stanowią one źródła zaopatrzenia wody dla ludności lub zakładów przemysłowych. 

Obszar Planu zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 64. 

Ocena jakości wód podziemnych przeprowadzona w 2012 r. na terenie miasta Konina wykazała, że 

jakość wód mieści się w granicach II klasy, tj. wód dobrej jakości (źródło: Informacja o stanie 

środowiska i działalności kontrolnej WIOŚ w Koninie w latach 2011-2012, czerwiec 2013). Badania 

przeprowadzone w 2013 r. w punkcie pomiarowo-kontrolnym nr 494 zlokalizowanym w mieście 

Konin wykazały III klasę jakości wód podziemnych zarówno surową jak i końcową (źródło: Ocena 

jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach monitoringu operacyjnego 

stanu chemicznego wód podziemnych w 2013 r. /wg badań PIG/).  

W 2015 r. w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wola Podłężna na terenie gminy Kramsk 

odnotowano czwartorzędowe wody klasy V, stan jakości – zły. Punkt zlokalizowany jest w granicach 

jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 64. 

 

Surowce mineralne 

Na terenie objętym opracowaniem nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych.  

 

Warunki glebowe 

Pokrywa glebowa całego obszaru objętego Planem, a także jego najbliższego sąsiedztwa została 

silnie przekształcona w skutek działalności człowieka, właściwie zniszczona. Podłoże ma charakter 

antropogeniczny, a znaczna część obszaru jest utwardzona (zabudowa, sztuczne nawierzchnie ciągów 

komunikacyjnych). Grunty sklasyfikowane są jako grunty budowlane różnego rodzaju  B. 

 

Warunki klimatyczne  

Na kształtowanie się warunków klimatycznych obszaru objętego opracowaniem, podobnie jak 

i całego regionu konińskiego wpływ mają czynniki o charakterze naturalnym w postaci ogólnej 

cyrkulacji mas powietrza atmosferycznego oraz lokalnych uwarunkowań morfologicznych 

i hydrologicznych, a także czynniki zaistniałe na skutek działalności człowieka. W stosunku do 

terenów sąsiednich, na tutejszy mezoklimat bezpośredni wpływa ma przepływająca przez Miasto 

rzeka Warta oraz sąsiedztwo kompleksu paliwowo-energetycznego i jego działalność. 

Cechą charakterystyczną tutejszego klimatu są opady niższe niż średnie opady w Polsce, o dużej 

intensywności i przewagą w porze letniej. Średnia temperatura powietrza wynosi około 8ºC. W ciągu 

roku notuje się na ogół 50 dni słonecznych i 130 pochmurnych, pokrywa śnieżna utrzymywać się 

może od 38 do 60 dni. Podobnie jak w całej Wielkopolsce, również i w rejonie konińskim najczęściej 

obserwowane są wiatry z kierunku południowo-zachodniego oraz zachodniego, natomiast najrzadziej 

północnego i północno-wschodniego. 
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Stan powietrza atmosferycznego 

Jakość powietrza na terenie Konina monitorowana jest za pośrednictwem stacji automatycznej 

zlokalizowanej przy ul. Wyszyńskiego
3
. W roku 2014 nie odnotowano tu przekroczeń dla substancji 

gazowych: NOx, NO2, SO2, CO oraz benzenu
4
. Stwierdzono natomiast, że liczba dni z przekroczeniami 

wartości dobowej 50 μg/m
3
 pyłu PM10 w roku 2014 przekroczyła wartość dopuszczalną dla roku – 35 

dni, osiągając 46 dni. Jednocześnie, stężenie średnie pyłu PM10 nie było wyższe niż ustalone normy 

dla roku (źródło: Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej WIOŚ w Koninie w roku 

2014, lipiec 2015 r.). Wyniki pomiarów prowadzonych w roku 2015 nie wykazały dotychczas 

jakichkolwiek przekroczeń w zakresie monitorowanych parametrów za wyjątkiem pyłu zawieszonego 

PM10
5
. 

W Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie wielkopolskim dotyczącej 2014 r. 

opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu strefę, w której 

zlokalizowane jest miasto Konin (tj. strefę wielkopolską) zaliczono do jednej z klas czystości: od A do 

C w zależności od zidentyfikowanych stężeń zanieczyszczeń. Zaliczenie strefy do jednej 

z określonych w przepisach odrębnych klas stanowi sumaryczną ocenę jakości powietrza. 

Uwzględniając kryteria określone w celu ochrony zdrowia strefie wielkopolskiej nadano klasę A dla 

następujących substancji: NO2, SO2, CO, benzen, pył PM2,5, As, Cd, Ni, Pb, O3 natomiast klasę C dla 

substancji: pył PM10, BaP. W oparciu o kryteria określone dla ochrony roślin strefie wielkopolskiej 

nadano klasę A dla wszystkich substancji (NOx, SO2, O3). 

Warunki aerosanitarne terenów położonych podobnie jak przedmiotowy obszar w strefie 

śródmiejskiej Miasta są na ogół mało korzystne. Decyduje o tym intensywny charakter zabudowy, 

brak zwartych terenów zieleni, kumulacja źródeł emisji w postaci indywidualnych kotłowni. 

W przypadku omawianego obszaru, negatywny wpływ wymienionych elementów łagodzony jest 

przez bliskość doliny Warty (oddalona o ok. 120,0 m w kierunku północnym) oraz sąsiedztwo 

zwartych terenów leśnych (ok. 400,0 m od strony zachodniej, czyli od strony dominujących 

kierunków wiatrów). 

 

Świat roślinny i świat zwierzęcy 
Analizowany obszar, położony w obrębie najstarszej część Miasta, został w dużej mierze 

przekształcony przez człowieka. Jest on pozbawiony naturalnej roślinności, w miejscu której znajduje 

się zabudowa, utwardzona, sztuczna nawierzchnia lub zbiorowiska wtórne towarzyszące terenom 

zurbanizowanym. Istniejąca w obszarze Planu roślinność ograniczona jest do powierzchni 

zadarnionych oraz pojedynczych drzew przed budynkiem zabytkowej synagogi. Szata roślinna obecna 

w sąsiedztwie obszaru ma również charakter synantropijny i występuje w formie trawników 

i pojedynczych drzew usytuowanych wzdłuż ulic oraz nieuporządkowanych zbiorowisk powstałych 

w drodze naturalnej sukcesji na niezagospodarowanych działkach. Większym, urządzonym terenem 

zieleni jest tzw. Bulwar Nadwarciański zlokalizowany wzdłuż koryta Warty, w odległości ok. 150,0 m 

od granic obszaru Planu.  

Nieliczne, opisane powyżej ostoje zieleni miejskiej są miejscem bytowania drobnych zwierząt 

przystosowanych do życia w miejskich warunkach.  

Położony na północ od obszaru objętego Planem obszar zalewowy Warty zachował swój 

naturalny charakter, pełni swoje funkcje przyrodnicze, działalność człowieka ogranicza się tutaj do 

rolniczego, ekstensywnego użytkowania terenu jako łąk i pastwisk (regularnie koszonych) 

z zachowaniem naturalnych zbiorowisk łęgowych i szuwarowych. Taki sposób zagospodarowania 

pozwolił na zachowanie dużej różnorodności gatunkowej oraz siedliskowej w rejonach sąsiadujących 

z obszarem objętym Planem 

                                                 
3 Przedmiotowa stacja zlokalizowana jest na prawym brzegu Warty, w sąsiedztwie wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych, 

w odległości ok. 2,0 km od analizowanego obszaru. Stan zagospodarowania obszaru objętego Planem oraz obszaru 

lokalizacji stacji różnią się od siebie, w związku z czym podane powyżej wyniki mogą różnić się od faktycznego stanu 

powietrza w obszarze objętego Planem. 
4 Pomiary benzenu prowadzone były metodą pasywną, w punkcie przy u. Poznańskiej (źródło: Informacja o stanie 

środowiska i działalności kontrolnej WIOŚ w Koninie w roku 2014, lipiec 2015 r.). 
5
 Źródło: wyniki pomiarów rocznych dostępne na stronie www: http://poznan.wios.gov.pl/monitoring-srodowiska/wyniki-

badan-i-oceny/monitoring-jakosci-powietrza/pomiary-manualne-jakosci-powietrza-w-wojewodztwie-wielkopolskim/ 
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2.2. Ustanowione formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000 

Obszar objęty Planem zlokalizowany jest poza ustanowionymi formami ochrony przyrody, 

o których mowa w ustawie z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w tym poza obszarami 

Natura 2000. 

Tab. 2. Ustanowione obszary chronione położone w sąsiedztwie obszaru objętego Planem 

Nazwa obszaru Forma ochrony Akt ustanawiający 
Położenie / odległość od granic 

obszaru objętego Planem 

Obszar Natura 2000: 

Dolina Środkowej 

Warty (PLB 300002) 

Obszar Natura 

2000 
- 

ok. 120,0 m na północ od północnej 

granicy obszaru objętego Planem. 

Obszar Natura 2000: 

Ostoja Nadwarciańska 

(PLH 300009) 

Obszar Natura 

2000 
- 

ok. 300,0 m na północny zachód od 

północnej granicy obszaru objętego 

Planem 

Złotogórski Obszar 

Chronionego 

Krajobrazu 

Obszar 

Chronionego 

Krajobrazu 

Uchwała nr 53 

Wojewódzkiej Rady 

Narodowej z dnia 29 

stycznia 1986 r., 

zmieniona 

Rozporządzeniem nr 14 

Wojewody Konińskiego 

z 23.07.1998 r. 

ok. 3,8 km na wschód od 

wschodnich granic obszaru objętego 

Planem. 

Goplańsko-Kujawski 

Obszar Chronionego 

Krajobrazu 

Obszar 

Chronionego 

Krajobrazu 

Uchwała Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w 

Koninie nr 53 z dnia 

29.01.1986., zmieniona 

Rozporządzeniem nr 14 

Wojewody Konińskiego 

z dn. 23.07.1998 r. 

ok. 2,9 km na północny wschód od 

wschodnich granic obszaru objętego 

Planem. 

Powidzko – 

Bieniszewski Obszar 

Chronionego 

Krajobrazu 

Obszar 

Chronionego 

Krajobrazu 

Uchwała Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w 

Koninie nr 53 z dnia 

29.01.1986. 

ok. 4,3 km na zachód od zachodnich 

granic obszaru objętego Planem. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Konina oraz danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

2.3. Powiązania przyrodnicze obszaru objętego analizą z terenami sąsiednimi  

Z uwagi na położenie obszaru Planu w śródmiejskim obszarze Miasta, gdzie ilość terenów 

biologicznie czynnych jest znacznie ograniczona, wszelkie powiązania przyrodnicze w obrębie 

analizowanego obszaru są wielce utrudnione. Sam obszar Planu, jak i jego najbliższe sąsiedztwo 

pozbawiony jest naturalnych lub urządzonych terenów zieleni o chociażby lokalnym znaczeniu. Gęsta 

zabudowa wraz z siatką ulic stanowią barierę dla przemieszczania się nielicznie bytujących tu zwierząt 

oraz ekspansji roślinności. 

 

Położona na północ od przedmiotowego obszaru dolina Warty jest obszarem węzłowym, 

i jednocześnie korytarzem ekologicznym o znaczeniu międzynarodowym. Swobodny przepływ 

energii, materii i informacji genetycznej ma miejsce w obrębie doliny w kierunku wschód-zachód 

i odwrotnie. Z kolei w kierunku północ-południe przemieszczanie się zwierząt oraz ekspansja 

roślinności są ograniczone przez obecność osiedli zabudowy mieszkaniowej i barier w postaci tras 

komunikacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym. 

 

2.4. Zagospodarowanie terenu i użytkowanie gruntów 

Obszar objęty Planem pod względem wiodącego sposobu użytkowania nie odbiega od terenów 

z nim sąsiadujących. Są to tereny o zwartej zabudowie śródmiejskiej – wielorodzinnej i usługowej. 

Na działkach objętych Planem znajdują się zabytkowe, obecnie nieużytkowane obiekty synagogi 



 11 

i związane z nimi obiekty gospodarcze (od strony ulicy Adama Mickiewicza), a także budynek 

usługowy będący siedzibą Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu (od strony ulicy Obrońców 

Westerplatte). W granicach planu znajdował się także budynek dawnej szkoły talmudycznej – 

zburzony w lipcu 2016 r.  

Komunikacja z pozostałymi częściami Miasta zapewniona jest przez ulice bezpośrednio przyległe 

do obszaru Planu. Obszar jest w pełni uzbrojony – wszystkie nieruchomości są przyłączone do sieci 

zbiorczych (wodociąg, kanalizacja, gazociąg, telekomunikacja, elektroenergetyka) lub mają taką 

możliwość. Źródłem zaopatrzenia w ciepło jest miejska sieć cieplna lub indywidualne kotłownie. 

 

2.5. Istniejące problemy i zagrożenia środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektu 

mpzp, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie 

 

Istniejące problemy ochrony środowiska 
Z punktu widzenia realizacji projektu Planu istotne będą problemy i zagrożenia środowiska 

związane z: 

1) ewentualnymi kolizjami planowanych inwestycji z wymogami ochrony środowiska; 

2) jakością środowiska dla zdrowia i życia mieszkańców lub użytkowników obszaru Planu 

(poziom zanieczyszczenia powietrza, poziom hałasu, dostępność do terenów zieleni). 

 

Proponowane w Planie przeznaczenie terenów nie pozostaje w kolizji z wymogami ochrony 

środowiska. Ustalony m.in. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych (z wyłączeniem urządzeń 

infrastruktury technicznej), a także zapisy z zakresu zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej gwarantują, że pogorszenie stanu środowiska nie będzie miało 

miejsca. 

 

W granicach obszaru objętego Planem i jego bliskim sąsiedztwie nie występują obiekty 

szczególnie szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska i zdrowia mieszkańców
6
. Również trasy 

komunikacyjne o znaczeniu ponadlokalnym, stanowiące potencjalnie źródło uciążliwości związanych 

z emisją hałasu i zanieczyszczeń, zlokalizowane są w oddaleniu od obszaru Planu, który pozostaje 

poza zasięgiem ich oddziaływania. Szczególnych zagrożeń środowiska, związanych z awariami, 

niekontrolowanym przenikaniem substancji niebezpiecznych do środowiska, skażeniami toksycznymi 

itp. na opisywanym obszarze nie zidentyfikowano. Okoliczne drogi mają znaczenie lokalne, nie 

stanowią zagrożenia w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych. 

Źródła zanieczyszczeń poszczególnych komponentów środowiska (powietrza, wody) są identyczne jak 

na większości terenów miejskich o wysokim stopniu zurbanizowania. Oceny aktualnego stanu 

środowiska analizowanego obszaru dokonano i szczegółowo opisano w rozdz. 2.1. w oparciu o dane 

z badań i pomiarów prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

publikowane na stronie internetowej instytucji. Wskazują one na niewielki stopień zanieczyszczenia 

obszaru. 

W granicach obszaru oraz jego najbliższym sąsiedztwie emitorami zanieczyszczeń powietrza są: 

indywidualne kotłownie (tzw. emisja powierzchniowa) oraz transport samochodowy prowadzony 

ulicami miejskimi (tzw. emisja liniowa). Pojazdy samochodowe emitują do atmosfery produkty 

spalania paliw, przede wszystkim ołów, kadm, aldehydy, tlenki azotu. Emisja powierzchniowa, 

pochodząca z tzw. niskich emitorów odprowadzających gazowe produkty spalania z domowych 

palenisk i lokalnych kotłowni węglowych może mieć wpływ na pogorszenie się stanu powietrza 

w sezonie grzewczym. Pomiary zanieczyszczeń prowadzone w Koninie wykazują brak przekroczeń 

w zakresie NO2, SO2, CO, pył PM2,5, As, Cd, Ni, Pb, O3 oraz wysoki poziom stężenia PM10 i BaP. 

W ustaleniach Planu wskazano, że tereny wyznaczone w granicach Planu podlegają ochronie 

akustycznej jako tereny mieszkaniowo-usługowe oraz do tereny zabudowy związanej ze stałym lub 

czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Z obszarem opracowania związany będzie wyłącznie hałas 

                                                 
6 Przez obiekty szczególnie szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska i zdrowia mieszkańców na leży rozumieć obiekty, 

których funkcjonowanie pomimo zastosowania najlepszych dostępnych technik jest źródłem emisji substancji i energii 

powodującej przekroczenie poziomów dopuszczalnych ustalonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska. 
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komunalny (hałas w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i na terenach 

wypoczynkowych) oraz komunikacyjny – drogowy. Jednak zarówno w granicach obszaru Planu jak 

i jego sąsiedztwie nie występują źródła hałasu, którego poziom może przekraczać wartości 

dopuszczalne, określone dla terenów podlegających ochronie akustycznej. Kameralny charakter tej 

części Miasta oraz wprowadzone rozwiązania za zakresu organizacji ruchu, sprawiają, że natężenie 

ruchu jest tutaj niewielkie przez co nie jest ono źródłem hałasu, który przekracza wartości 

dopuszczalne, określone dla terenów podlegających ochronie akustycznej. 

Problemem może być dostępność terenów zieleni: istniejąca roślinność ograniczona jest do 

powierzchni zadarnionych oraz pojedynczych drzew przed budynkiem zabytkowej synagogi. 

W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru brak również zieleńców, parków. Większym, urządzonym 

terenem zieleni jest tzw. Bulwar Nadwarciański zlokalizowany wzdłuż koryta Warty, w odległości ok. 

150,0 m od granic obszaru Planu. Jednak ze względu na wskazanie w ustaleniach Planu jako 

dominującej funkcji usługowej, a nie mieszkaniowej, ograniczenie dostępności terenów zieleni nie 

powinno być traktowane, jako „problem” lub „zagrożenie” środowiska. 

 

Reasumując, w toku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono istnienia problemów i zagrożeń 

środowiska, które byłyby szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji postanowień projektu Planu 

i wpływały na możliwość realizacji jego ustaleń. 

 

Istniejące problemy ochrony środowiska dotyczące obszarów podlegających ochronie na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

W granicach Planu nie występują żadne formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000, 

o których mowa w ustawie z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Nie występują tu również 

pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne ani zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe. W trakcie inwentaryzacji terenowej, poprzedzającej opracowanie projektu planu oraz 

niniejszej prognozy nie stwierdzono również występowania roślin, grzybów i zwierząt objętych 

ochroną gatunkową. 

 

W bliskim sąsiedztwie obszaru objętego planem przebiega południowa granica obszarów Natura 

2000: Doliny Środkowej Warty (PLB 300002) – ok. 120,0 m na północ od obszaru planu oraz Ostoi 

Nadwarciańskiej (PLH 300009) – ok. 300,0 m na północny zachód od obszaru planu. Zagrożenia dla 

obu obszarów opisane zostały w Standardowych Formularzach Danych. W przypadku Doliny 

Środkowej Warty (PLB 300002) obejmują one: 

(...) m.in. długie i bezśnieżne zimy, które ograniczają wiosenne wezbrania roztopowe. Zmiana 

reżimu hydrologicznego uniemożliwia i ogranicza lęgi awifauny, a także powoduje zanikanie wielu 

ekosystemów m.in śródlądowych słonych łąk, zalewowych łąk na nadrzecznych terasach , mulistych 

brzegów rzek czy lasów łęgowych. Spadek poziomu wód gruntowych i brak zalewów eliminuje 

korzystne warunki dla kształtowania siedlisk łąkowych i wodnych (m.in. starorzeczy). Rezygnacja 

z użytkowania łąk i pastwisk skutkuje degradacją siedlisk lęgowych ptaków jak również siedlisk 

przyrodniczych. 

 

wpływ obojętny mają następujące działania: gospodarka leśna ogólnie, wędkarstwo, polowanie, 

zabudowa rozproszona, linie elektryczne, sporty i różne formy czynnego wypoczynku uprawiane 

w plenerze; 

wpływ dodatni mają następujące działania: koszenie/ścinanie, wypas, powódź; 

wpływ ujemny mają następujące działania: uprawa, zmiana sposobu uprawy, nawożenie/nawozy 

sztuczne, zarzucanie pasterstwa, zalesianie, usuwanie martwych i umierających drzew, wypalanie, 

pozyskiwanie/usuwanie zwierząt, ogólnie, chwytanie, trucie, kłusownictwo, wydobywanie piasku 

i żwiru, kopalnie odkrywkowe, nieciągła zabudowa miejska, fabryka, pozbywanie się odpadów 

z gospodarstw domowych, drogi, autostrady, mosty, wiadukty, pojazdy zmotoryzowane, zasypywanie 

terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie, odwadnianie, regulowanie koryt rzecznych, zalewanie, 

kształtowanie poziomu wód. 
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W przypadku Ostoi Nadwarciańskiej (PLB 300009) zagrożenia opisane w Standardowym 

Formularzu Danych: 

(...) można podzielić na dwie grupy: wewnętrzne – lokalne oraz zewnętrzne – powstające poza 

ostoją i oddziałujące na rozległe tereny. Do drugiej kategorii zaliczyć należy zanieczyszczenie 

powietrza, a szczególnie zanieczyszczenie wody w rzekach (obecnie w granicach ostoi wody Warty 

są poza klasowe; istnieją jednak oznaki poprawy). Zmodyfikowane działaniem Zbiornika Jeziorsko 

warunki hydrologiczne rzeki mogą stanowić zagrożenie dla ostoi. Dla uniknięcia niekorzystnych 

zjawisk wskazana jest odpowiednia współpraca administratora zbiornika ze służbami ochrony 

przyrody. Zagrożenia powstające w obrębie ostoi są różnorodne, mają wszakże zazwyczaj mniejsze 

znaczenie. Zalicza się tutaj nielegalne wycinki drzew i krzewów, „dzikie” wysypiska śmieci 

i żwirownie, zrzuty ścieków, postępującą zabudowę mieszkaniową, kłusownictwo, niewłaściwą 

gospodarkę leśną. Do tej grupy należą również zmiany sposobu użytkowania gruntów, a wśród nich 

szczególnie porzucanie łąk i pastwisk, co uruchamia procesy sukcesji, niekorzystne dla zachowania 

istniejącej bioróżnorodności. Jest to drugi istotny, obok zmian warunków wodnych, problem ochrony 

przyrody tej części doliny Warty. 

 

wpływ obojętny mają następujące działania: uprawa, rybołówstwo, wędkarstwo, polowanie, budowle 

związane z rolnictwem, drogi, autostrady, mosty, wiadukty, przesyłanie energii, linie elektryczne, 

sporty i różne formy czynnego wypoczynku uprawiane w plenerze, zamulenie; 

wpływ dodatni mają następujące działania: koszenie/ścinanie, wypas, zlewanie, powódź; 

wpływ ujemny mają następujące działania: zmiana sposobu uprawy, nawożenie/nawozy sztuczne, 

zarzucanie pasterstwa, wypalanie, pozyskiwanie/usuwanie zwierząt - ogólnie, fabryka, pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw domowych i odpadów przemysłowych, zanieczyszczenia wód i powietrza, 

odwadnianie, regulowanie koryt rzecznych, modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie. 

 

Zagrożenia dla obu obszarów okazują się dość podobne. Geneza większości z nich jest złożona, 

ale w żaden sposób nie jest związana z gospodarką prowadzoną na obszarze objętym Planem. 

Zagrożenie związane bezpośrednio z działalnością człowieka i użytkowaniem terenu, a więc 

z zagadnieniami poruszanymi w planach miejscowych, polegające na zaprzestaniu prowadzenia 

gospodarki łąkowo-pastwiskowej nie dotyczy obszaru objętego Planem i jego sąsiedztwa – części 

obszaru zwartej, historycznej zabudowy Konina.  

Innych zagrożeń środowiska, mających wpływ na cele i przedmiot ochrony obu obszarów Natura 

2000, których nie wyszczególniono w ww. Standardowym Formularzu Danych nie zidentyfikowano 

na opisywanym obszarze. 

 

2.6. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

Na mocy ustaleń projekt Planu, w całym obszarze obowiązywać ma zakaz lokalizacji 

przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem 

urządzeń infrastruktury technicznej.  

 

W związku z niedostateczną informacją na temat ewentualnych planowanych przedsięwzięć 

w granicach Planu nie określa się obszaru objętego znaczącym oddziaływaniem. Oddziaływania, jakie 

pojawią się w środowisku na skutek zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających 

z realizacji postanowień analizowanego projektu Planu dotyczyć będą całego obszaru objętego 

Planem, a także jego najbliższego sąsiedztwa. Charakterystyki stanu środowiska obszaru objętego 

Planem i jego sąsiedztwo dokonano w rozdz. 2.1. oraz 2.3. niniejszej prognozy, a identyfikacji jego 

zagrożeń – w rozdz. 2.5. 
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2.7. Potencjalne zmiany stanu środowiska przy braku realizacji ustaleń zawartych w projekcie 

Planu 

 

Plan nie wprowadza zmian w zasięgu terenów przeznaczonych pod zainwestowanie w stosunku 

do stanu istniejącego, a jedynie zamiany w przeznaczeniu terenów, które polegają na: 

1) umożliwieniu realizacji oprócz funkcji usługowej również i funkcji mieszkaniowej 

w granicach nieruchomości położonej przy ulicy Obrońców Westerplatte; 

2) umożliwieniu realizacji usług w szerszym niż dotąd zakresie w granicach nieruchomości 

położonej przy ulicy Adama Mickiewicza. 

 

Dla całego opisywanego obszaru obowiązuje miejscowy plany zagospodarowania 

przestrzennego, uchwalony w 2009 r. i sporządzony w trybie przepisów ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do opracowania nowego, poddanego 

niniejszej analizie Planu przystąpiono w związku z wnioskami właścicieli nieruchomości o zmianę 

przeznaczenia terenów. Projekt Planu nie zmienia zasięgu terenów możliwych do zainwestowania ani 

znacząco przeznaczenia terenów w stosunku do obowiązującego Planu i do stanu istniejącego. 

Zawarte w nim regulacje w zakresie zasad kształtowania zabudowy są niezbędne dla kształtowania 

ładu przestrzennego i estetyki otoczenia. Służą również ochronie i kształtowaniu walorów 

zabytkowych i krajobrazowych. 

Ustalenia obwiązującego planu z 2009 r. wskazywały do ochrony m.in. budynek szkoły 

talmudycznej. Pomimo tych ustaleń obiekt został wyburzony. Zapisy przedmiotowego Planu ustalają 

warunki dla realizacji na jego miejscu budynku o formie i gabarytach mu odpowiadających. Ustalenie 

te dążą do odtworzenia dawnego, zabytkowego charakteru obszaru, m.in. w zakresie formy i skali 

zabudowy, relacji przestrzennych pomiędzy poszczególnymi obiektami, układu parcelacyjnego. 

Brak realizacji postanowień niniejszego dokumentu oznaczać będzie, że wszelkie inwestycje 

w obszarze realizowane będą w oparciu o pozwolenia na budowę wydawane w zgodzie 

z obowiązującym planem z 2009 r.  

 

3. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym oraz sposób ich uwzględnienia w mpzp 

 

Ustalenia dokumentów planistycznych sporządzanych na szczeblu gminnym, w tym miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego wymagają uwzględnienia celów i kierunków ochrony 

środowiska ustanowionych na poziomie międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym 

i regionalnym. Wynika to z pośrednio z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym: zgodnie z art. 9 ust. 2 zasady określone m.in. w Koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju oraz Planie zagospodarowania przestrzennego województwa, 

w tym również zasady dotyczące ochrony środowiska uwzględnia się obowiązkowo w projektach 

studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy, natomiast zgodnie z art. 15 ust. 1, 

projekt Planu miejscowego sporządzany jest zgodnie z zapisami Studium i przepisami odrębnymi 

dotyczącymi przedmiotowego obszaru. 

Wymogi i cele ochrony środowiska są coraz częściej akcentowane w planowaniu przestrzennym, 

a zasadom zrównoważonego rozwoju podporządkowuje się niemal wszelkie działania w przestrzeni. 

Cele ochrony środowiska określane są w strategicznych dokumentach programowych i ustawowych, 

zarówno w tych o znaczeniu krajowym, jak i regionalnym i lokalnym. Podstawowymi dokumentami 

określającymi zasady zrównoważonego rozwoju oraz traktującymi o szeroko pojętej ochronie 

środowiska, są: 

1) na szczeblu krajowym: 

a) Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 r., 

b) Polska 2025 – długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju (2000 r.), 

c) Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016; 

2) na szczeblu regionalnym: 

a) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego (2010 r.), 
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b) Zaktualizowana Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku; 

Wielkopolska 2020. 

 

Wymienione dokumenty zawierają już ustalenia opracowań o znaczeniu międzynarodowym 

i wspólnotowym: dyrektyw i strategii. Poniżej, w tabeli nr 3, przedstawiono w jaki sposób strategiczne 

cele ochrony zasobów naturalnych oraz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, 

określone w Polityce ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, 

Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Protokole z Kioto zostały uwzględnione 

w projekcie Planu. Zakres uwzględnionych celów wynika z kilku podstawowych czynników które 

uniemożliwiają bezpośrednią realizację niektórych celów ochrony środowiska ustanawianych na 

szczeblach wyższych niż lokalny, mianowicie z: 

1) charakteru obszaru objętego Planem, jego wielkości, stanu zainwestowania, położenia 

w systemie przyrodniczym i gospodarczym oraz względem form ochrony przyrody; 

2) określonego w przepisach odrębnych zakresu ustaleń Planu miejscowego; 

3) wynikającej z technik prawodawczych zasady, zgodnie z którą ustalenia Planu nie mogą 

powielać, ani zmieniać przepisów zawartych w innych aktach prawnych. 

 

Tab. 3. Sposób uwzględnienia w projekcie Planu celów ochrony środowiska ustanowionych na 

szczeblu krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym 

CELE USTANOWIONE NA 

SZCZEBLU KRAJOWYM 

(Polityka ekologiczna państwa): 

ZAKRES USTALEŃ PROJEKTU MPZP, KTÓRE STANOWIĄ 

REALIZACJĘ CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA: 

Zachowanie bogatej różnorodności 

biologicznej na różnych poziomach 

organizacji: wewnątrzgatunkowym, 

gatunkowym, ponadgatunkowym, 

wraz z umożliwieniem 

zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego kraju, który w sposób 

niekonfliktowy współistnieje 

z różnorodnością biologiczną. 

 

Określono minimalne wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej, wymaganej do 

zachowania w granicach terenów lub działek.  

Ze względu na położenie obszaru Planu w strefie śródmiejskiej odznaczającej się 

intensywna zabudową, zagadnienie różnorodności biologicznej dotyczy obszaru 

objętego Planem w znikomym stopniu. 

 

Prace w kierunku racjonalnego 

użytkowania zasobów leśnych przez 

kształtowanie ich właściwej struktury 

gatunkowej i wiekowej 

z zachowaniem bogactwa 

biologicznego. 

W obszarze objętym Planem brak jest terenów leśnych. 

Racjonalizacja gospodarowania 

zasobami wód powierzchniowych 

i podziemnych w taki sposób, aby 

uchronić gospodarkę narodową od 

deficytów wody i zabezpieczyć przed 

skutkami powodzi oraz zwiększenie 

samofinansowania gospodarki 

wodnej. Naczelnym zadaniem będzie 

dążenie do maksymalizacji 

oszczędności zasobów wodnych na 

cele przemysłowe i konsumpcyjne, 

zwiększenie retencji wodnej oraz 

skuteczna ochrona głównych 

zbiorników wód podziemnych przed 

zanieczyszczeniem. 

Ustalono obowiązek odprowadzania ścieków komunalnych ze wszystkich obiektów 

budowlanych, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych dotyczących 

gospodarki wodami: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Ustalono obowiązek odprowadzania wód opadowych i roztopowych na 

nieutwardzony teren działki budowlanej lub do miejskiej sieci kanalizacji 

deszczowej. 

Ustalono zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi. 

Ustalono obowiązek zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w sposób 

nie powodujący zmiany stosunków wodnych na sąsiednich działkach budowlanych. 

Ochrona powierzchni ziemi, 

w szczególności gruntów 

użytkowanych rolniczo. 

W obszarze objętym Planem brak jest gruntów użytkowanych w sposób rolniczy. 

Ustalono obowiązek zagospodarowania zbędnych mas ziemnych, stanowiących 

grunt rodzimy, usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacją 

przedsięwzięcia poza teren planowanej budowy, zgodnie z wymogami przepisów 

odrębnych z zakresu gospodarki odpadami. 

Ustalono zakaz gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. 

Ustalono gospodarowanie odpadami zgodnie z wymogami przepisów odrębnych, 

w tym przepisami prawa miejscowego. 
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Racjonalizacja zaopatrzenia ludności 

oraz sektorów gospodarczych 

w kopaliny i wodę z zasobów 

podziemnych oraz otoczenia ich 

ochroną przed ilościową i jakościową 

degradacją. 

W obszarze objętym Planem brak jest złóż kopalin i wód podziemnych mogących 

być wykorzystanymi gospodarczo. 

Spełnienie zobowiązań wynikających 

z Traktatu Akcesyjnego i dyrektyw 

unijnych dotyczących limitów emisji 

zanieczyszczeń. 

Ze względu na lokalizację obszaru Planu oraz istniejące w jego obrębie oraz 

sąsiedztwie zainwestowanie, lokalizacja urządzeń wykorzystujących odnawialne 

źródła energii jest bardzo ograniczona. Cele ochrony środowiska z zakresu emisji 

zanieczyszczeń powietrza realizowane są w Planie poprzez ustalenie takiego 

sposobu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, który nie będzie prowadził do 

zwiększenia emisji.  

Ustalono zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej 

z sieci cieplnej. Dopuszczono zastosowanie indywidualnych, ekologicznych źródeł 

ciepła wykorzystujących jako nośnik energii energię elektryczną, energię 

odnawialną, gaz. 

Ustalono ochronę powietrza przez zanieczyszczeniami poprzez możliwość 

realizacji zieleni na wszystkich wyznaczonych w Planie terenach w ramach 

realizacji przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego. 

Utrzymanie lub osiągnięcie dobrego 

stanu wszystkich wód, w tym 

zachowanie i przywrócenie ciągłości 

ekologicznej cieków. 

 

Ze względu na brak jakichkolwiek cieków w obszarze Planu, zagadnienie 

zachowania lub przywrócenia ciągłości cieków nie dotyczy obszaru Planu. 

Cele ochrony środowiska w zakresie utrzymania lub osiągnięcia dobrego stanu 

wszystkich wód realizowane są w Planie poprzez ustalenie takiego sposobu 

odprowadzania ścieków, który nie będzie prowadził do pogarszania się stanu wód 

(bezpośrednio oraz pośrednio w drodze migracji zanieczyszczeń i spływu 

powierzchniowego). 

Ustalono obowiązek odprowadzania ścieków komunalnych ze wszystkich obiektów 

budowlanych, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych dotyczących 

gospodarki wodami: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Ustalono obowiązek odprowadzania wód opadowych i roztopowych 

z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych dotyczących gospodarki wodami: 

na nieutwardzony teren działki budowlanej lub do miejskiej sieci kanalizacji 

deszczowej. 

Ustalono zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi. 

Znaczne zwiększenie odzysku energii 

z odpadów komunalnych w sposób 

bezpieczny dla środowiska. 

Eliminacja kierowania na 

składowiska zużytego sprzętu 

elektrycznego 

i elektronicznego oraz zużytych 

baterii i akumulatorów. 

Pełne zorganizowanie krajowego 

systemu zbierania wraków 

samochodów i demontaż pojazdów 

wycofanych z eksploatacji. 

Zorganizowanie systemu preselekcji 

sortowania i odzysku odpadów 

komunalnych, aby na składowiska nie 

trafiało ich więcej niż 50% w 

stosunku do odpadów wytworzonych 

w gospodarstwach domowych. 

Zasadniczo kwestie prowadzenia gospodarki odpadami regulowane są w przepisach 

odrębnych. W projekcie Planu oprócz ustalenia wymogu gospodarowania 

odpadami w oparciu o wymogi przepisów odrębnych, w tym przepisów prawa 

miejscowego, ustalono również: zakaz gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 

oraz obowiązek urządzenia nawierzchni miejsc do czasowego gromadzenia 

odpadów jako szczelnych uniemożliwiających przedostawanie się ewentualnych 

zanieczyszczeń do ziemi. 

Wiarygodna ocena narażania 

społeczeństwa na ponadnormatywny 

hałas i nadmierne oddziaływanie pól 

elektromagnetycznych i podjęcie 

kroków do zmniejszenia tego 

zagrożenia tam, gdzie jest ono 

największe. 

Poszczególne tereny wyznaczone w projekcie Planu zakwalifikowano do 

odpowiednich rodzaju terenów w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku. 

W obszarze objętym Planem brak jest źródeł hałasu i pola elektromagnetycznego 

o ponadnormatywnym natężeniu.  

Dopuszczono możliwość realizacji wyłącznie obiektów infrastruktury 

telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów 

odrębnych dotyczących rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

CELE USTANOWIONE NA 

SZCZEBLU WSPÓLNOTOWYM 

(Traktat o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej – art. 191): 

ZAKRES USTALEŃ PROJEKTU MPZP, KTÓRE STANOWIĄ 

REALIZACJĘ CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA: 
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Zachowanie, ochrona i poprawa 

jakości środowiska. 

Ze względu na lokalizację obszaru Planu oraz istniejące w jego obrębie oraz 

sąsiedztwie zainwestowanie, zagadnienie ochrony i poprawy jakości środowiska 

dotyczy obszaru objętego Planem w znikomym stopniu. 

Cele ochrony środowiska z zakresu ochrony i poprawy jakości środowiska 

realizowane są w Planie poprzez ustalenie przeznaczenia terenu zgodnego 

z predyspozycjami obszaru i wynikającego z istniejącego zagospodarowania, 

a także poprzez ustalenie takiego sposobu zaopatrzenia w media infrastruktury 

technicznej, gospodarki odpadami, który nie będzie prowadził do degradacji 

środowiska lub pogorszenia jego stanu wyjściowego. 
Określono minimalne wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej, wymaganej do 

zachowania w granicach terenów lub działek. 

Ustalono zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi. 

Ustalono zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej. 

Ochrona zdrowia ludzkiego. 

Cele ochrony środowiska z zakresu ochrony i poprawy jakości środowiska 

realizowane są w Planie poprzez ustalenie przeznaczenia terenu, które nie będzie 

w kolizji z istniejącymi w obszarze Planu i jego sąsiedztwie funkcjami, a także 

poprzez ograniczanie możliwości lokalizacji przedsięwzięć będących źródłem 

kolizji lub zagrożeń dla zdrowie ludzkiego na terenach o funkcji mieszkaniowej. 

Dopuszczono możliwość realizacji wyłącznie obiektów infrastruktury 

telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów 

odrębnych dotyczących rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

Poszczególne tereny wyznaczone w projekcie Planu zakwalifikowano do 

odpowiednich rodzaju terenów w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku. 

Ostrożne i racjonalne wykorzystanie 

zasobów naturalnych. 

W obszarze objętym Planem brak jest złóż kopalin, wód podziemnych, lasów, 

mogących być wykorzystanymi gospodarczo. 

CELE USTANOWIONE NA 

SZCZEBLU 

MIĘDZYNARODOWYM 

(Protokół z Kioto): 

ZAKRES USTALEŃ PROJEKTU MPZP, KTÓRE STANOWIĄ 

REALIZACJĘ CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA: 

Badanie, wspieranie, rozwój oraz 

zwiększanie wykorzystania nowych 

i odnawialnych źródeł energii, 

technologii pochłaniania dwutlenku 

węgla oraz zaawansowanych 

i innowacyjnych technologii 

przyjaznych dla środowiska. 

Ze względu na lokalizację obszaru Planu oraz istniejące w jego obrębie oraz 

sąsiedztwie zainwestowanie, lokalizacja urządzeń wykorzystujących odnawialne 

źródła energii jest bardzo ograniczona. Cele ochrony środowiska z zakresu emisji 

zanieczyszczeń powietrza realizowane są w Planie poprzez ustalenie takiego 

sposobu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, który nie będzie prowadził do 

zwiększenia emisji. 

Ustalono zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej 

z sieci cieplnej. Dopuszczono zastosowanie indywidualnych, ekologicznych źródeł 

ciepła wykorzystujących jako nośnik energii energię elektryczną, energię 

odnawialną, gaz. 

(...) wspieranie zrównoważonej 

gospodarki leśnej, zalesiania 

i odnowień. 

W obszarze objętym Planem brak jest terenów leśnych, nie przewiduje się zalesień. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie tekstu przedmiotowego Planu, wersja z sierpnia 2017 r. oraz Polityki ekologicznej 

Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 20167, Deklaracji Warszawskiej z V Konferencji Ministerialnego 

Procesu Ochrony Lasów w Europie, 5-7 listopada 2007 r., Protokołu z Kioto, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

4. Ustalenia projektu Planu 

 
Dla całego obszaru objętego Planem określono następujące ustalenia ogólne: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady rozmieszczenia nośników reklamy i informacji wizualnej; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

                                                 
7 Zakłada się, że założenia zawarte w Polityce ekologicznej państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016 będą 

kontynuowane w kolejnych dokumentach na szczeblu krajowym, dlatego w celu przedstawienia sposobu uwzględnienia w 

projekcie Planu celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu krajowym wykorzystano się ww. dokument. 
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5) zasady kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu oraz sposoby i terminy 

tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości; 

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakazu zabudowy; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej; 

10) stawki procentowe wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie których ustala się 

jednorazową opłatę, stanowiącą dochód własny gminy. 

 

Ze względu na brak takiej potrzeby, w projekcie Planu nie określono zasad kształtowania terenów 

publicznych oraz granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów (z uwagi na brak takich terenów). 

 

Obszar objęty projektem Planu podzielono na tereny o różnym przeznaczeniu lub odmiennych 

zasadach zagospodarowania, wydzielone liniami rozgraniczającymi. Oznaczono je kolejno: symbolem 

literowym oznaczającym podstawowe przeznaczenie terenu oraz symbolem liczbowym oznaczającym 

kolejny numer terenu. Plan wyznacza tereny, dla których określono szczegółowe warunki 

zagospodarowania: 

1) zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej (UMW), z przeznaczeniem 

podstawowym: 

a) na terenie 1UMW – usługi oraz możliwością realizacji przeznaczenia dopuszczalnego: 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej realizowanej w formie budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z usługami w parterze lub lokali mieszkalnych lokalizowanych na 

kondygnacjach powyżej parteru w budynku usługowym, 

b) na terenie 2UMW – usługi: kultury, teatru, edukacji, wypoczynku i rekreacji, 

muzealnictwa, wystawiennictwa, konferencji, gastronomii o powierzchni użytkowej lokalu 

nie mniejszej niż 80,0 m
2
, hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego, handlu 

wyłącznie jako związanego funkcjonalnie z usługami wymienionymi powyżej oraz 

możliwością realizacji przeznaczenia dopuszczalnego: zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej realizowanej w budynkach frontowych na kondygnacjach powyżej parteru 

lub w budynkach oficynowych. 

W granicach terenu określono m.in.: minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 

2% powierzchni działki budowlanej; 

2) zabudowy usługowej (U), z przeznaczeniem na usługi z zakresu: kultury, teatru, edukacji, 

wypoczynku i rekreacji, muzealnictwa, wystawiennictwa, gastronomii o powierzchni 

użytkowej lokalu nie mniejszej niż 80,0 m
2
, hoteli i budynków zakwaterowania 

turystycznego, sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych, handlu wyłącznie jako 

związanego funkcjonalnie z usługami wymienionymi powyżej. W granicach terenu określono 

m.in.: minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 10% powierzchni działki 

budowlanej. 

 

Zgodnie z zapisami projektu Planu, przez realizację zabudowy i zagospodarowania terenu 

zgodnego z ustalonym przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym należy rozumieć budowę 

obiektów o funkcji zgodnej z ustalonym przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym oraz 

towarzyszących im obiektów takich jak: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, 

dojścia i dojazdy, zieleni, obiekty małej architektury z zachowaniem zakazów i ograniczeń zawartych 

w ustaleniach szczegółowych. 

 

5. Przewidywane oddziaływania na środowisko będące skutkiem realizacji ustaleń projektu 

Planu, w tym oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, krajobraz, zdrowie 

ludności, zabytki i dobra materialne oraz na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 i jego 

integralność 
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Jak podano w rozdz. 2.7. cyt.: „Plan nie wprowadza zmian w zasięgu terenów przeznaczonych 

pod zainwestowanie w stosunku do stanu istniejącego, a jedynie zamiany w przeznaczeniu terenów, 

które polegają na: umożliwieniu realizacji oprócz funkcji usługowej również i funkcji mieszkaniowej 

w granicach nieruchomości położonej przy ulicy Obrońców Westerplatte oraz umożliwieniu realizacji 

usług w szerszym niż dotąd zakresie w granicach nieruchomości położonej przy ulicy Adama 

Mickiewicza”. Wszystkie ustalenia Planu odnoszą się zatem do istniejącej zabudowy. Nie przewiduje 

się intensyfikacji zagospodarowania, lokalizacji uciążliwej dla środowiska działalności gospodarczej. 

W związku z powyższym oddziaływania na środowisko, jakie wystąpią na skutek realizacji ustaleń 

Planu nie będą miały większego znaczenia zarówno z perspektywy lokalnych warunków środowiska, 

jak i w większym ogólnomiejskim kontekście. Poniżej przedstawiono wyniki kompleksowej 

identyfikacji oddziaływań. 

1. Powietrze 

Nie przewiduje się by realizacja ustaleń Planu mogła skutkować wzrostem zanieczyszczenia 

powietrza, a biorąc pod uwagę obecny poziom substancji szkodliwych w powietrzu, nie przewiduje się 

również jego wzrostu do ponadnormatywnego poziomu, stanowiącego zagrożenie dla jakości 

środowiska obszaru i sąsiadujących z nim terenów podlegających ochronie. Ustalenia planu właściwie 

uniemożliwiają lokalizację nowych emitorów zanieczyszczeń, dodatkowo regulacje z zakresu sposobu 

zaopatrzenia w ciepło gwarantują utrzymanie stanu powietrza na obecnym poziomie. 

2. Powierzchnia ziemi i gleby 

Realizacja ustaleń Planu nie będzie skutkować zmianami w ukształtowaniu terenu ani 

uszczupleniu powierzchni biologicznie czynnej. Niezabudowane przestrzenie obszaru objętego 

Planem są już w większości utwardzone i pozbawione warstwy glebowej. 

3. Wody powierzchniowe i podziemne 

Przy respektowaniu ustaleń Planu nie nastąpi pogorszenie jakości wód powierzchniowych 

i podziemnych ani zmiany stosunków wodnych. W Planie zakazano lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko (z wyłączeniem urządzeń 

infrastruktury technicznej), wprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód i do ziemi 

oraz ustalono obowiązek gospodarowania odpadami zgodnie z wymogami przepisów odrębnych, 

w tym przepisami prawa miejscowego. Reasumując, ustalenia Planu jednoznacznie określają zasady 

zagospodarowania w sposób zapewniający należytą ochronę czystości zasobów wód 

powierzchniowych i podziemnych. Respektowanie ustaleń projektu Planu, zwłaszcza zaś ustaleń 

w zakresie odprowadzania ścieków i wód opadowych oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego gwarantuje utrzymanie dotychczasowej jakości zasobów wód powierzchniowych 

i podziemnych. W odniesieniu do możliwości osiągniecia celów środowiskowych dla wód 

powierzchniowych określonych w Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry
8
 

postanowienia analizowanego planu pozostają neutralne, bowiem, jak stwierdzono powyżej, realizacja 

ustaleń Planu nie będzie prowadziła do zmian jakości wód powierzchniowych to nie będzie miała 

również znaczenia dla osiągnięcia ww. celów środowiskowych dla wód powierzchniowych.  

4. Klimat 

Jako że obszar objęty Planem zlokalizowany jest w obszarze dużego Miasta, w strefie 

zmodyfikowanych już warunkach klimatycznych, a ustalenia Planu nie przewidują istotnych zmian 

w użytkowaniu i zainwestowaniu przedmiotowego obszaru, nie przewiduje się, by realizacja 

projektowanego w Planie zagospodarowania skutkowała zmianami klimatu, chociażby w skali 

lokalnej. 

5. Zwierzęta i rośliny  

W rezultacie prac budowlanych związanych z przebudową lub remontem budynków nieliczna 

roślinność może zostać naruszona. Z uwagi na fakt, iż obszar objęty opracowaniem niemal w całości 

zajęty jest przez zabudowę, utwardzoną, sztuczną nawierzchnię, a istniejąca roślinność ograniczona 

jest do powierzchni zadarnionych, pojedynczych drzew przed budynkiem zabytkowej synagogi 

                                                 
8
 Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych określone w Planie gospodarowania wodami w obszarze 

dorzecza Odry przewidują osiągnięcie dobrego stanu wód (tj. osiągnięcie wartości granicznych odpowiadających 

dobremu stanowi wód) zarówno w zakresie stanu/potencjału ekologicznego jak i stanu chemicznego do roku 

2015, natomiast w odniesieniu do wód podziemnych – osiągnięcie lub utrzymanie wód w co najmniej dobrym 

stanie chemicznym i ilościowym. 
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ewentualne naruszenie istniejących zasobów nie będzie miało znaczenia. Określony w Planie 

minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki 

budowlanej, wymagany do zachowania gwarantuje zachowanie lub urządzenie nowych powierzchni 

przepuszczalnych, pokrytych roślinnością, lub chociażby zadarnionych. Zmiany, jakie wprowadza 

Plan nie będą miały wpływu na jakość warunków bytowania drobnych zwierząt przystosowanych do 

życia w miejskich warunkach, jakie mogą tu występować, ani tym bardziej na wielkość populacji 

gatunków. Reasumując, postanowienia analizowanego dokumentu nie będą źródłem oddziaływań na 

faunę i florę obszaru Planu oraz terenów sąsiednich. 

6. Różnorodność biologiczna 

Istniejące w obszarze, ubogie ekosystemy glebowo-roślinne nie zostaną w sposób znaczący 

naruszone w rezultacie realizacji ustaleń zawartych w projekcie Planu. Nie przewiduje się również 

zubożenia różnorodności gatunków w obszarze Planu, a także na terenach sąsiednich. Istniejące 

i projektowane zagospodarowanie obszaru praktycznie nie daje możliwości rozwoju różnorodności 

biologicznej.  

7. Zasoby naturalne 

W granicach obszaru objętego Planem nie występują udokumentowane złoża surowców 

mineralnych. Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań w odniesieniu do zasobów naturalnych na 

skutek realizacji ustaleń Planu. 

8. Krajobraz 

Zasadniczo, zmiany krajobrazu nie będą miały miejsca. Możliwe zmiany dotyczyć będą 

niewielkich przekształceń, głównie z zakresu wyglądu elewacji budynków i ogrodzeń. Ustalenia Planu 

z tego zakresu (kształtowania projektowanej zabudowy) uwzględniają zasady estetyki i spójności 

z otaczającym krajobrazem oraz wymogi ochrony obiektów zabytkowych. Ustalenia z zakresu 

lokalizacji nośników reklamy i informacji wizualnej, które regulują wielkość, formę i możliwość 

lokalizacji nośników z pewnością pozytywnie wpłyną na estetykę przestrzeni obszaru objętego 

planem. 

9. Zdrowie ludności 

Użytkowanie poszczególnych terenów w sposób zgodny z ustaleniami Planu (oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa) nie powinno skutkować negatywnym wpływem na zdrowie 

mieszkańców. Na obszarze objętym opracowaniem nie dopuszcza się lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem urządzeń 

infrastruktury technicznej. Rozwiązania przyjęte w Planie nie będą prowadziły do pogorszenia się 

warunków życia i zdrowia ludności. Nie przewiduje się by realizacja ustaleń Planu prowadziła do 

wzrostu natężenia ruchu komunikacyjnego na okolicznych drogach skutkującego pogorszeniem się 

warunków akustycznych oraz sanitarnych powietrza atmosferycznego. 

10. Zabytki 

Obszar Planu w całości podlega ochronie konserwatorskiej w ramach wyznaczonej strefy ścisłej 

ochrony konserwatorskiej „A” układu urbanistycznego Konina, wpisanego do rejestru zabytków. 

Zlokalizowany jest tu także obiekt zabytkowy: synagoga wpisana do rejestru zabytków (Nr A-96/246, 

na mocy decyzji z dnia 17 września 1968 r.). W granicach Planu znajdował się także obiekt dawnej 

szkoły talmudycznej. Został on wyburzony w lipcu 2016 r. Szkoła talmudyczna w obowiązującym 

planie z 2009 r. został objęty ochroną jako obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. 

W odniesieniu do budynku Synagogi ustalono zakaz rozbudowy i nadbudowy. Inne działania, 

które mogą prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu jako działania przy zabytku 

muszą być realizowane z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych z zakresu ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami oraz budownictwa.  

Objęto ochroną istniejące ogrodzenie – wprowadzono wymóg jego zachowania, z nakazem 

zachowania miejsca lokalizacji, formy i zastosowanych materiałów.  

Zapisy planu w miejscu rozebranego budynku szkoły talmudycznej tworzą warunki dla  lokalizacji 

nowego obiektu o gabarytach i formie odpowiadających gabarytom obiektu rozebranego, m.in. 

w zakresie wysokości elewacji geometrii dachu, wysokości zabudowy oraz kompozycji elewacji. 

Szczegółowe rozwiązania zostaną wypracowane na dalszym etapie prac nad budynkiem, 

w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków ze względu na realizację inwestycji 

w granicach wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego Konina. 
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Wprowadzone strefy podwórzy pozwalają na kształtowanie zabudowy na zasadzie kontynuacji 

cech zabudowy historycznej, pozwalają na właściwe wyeksponowanie najcenniejszego budynku 

w obszarze – budynku synagogi. 

Przyjęte w Planie rozwiązania przyjęto z uwzględnieniem zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków i wymogami przepisów odrębnych za zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

Realizacja ustaleń planu winna mieć pozytywny wpływ w odniesieniu do obiektów zabytkowych. 

Ustalenia Planu gwarantują właściwe zagospodarowanie ww. obiektów i obszaru podlegających 

ochronie.   

11. Dobra materialne 

Zapisane w projekcie Planu ustalenia stwarzają warunki do zagospodarowania terenów w inny 

sposób, poprzez umożliwienie realizacji dodatkowych funkcji – mieszkaniowej na terenach UMW 

oraz szeregu usług na terenie U. Rozwój dóbr materialnych będzie następował w toku przebudowy 

oraz budowy obiektów i urządzeń dopuszczonych do realizacji na mocy ustaleń Planu.  

12. Obszar Natura 2000 i inne obszary podlegające ochronie 

Jak stwierdzono w rozdz. 2.5., w granicach Planu nie występują żadne formy ochrony przyrody, 

w tym obszary Natura 2000, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, a także żadne pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne ani 

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe rośliny, grzyby i zwierzęta objęte ochroną gatunkową. Natomiast 

w bliskim sąsiedztwie obszaru objętego Planem przebiega południowa granica obszarów Natura 2000: 

Dolina Środkowej Warty (PLB 300002) oraz Ostoja Nadwarciańska (PLH 300009). Z uwagi na 

bliskość ww. obszarów Natura 2000 (odpowiednio: 120,0 m i 300,0 m) dokonano analizy 

potencjalnych oddziaływań związanych z realizacją ustaleń analizowanego Planu również 

w odniesieniu do ww. obszarów podlegających ochronie. 

 Przy ocenie oddziaływań na obszary Natura 2000 należy pamięć, że cyt.: „obszary Natura 2000 

wyznacza się w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych 

w załącznikach I i II do Dyrektywy Siedliskowej, a więc ochronie nie podlegają wszystkie składniki 

przyrody, tak jak w innych formach ochrony przyrody np. w parkach narodowych i rezerwatach 

przyrody. Ochrona w ramach sieci Natura 2000 nie oznacza ochrony rezerwatowej (konserwatorskiej) 

lecz przeciwnie, zakłada prowadzenie dotychczasowych działań gospodarczych, jeśli zapewniają one 

utrzymanie istniejącego stanu ekosystemów
9
. System ostoi Natura 2000 służy zachowaniu 

wymienionych w dyrektywach siedlisk i gatunków cennych, reprezentatywnych bądź zagrożonych 

w skali kontynentu, tworzących europejskie dziedzictwo przyrodnicze – niezależnie od Krajowego 

Systemu Obszarów Chronionych. Należy podkreślić, ze ostoje Natura 2000 nie są wyłączone 

z dotychczasowych form działalności gospodarczej a jedynie mają stymulować zrównoważony rozwój 

tych obszarów ze szczególnym uwzględnieniem wybranych siedlisk przyrodniczych 
10

. 

Zmiany w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów, jakie mogą nastąpić w rezultacie wejścia 

w życie ustaleń przedmiotowego Planu nie mają „inwazyjnego charakteru”, bowiem dotyczą 

praktycznie wyłącznie zmian w zakresie możliwych do realizacji funkcji, przy czym dodatkowe 

funkcje nie są oceniane jako uciążliwe. Zidentyfikowane w niniejszej prognozie oddziaływania, 

swoim zakresem w żaden sposób nie będą miały znaczenia dla funkcjonowania i ochrony obszarów 

Natura 2000, zwłaszcza dla zidentyfikowanych i wskazanych w Projekcie Planu Ochrony obszaru 

NATURA 2000 PLB 300002 Dolina Środkowej Warty, przygotowanym przez zespół Przedsiębiorstwa 

Wielobranżowego „KRAMEKO” sp. z.o.o. siedlisk przyrodniczych oraz miejsc występowania 

poszczególnych gatunków ptaków.  

Stwierdza się zatem, że w wyniku realizacji ustaleń analizowanego miejscowego Planu 

zagospodarowania przestrzennego nie wystąpi znaczące oddziaływanie na cele i przedmiot 

ochrony obszaru NATURA 2000 PLB 300002 Dolina Środkowej Warty oraz na integralność 

tego obszaru, a także na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 PLH 300009 Ostoja 

Nadwarciańska oraz na integralność tego obszaru. 

                                                 
9 Derlacz P. 2003 a. Sieć Natura 2000 w europejskiej ochronie przyrody. [W:] Natura 2000 w lasach Polski – skrypt 

dla każdego. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. 

10 Pawlaczyk P. 2003. Miejsce sieci Natura 2000 w polskiej ochronie przyrody. [W:] Natura 2000 w lasach Polski – 

skrypt dla każdego. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. 
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Nie przewiduje się by realizacja ustaleń Planu miała wpływ na inne obszary podlegające 

ochronie, położone w sąsiedztwie, wskazane w rozdz. 2.2. 

 

Typy zidentyfikowanych powyżej oddziaływań na środowisko występujących na analizowanym 

obszarze zaprezentowano w tab. 4. 

 

 

Tab. 4. Przewidywane oddziaływania na środowisko, wg ich charakteru i oceny 

Oddziaływania: 

Wystąpi / 

nie 

wystąpi 

Rodzaj oddziaływania 
Ocena 

oddziaływania: 

Oddziaływanie 

odwracalne / 

nieodwracalne 

bezpośrednie nie - - - 

pośrednie tak 

 - wzrost ilości wytwarzanych odpadów oraz ścieków, jako 

skutek rozwoju zainwestowania (obiekty są obecnie 

nieużytkowane), 

 - wzrost emisji hałasu związanego z obecnością większej 

liczby użytkowników terenu;; 

N odwracalne 

skumulowane nie - - - 

chwilowe nie - - - 

stałe nie - - - 

krótkoterminowe tak 

 - emisja hałasu, gazów i pyłów w trakcie prowadzenia prac 

budowlanych, 

 - zajęcie i naruszenie powierzchni biologicznie czynnej 

w trakcie prowadzenia prac budowlanych; 

N odwracalne 

długoterminowe tak 

 - wzrost ilości wytwarzanych odpadów oraz ścieków, jako 

skutek rozwoju zainwestowania (obiekty są obecnie 

nieużytkowane), 

 - wzrost emisji hałasu związanego z obecnością większej 

liczby użytkowników terenu. 

N odwracalne 

Źródło: opracowanie własne. 

 

6. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko i ich ocena 

 

Objęty analizą Plan nie wprowadza zmian w zasięgu terenów przeznaczonych pod 

zainwestowanie w stosunku do stanu istniejącego, a jedynie niewielkie zamiany w zakresie 

przeznaczenia terenów i zakresu możliwych do realizacji w jego granicach przedsięwzięć. Wszystkie 

ustalenia Planu odnoszą się zatem do istniejącej zabudowy. Jak podano w rozdz. 2.6., na mocy ustaleń 

projektu Planu, w całym obszarze obowiązywać ma zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze 

i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem urządzeń infrastruktury 

technicznej.  

 

Biorąc zatem pod uwagę ww. ustalenia projektu Planu, wymogi przepisów odrębnych z zakresu 

ochrony środowiska, a także ustalenia rozdz. 5 niniejszej prognozy, w tym stwierdzony brak wpływu 

ustaleń projektu Planu na cele i przedmiot ochrony obu ww. obszarów Natura 2000 oraz integralność 

tych obszarów nie przewiduje się, by realizacja ustaleń Planu skutkowała znaczącym oddziaływaniem 

na środowisko. 

 

7. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

 

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko obejmuje oddziaływanie wykraczające poza granice 

państwa. Z uwagi na dużą odległość obszaru Planu od granic Państwa (ok. 245,0 km od granicy 

polsko-niemieckiej i większe odległości od granic z pozostałymi państwami ościennymi) realizacja 

ustaleń Planu nie będzie skutkować transgranicznym oddziaływaniem na środowisko.  
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8. Propozycje rozwiązań alternatywnych do ustaleń Planu, wobec celów i geograficznego 

zasięgu dokumentu (projektu Planu) oraz celu i przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralności tego obszaru 

 

Zaproponowane ostatecznie w projekcie Planu rozwiązania w zakresie przeznaczenia terenów, 

sposobu ich zagospodarowania, warunków dla projektowanej zabudowy oraz zasad obsługi 

technicznej i komunikacyjnej pozostają w zgodności z zaleceniami wynikającymi z opracowania 

ekofizjograficznego, stanowiąc kontynuację istniejącego użytkowania terenów oraz wskazując nowe 

możliwości rozwoju obszaru w oparciu o jego historyczne cechy oraz nowe potrzeby i możliwości 

inwestycyjne. Projekt Planu uwzględnia wymogi ochrony środowiska i przyrody, krajobrazu oraz 

dziedzictwa kulturowego. W związku z powyższym dla projektu Planu, który został poddany analizie 

i ocenie w niniejszej prognozie, nie stwierdzono potrzeby wskazywania rozwiązań alternatywnych. 

 

Dokonana w ramach niniejszej prognozy analiza ostatecznie przyjętych ustaleń Planu 

w odniesieniu do celu i przedmiotu ochrony położonych w sąsiedztwie obszarów Natura 2000 „Dolina 

Środkowej Warty” i „Ostoja Nadwarciańska” oraz ich integralności pozwala stwierdzić, że ustalenia 

projektu Planu nie będą miały wpływu na sposób zagospodarowania obszarów „naturowych” i tym 

samym nie stanowią jakiegokolwiek zagrożenia dla celu i przedmiotu ochrony obu ww. obszarów oraz 

dla ich integralności. W związku z powyższym, nie stwierdzono potrzeby wskazania rozwiązań 

alternatywnych w stosunku do tych, które przedstawiono w projekcie Planu. 

 

9. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko ustaleń projektu Planu, w szczególności na cele 

i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

 

Zmiana sposobu użytkowania istniejących w granicach Planu obiektów, jak stwierdzono w rozdz. 

5 może skutkować negatywnym oddziaływaniem o krótkotrwałym, odwracalnym charakterze. 

W odniesieniu do niektórych z nich możliwe jest stosowanie pewnych rozwiązań, które zapewnią 

minimalizację negatywnych zjawisk. Na etapie realizacji inwestycji, będą to:  

1) zastosowanie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń; 

2) zadarnienie powierzchni wolnych od zabudowy bezpośrednio po zakończeniu prac 

budowlanych; 

3)  prowadzenie wszelkich prac budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Istniejący sposób zainwestowania obszaru w intensywnie zabudowanym obszarze Starówki 

ogranicza możliwości wprowadzania zieleni jako rozwiązania podnoszącego jakość życia 

i środowiska. Tym nie mniej w projekcie Planu ustalono wymaganą do zachowania minimalną 

wielkość powierzchni biologicznie czynnej. 

 

Przewidywany wzrost ilości użytkowników poszczególnych terenów prowadzić będzie 

nieuchronnie do wzrostu ilości wytwarzanych odpadów i ścieków. Ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej zawarte w Planie mają na celu minimalizację negatywnych skutków funkcjonowania 

obiektów w obrębie terenów zainwestowanych, zwłaszcza obowiązek zaopatrzenia wszystkich 

terenów w media infrastruktury technicznej poprzez istniejące i rozbudowywane zbiorowe systemy 

uzbrojenia. 

Niniejsza prognoza wykazała brak szczególnych zagrożeń i przewidywanych znaczących 

oddziaływań na środowisko, w tym zagrożeń dla jakości powietrza atmosferycznego oraz dla jakości 

wód powierzchniowych i podziemnych. W związku z tym nie wskazuje się zastosowania 

szczególnych środków w celu ograniczenia emisji substancji szkodliwych do środowiska. Stosowanie 

wszystkich zaleceń zawartych w Planie, będzie gwarantować ograniczenie do minimum negatywnych 

skutków dla środowiska.  

 

W odniesieniu do obszarów należących do sieci Natura 2000 „Dolina środkowej Warty” oraz 

„Ostoja Nadwarciańska”, położonych w sąsiedztwie obszaru Planu nie wskazuje się dodatkowych 

rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 
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oddziaływań na środowisko obszaru Natura 2000, wynikających z realizacji ustaleń planu. Zapisy 

projektu Planu nie będą miały wpływu na sposób zagospodarowania ww. obszarów „naturowych”. 

 

10. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji ustaleń Planu 

 

Skutki realizacji ustaleń projektu Planu mają zazwyczaj złożony charakter i obejmują: 

1) fizyczne zmiany krajobrazu wynikające ze zmian zagospodarowania terenu (zmiany struktury 

użytkowania gruntów, rozwój elementów infrastruktury technicznej, rozwój zabudowy); 

2) zmiany jakości poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego (powietrza, wód, gleb, 

klimatu akustycznego, różnorodności biologicznej); 

3) zmiany w sferze społecznej i gospodarczej obszaru. 

 

Przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie 

regulują metod analizy skutków realizacji zapisów projektu Planu ani częstotliwości ich 

przeprowadzania w odniesieniu do zmian jakości środowiska przyrodniczego oraz zmian 

zachodzących w sferze społecznej i gospodarczej. Wymóg prowadzenia monitoringu skutków 

realizacji postanowień Planu w zakresie oddziaływania na środowisko wynika z 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, natomiast 

metody i częstotliwość monitoringu określane są w prognozie oddziaływania na środowisko, a później 

w „podsumowaniu”, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Prowadzenie wymaganego monitoringu 

musi być poprzedzone pełną informacją na temat realizowanych inwestycji, które wynikają 

z postanowień Planu. Punktem wyjścia może być analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, 

do której przeprowadzenia, zgodnie z art. 32 ww. ustawy organ sporządzający mpzp, czyli Prezydent 

Miasta Konina jest zobowiązany przynajmniej raz w czasie kadencji rady miasta. 

Pełna analiza skutków realizacji postanowień miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie oddziaływania na środowisko powinna uwzględniać zmiany zachodzące 

w środowisku przyrodniczym i społecznym, zarówno ilościowe jak i jakościowe. Badaniu jakości 

środowiska służy regularny monitoring jego poszczególnych komponentów, w tym powietrza, wody, 

gleb, klimatu akustycznego na obszarach zamieszkania. Analiza porównawcza wyników 

przeprowadzonych w ramach monitoringu pomiarów i obserwacji powinna być podstawową metodą 

analizy skutków realizacji ustaleń Planu w środowisku przyrodniczym. 

Do prowadzenia monitoringu środowiska zobligowane są państwowe organy monitoringu 

środowiska, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. Sposoby prowadzenia pomiarów oraz ich 

późniejszego opracowania określone są dla poszczególnych elementów środowiska w przepisach 

odrębnych. Współpraca z WIOŚ w Poznaniu umożliwi wykorzystanie wyników specjalistycznych 

pomiarów, które mogą być wykorzystywane do dalszych analiz i ocen. Szczególnie pożądane mogą 

być dane z pomiarów: 

1) fizyczno-chemicznych wód podziemnych, ścieków; 

2) wielkości wytwarzanych odpadów; 

3) wielkości zanieczyszczeń powietrza (imisja); 

4) hałasu; 

5) promieniowania elektromagnetycznego w środowisku. 

 

Wyszczególnione pomiary powinny być wykonywane w miarę możliwości bezpośrednio 

na obszarze objętym Planem. 

 

Z uwagi na fakt, iż istotą monitoringu powinno być powiązanie przyczyn (zmian 

w zagospodarowaniu, sposobie użytkowania terenów) ze skutkami (zmianami w jakości 

poszczególnych komponentów środowiska), zalecaną metodą analizy skutków realizacji ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest kompleksowa analiza porównawcza 

przeprowadzana w oparciu o dane uzyskane w toku regularnego monitoringu środowiska 
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przyrodniczego i antropogenicznego. Za najbardziej istotne w przypadku niniejszego Planu, uznano 

monitorowanie: 

1) zmian jakości poszczególnych komponentów środowiska (m.in. powietrza, wód, klimatu 

akustycznego – na obszarach podlegających ochronie w tym zakresie) – w cyklu czteroletnim, 

z wykorzystaniem specjalistycznych badań poszczególnych komponentów środowiska, 

metodą analizy porównawczej; 

a także pomocniczo: 

2) zmian wielkości powierzchni terenów zabudowanych, powierzchni biologicznie czynnej – 

w cyklu czteroletnim metodą inwentaryzacji urbanistycznej. 

 

11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym  

 
Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem sporządzanym obowiązkowo dla 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na podstawie art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Niniejsze 

opracowanie zostało przygotowane dla potrzeb Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina: rejon ulic Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte wykonywanego na zlecenie 

Urzędu Miejskiego w Koninie. Zakres i stopień szczegółowości opracowania został wcześniej 

uzgodniony z organami do tego uprawnionymi. 

Podstawowym celem prognozy jest ustalenie, czy zapisy projektu Planu nie naruszają zasad 

prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz czy względy ochrony środowiska 

i zrównoważonego rozwoju były rozważane na równi z innymi celami gospodarczymi i społecznymi. 

W przedmiotowym opracowaniu wykazano powiązania projektu Planu z innymi dokumentami, tj. 

ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Konina oraz 

Opracowaniem ekofizjograficznym podstawowym– aktualizacja, a także przedstawiono informacje, 

które zawarte zostały prognozie oddziaływania na środowisko do przyjętego już Aktualizacji 

programu ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-

2017. 

 Analizie i ocenie poddano stan środowiska przyrodniczego, zidentyfikowano jego zagrożenia 

oraz problemy, a także określono jego potencjalne zmiany w wyniku realizacji ustaleń planu.  

Istniejący stan środowiska przyrodniczego i antropogenicznego 

Przedmiotowy obszar usytuowany jest na południe od koryta doliny Warty (odległość od koryta 

rzeki wynosi około 180,0 m), obejmuje położony poza wałami przeciwpowodziowymi fragment 

doliny, w pełni zagospodarowany i zurbanizowany. Wysokość bezwzględna terenu wynosi tu około 

84,0 m n.p.m. Inne niż Warta elementy sieci hydrologicznej – naturalne lub sztuczne nie występują 

w obszarze Planu i w jego sąsiedztwie. Jakość wód rzeki Warty, w świetle prowadzonych przez WIOŚ 

w Poznaniu badań, nie przedstawia się dobrze (stwierdzono zły stan wód), co jest to prawdopodobnie 

spowodowane czynnikami spoza obszaru objętego Planem, zwłaszcza, że nie zinwentaryzowano tu 

żadnych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych. Jakość wód 

powierzchniowych przedstawia się lepiej – ocena jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 78, 

w obrębie której znajduje się przedmiotowy obszar, wykazała, że jakość wód mieści się w granicach II 

klasy, tj. wód dobrej jakości (2012 r.). 

Na terenie objętym opracowaniem nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych. 

Pokrywa glebowa całego obszaru objętego Planem, a także jego najbliższego sąsiedztwa została silnie 

przekształcona w skutek działalności człowieka, właściwie zniszczona, podłoże ma charakter 

antropogeniczny. Teren jest pozbawiony naturalnej roślinności, w miejscu której znajduje się 

zabudowa, utwardzona, sztuczna nawierzchnia lub zbiorowiska wtórne towarzyszące terenom 

zurbanizowanym. Istniejąca w obszarze Planu roślinność ograniczona jest do powierzchni 

zadarnionych oraz pojedynczych drzew przed budynkiem zabytkowej synagogi. 

W granicach Planu nie występują żadne formy ochrony przyrody, o których mowa w ustawie 

z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W sąsiedztwie zlokalizowane są: obszary Natura 2000 

„Ostoja Nadwarciańska” i „Dolina Środkowej Warty”, Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu, 
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Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu, Powidzko – Bieniszewski Obszar Chronionego 

Krajobrazu. 

Pod względem wiodącego sposobu użytkowania obszar objęty Planem nie odbiega od terenów 

z nim sąsiadujących. Są to tereny o zwartej zabudowie śródmiejskiej – wielorodzinnej i usługowej. Na 

działkach objętych Planem znajdują się zabytkowe, obecnie nieużytkowane obiekty synagogi oraz 

budynek usługowy będący siedzibą Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu (od strony ulicy 

Obrońców Westerplatte). W granicach Planu (u zbiegu ulic Adama Mickiewicza i Obrońców 

Westerplatte) znajdował się budynek dawnej szkoły talmudycznej – zburzony w lipcu 2016 r. 

Komunikacja z pozostałymi częściami Miasta zapewniona jest przez ulice bezpośrednio przyległe do 

obszaru Planu, który jest w pełni uzbrojony. 

Ocena aktualnego stanu środowiska przyrodniczego wskazuje na niewielki stopień 

zanieczyszczenia obszaru. Nie występują tutaj obiekty szczególnie szkodliwe lub uciążliwe dla 

środowiska i zdrowia mieszkańców. Również trasy komunikacyjne o znaczeniu ponadlokalnym, 

stanowiące potencjalnie źródło uciążliwości związanych z emisja hałasu i zanieczyszczeń, 

zlokalizowane są w oddaleniu od obszaru Planu, poza zasięgiem ich oddziaływania. Źródła 

zanieczyszczeń poszczególnych komponentów środowiska (powietrza, wody) są identyczne jak na 

większości terenów miejskich o dużym stopniu zurbanizowania.  

Istniejące problemy ochrony środowiska 

Dla potrzeb prognozy przeprowadzono analizę problemów i zagrożeń środowiska, które mogą 

być istotne z punktu widzenia realizacji postanowień Planu. Stwierdzono, jednak, że proponowane 

w Planie przeznaczenie terenów nie pozostaje w kolizji z wymogami ochrony środowiska, podobnie 

jak i pozostałe ustalenia Planu, które gwarantują, że pogorszenie stanu środowiska nie będzie miało 

miejsca. Wobec braku w obrębie obszaru Planu form ochrony przyrody, identyfikację problemów 

i zagrożeń środowiska w odniesieniu do obszarów podlegających ochronie przeprowadzono dla 

obszarów Natura 2000: Doliny Środkowej Warty (PLB 300002) oraz Ostoi Nadwarciańskiej 

położonych w bliskim sąsiedztwie obszaru Planu. Zagrożenia, które wyszczególnione zostały 

w Standardowym Formularzu Danych nie dotyczą jednak obszaru objętego Planem i jego sąsiedztwa – 

części obszaru zwartej, historycznej zabudowy Konina, natomiast innych zagrożeń środowiska, 

mających wpływ na cele i przedmiot ochrony obu obszarów Natura 2000, nie zidentyfikowano na 

opisywanym obszarze. 

Potencjalne zmiany stanu środowiska przy braku realizacji ustaleń zawartych w projekcie Planu 

Dla całego opisywanego obszaru obowiązuje miejscowy plany zagospodarowania 

przestrzennego, uchwalony w 2009 r. i sporządzony w trybie przepisów ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do opracowania nowego, poddanego 

niniejszej analizie Planu przystąpiono w związku z wnioskami właścicieli nieruchomości o zmianę 

przeznaczenia terenów. Projekt Planu nie zmienia zasięgu terenów możliwych do zainwestowania ani 

znacząco przeznaczenia terenów w stosunku do obowiązującego Planu i do stanu istniejącego. 

Zawarte w nim regulacje w zakresie zasad kształtowania zabudowy są niezbędne dla kształtowania 

ładu przestrzennego i estetyki otoczenia. Służą również ochronie i kształtowaniu walorów 

zabytkowych i krajobrazowych. 

Brak realizacji niniejszego dokumentu oznaczać będzie, że wszelkie inwestycje w obszarze 

realizowane będą w oparciu o pozwolenia na budowę wydawane w zgodzie z obowiązującym planem 

z 2009 r. Ponieważ ww. obowiązujący plan miejscowy zapewnia podstawową ochronę wrażliwych 

terenów nie przewiduje się, że w przypadku braku realizacji ustaleń przygotowywanego projektu 

planu w środowisku nastąpią znaczące zmiany.  

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 

oraz sposób ich uwzględnienia w mpzp 

Cele ochrony środowiska określane są w strategicznych dokumentach programowych 

i ustawowych, zarówno w tych o zasięgu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. 

W prognozie szczegółowo opisano sposób uwzględnienia w projekcie Planu celów ochrony 

środowiska ustanowionych w: Polityce ekologicznej Państwa, Traktacie o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej oraz Protokole z Kioto. Zakres uwzględnionych celów wynika z kilku podstawowych 

czynników które uniemożliwiają bezpośrednią realizację niektórych celów ochrony środowiska 

ustanawianych na szczeblach wyższych niż lokalny, mianowicie z: 
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1) charakteru obszaru objętego Planem, jego wielkości, stanu zainwestowania, położenia 

w systemie przyrodniczym i gospodarczym oraz względem form ochrony przyrody; 

2) określonego w przepisach odrębnych zakresu ustaleń Planu miejscowego; 

3) wynikającej z technik prawodawczych zasady, zgodnie z którą ustalenia Planu nie mogą 

powielać, ani zmieniać przepisów zawartych w innych aktach prawnych. 

Ustalenia projektu Planu 

Obszar objęty projektem Planu podzielono na tereny o różnym przeznaczeniu lub odmiennych 

zasadach zagospodarowania, wydzielone liniami rozgraniczającymi: tereny zabudowy usługowej 

i mieszkaniowej wielorodzinnej (UMW), teren zabudowy usługowej (U). 

Przewidywane oddziaływania na środowisko, będące skutkiem realizacji ustaleń Planu, w tym 

znaczące oddziaływania: 

Identyfikacja i ocena przewidywanych oddziaływań obejmowała oddziaływania na różnorodność 

biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby 

naturalne, zabytki i dobra materialne, rozpatrywane w podziale na kategorie: oddziaływania 

bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, długoterminowe, stałe, chwilowe, 

pozytywne i negatywne. W toku prowadzonych analiz, stwierdzono, iż realizacja ustaleń Planu 

skutkować będzie następującymi zjawiskami: emisją hałasu, gazów i pyłów do powietrza w trakcie 

prowadzenia prac budowlanych, wytwarzaniem odpadów i ścieków, naruszeniem powierzchni 

biologicznie czynnej w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Przewidywane oddziaływania 

rozpatrywane były również pod kątem obszarów Natura 2000 i innych obszarów podlegających 

ochronie. Stwierdzono, że realizacja ustaleń Planu nie będzie miała wpływu na obszary podlegające 

ochronie, położone w sąsiedztwie, a także na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000: Dolina 

Środkowej Warty i Ostoja Nadwarciańska.  

Z uwagi na ustalony w projekcie Planu zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze 

i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (z wyłączeniem urządzeń infrastruktury 

technicznej), a także wykazany w prognozie brak wpływu ustaleń projektu Planu na cele i przedmiot 

ochrony obu ww. obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów nie stwierdzono, by 

realizacja ustaleń Planu mogła skutkować znaczącym oddziaływaniem na środowisko, jak również nie 

określono obszaru objętego znaczącym oddziaływaniem. 

W prognozie wykazano również, że realizacja ustaleń Planu nie będzie skutkować 

transgranicznym oddziaływaniem na środowisko. 

Propozycje rozwiązań alternatywnych do ustaleń Planu: 

Zaproponowane ostatecznie w projekcie Planu rozwiązania w zakresie przeznaczenia terenów, 

sposobu ich zagospodarowania, warunków dla projektowanej zabudowy oraz zasad obsługi 

technicznej i komunikacyjnej pozostają w zgodności z zaleceniami wynikającymi z opracowania 

ekofizjograficznego, stanowiąc kontynuację istniejącego użytkowania terenów oraz wskazując nowe 

możliwości rozwoju obszaru w oparciu o jego historyczne cechy oraz nowe potrzeby i możliwości 

inwestycyjne. Projekt Planu uwzględnia wymogi ochrony środowiska i przyrody, krajobrazu oraz 

dziedzictwa kulturowego. W związku z powyższym dla projektu Planu, który został poddany analizie 

i ocenie w niniejszej prognozie, nie stwierdzono potrzeby wskazywania rozwiązań alternatywnych. 

Analiza ostatecznie przyjętych ustaleń Planu w odniesieniu do celu i przedmiotu ochrony 

położonych w sąsiedztwie obszarów Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty” i „Ostoja 

Nadwarciańska” oraz ich integralności pozwoliła stwierdzić, że ustalenia projektu Planu nie będą 

miały wpływu na sposób zagospodarowania obszarów „naturowych” i tym samym nie stanowią 

jakiegokolwiek zagrożenia dla celu i przedmiotu ochrony obu ww. obszarów oraz dla integralności 

tych obszarów. W związku z powyższym, nie stwierdzono potrzeby wskazania rozwiązań 

alternatywnych w stosunku do tych, które przedstawiono w projekcie Planu. 

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko ustaleń projektu Planu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 

W prognozie wykazano brak potrzeby wskazywania szczególnych rozwiązań mających na celu 

zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą. Zwrócono jednak uwagę na konieczność 

prowadzenia prac budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób maksymalnie 

ograniczający negatywne skutki dla środowiska, z zastosowaniem urządzeń o niskim poziomie emisji 
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hałasu oraz zanieczyszczeń oraz zadarnienie powierzchni wolnych od zabudowy bezpośrednio po 

zakończeniu prac budowlanych. 

W odniesieniu do obszarów należących do sieci Natura 2000 „Dolina środkowej Warty” oraz 

„Ostoja Nadwarciańska” nie wskazano dodatkowych rozwiązań mających na celu zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko obszaru Natura 

2000, wynikających z realizacji ustaleń Planu, bowiem zawarte w projekcie Planu zapisy w sposób 

wyczerpujący odnoszą się do celów oraz przedmiotu ochrony obszarów Natura 2000.  

Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji ustaleń Planu: 

Realizacja ustaleń Planu nie będzie skutkować transgranicznym oddziaływaniem na środowisko. 

Zalecaną metodą analizy skutków realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, wynikającą z prognozy, jest kompleksowa analiza porównawcza przeprowadzana 

w oparciu o dane uzyskane w toku regularnego monitoringu środowiska przyrodniczego 

i antropogenicznego. Za najbardziej istotne, uznano monitorowanie następujących zjawisk i procesów: 

zmian wielkości powierzchni terenów zabudowanych, powierzchni biologicznie czynnej, zmian 

jakości poszczególnych komponentów środowiska (m.in. powietrza, wód podziemnych, klimatu 

akustycznego – na obszarach zamieszkałych). 

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina  rejon ulic Adama 

Mickiewicza i Obrońców Westerplatte wykonywany na zlecenie Urzędu Miejskiego w Koninie, należy 

uznać za poprawny. Przy spełnieniu wymagań wynikających z przepisów szczególnych, w tym 

dotyczących ochrony środowiska, Plan nie budzi obaw o spowodowanie zagrożenia dla środowiska 

przyrodniczego. 


