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1. Wstęp 

1.1. Podstawa formalno-prawna 

Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko jest wymagane przez ustawę z dnia 3 października 2008 r. 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. 

zm.). Prognozę sporządza się obligatoryjnie do każdego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz każdej zmiany planu, z wyjątkiem sytuacji, 

gdy wprowadza się niewielkie modyfikacje przyjętego dokumentu i organ sporządzający 

miejscowy plan uzyska uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na odstąpienie  

od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek sporządzenia 

prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego nałożony jest także przez ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.). 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko obejmuje w szczególności 

następujące działania: 

 uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania 

na środowisko, 

 sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 

 uzyskanie wymaganych ustawą opinii, 

 zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

W analizowanym przypadku prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych 

obszarów przy ul. Parowozownia oraz dla rejonu przy ul. Zakładowej, część wschodnia. 

 

1.2. Cel sporządzenia prognozy 

Celem opracowania prognozy jest identyfikacja oraz ocena wpływu projektowanych 

rozwiązań planistycznych na środowisko przyrodnicze, a także ocena skuteczności 

przyjętych rozwiązań proekologicznych. 

Prognozy oddziaływania na środowisko pozwalają uświadomić mieszkańcom miasta 

oraz przedstawicielom samorządu terytorialnego środowiskowe aspekty planowanego 

rozwoju, a organom administracyjnym winny ułatwiać rozstrzyganie o zgodności ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z prawem. Dokument ten pomaga 

również odpowiednim instytucjom przy opiniowaniu lub uzgadnianiu planów miejscowych. 

 

1.3. Zawartość prognozy 

Niniejsza prognoza została sporządzona w pełnym zakresie zgodnie z ustawą 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Według zapisów tej ustawy 

prognoza oddziaływania na środowisko: 

1) zawiera: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
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e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

2) określa, analizuje i ocenia: 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

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

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, 

oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione 

podczas opracowywania dokumentu, 

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 

i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, 

a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, 

powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra 

materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska 

i między oddziaływaniami na te elementy; 

3) przedstawia: 

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania 

alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie 

wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej 

do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 

napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy. 

W prognozie oddziaływania na środowisko uwzględnia się także informacje zawarte 

w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, 

dokumentów, powiązanych z projektem planu. 

 

2. Metoda opracowania 

Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przebiegała równolegle 

do toku tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będącego 

przedmiotem opracowania. 

Pierwszym etapem była inwentaryzacja urbanistyczna obszaru objętego planem. 

Dokonano wizji terenu oraz analizy materiałów przedstawiających istniejący stan 

zagospodarowania (w tym: zdjęcia satelitarne, lotnicze, mapy), aby jak najbardziej 

szczegółowo scharakteryzować dany obszar oraz określić jego środowisko przyrodnicze 

i powiązania z otoczeniem. 

Następnie zapoznano się z dokumentami strategicznymi przedstawiającymi 

uwarunkowania danego obszaru (także środowiskowe) oraz zalecany kierunek rozwoju 

przestrzennego. W celu scharakteryzowania i oceny stanu środowiska (oraz poszczególnych 
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jego elementów) posłużono się także innymi opracowaniami, raportami o stanie środowiska 

a także danymi odnoszącymi się bezpośrednio lub, w przypadku ich braku, pośrednio  

do danego terenu. Dzięki opisom środowiska wykraczającym poza granice opracowania 

można było uzyskać informacje o powiązaniach badanego obszaru z regionalnym i krajowym 

systemem środowiska przyrodniczego, co było pomocne w określeniu ponadlokalnego 

znaczenia poszczególnych elementów środowiska na terenie objętym opracowaniem. 

W przedstawionej prognozie wykorzystano między innymi następujące źródła 

(w tym źródła internetowe) oraz akty prawne: 

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

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1405 z późn. zm.); 

 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.); 

 Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.); 

 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu 

niektórych planów i programów na środowisko; 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

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

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

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

 Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016; 

 Europejska Konwencja Krajobrazowa, Florencja 2000; 

 VI Wspólnotowy Program Działań w zakresie Środowiska Naturalnego; 

 Raporty o stanie środowiska w Wielkopolsce, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Poznaniu; 

 Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2016, 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu; 

 Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach monitoringu 

operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2016 r. /wg badań PIG/; 

 Ocena stanu jednolitych części wód za rok 2016; 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry; 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Konina 

ze zmianami; 

 http://www.poznan.wios.gov.pl – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Poznaniu; 

 http://mjwp.gios.gov.pl/mapa – Monitoring jakości wód podziemnych, Generalny 

Inspektorat Ochrony Środowiska; 

 http://natura2000.gdos.gov.pl – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – Europejska 

Sieć Ekologiczna Natura 2000; 

 http://www.psh.gov.pl/ – Państwowa Służba Hydrogeologiczna; 

 http://m.bazagis.pgi.gov.pl – Centralna Baza Danych Geologicznych – Państwowy 

Instytut Geologiczny; 

 http://btsearch.pl/ – wyszukiwarka stacji bazowych telefonii komórkowej GSM i UMTS; 

 www.geoportal.gov.pl – Geoportal; 

 Główny Urząd Statystyczny - Bank Danych Lokalnych; 

 Kondracki J., 1994: Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, 

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa; 
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 Matuszkiewicz J.M., 1993, Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski, Prace 

Geograficzne IGiPZ PAN, 158; 

 Krygowski B., mapa geomorfologiczna niziny Wielkopolsko-Kujawskiej; 

 Gumiński R., 1948, Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce, 

Przegląd Meteorologiczny i Hydrologiczny; 

 Jaworski M., Wróblewski Z., 2008, Pole elektromagnetyczne w otoczeniu 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, w: Pola elektromagnetyczne w środowisku – 

problemy zdrowotne, ekologiczne, pomiarowe i administracyjne, XXII Szkoła Jesienna 

[PTBR], materiały konferencyjne, Zakopane; 

 Mapa hydrograficzna, Geoportal;  

 Ewidencja gruntów i budynków miasta Konina. 

 

3. Informacja o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami 

Przedmiotem oceny zawartej w niniejszej prognozie są ustalenia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych 

obszarów przy ul. Parowozownia oraz dla rejonu przy ul. Zakładowej, część wschodnia. 

Ustalenia, które powinny się znajdować w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego zawarte są w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Przedmiotem ustaleń planu są: 

1) teren zabudowy usługowej wraz z istniejącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną; 

2) tereny zabudowy usługowej; 

3) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów wraz z zabudową usługową; 

4) teren obszaru kolejowy; 

5) tereny infrastruktury technicznej; 

6) teren komunikacji: 

a) teren drogi publicznej głównej ruchu przyspieszonego, 

b) teren drogi publicznej głównej, 

c) tereny dróg publicznych zbiorczych, 

d) tereny dróg publicznych lokalnych, 

e) tereny dróg publicznych dojazdowych, 

f) teren drogi wewnętrznej. 

Celem regulacji zawartych w ustaleniach projektu planu jest m.in.: 

 korekta ustaleń obowiązującego miejscowego planu, które utrudniają realizację zabudowy 

na terenach aktywizacji gospodarczej, 

 aktualizacja układu komunikacyjnego i wskazanie rozwiązań dla obsługi danego terenu, 

 określenie nowych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, parametrów i wskaźników  

dla projektowanych obiektów, 

 zapewnienie właściwego funkcjonowania i dalszego rozwoju obszaru  

przy ul. Parowozownia, przeznaczając go pod zabudowę produkcyjną i usługową, 

 uwzględnienie zasad i obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska  

oraz ograniczanie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Projekt planu sporządzono z uwzględnieniem zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, zatwierdzonej uchwałą nr 42 

Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r. 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
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dla analizowanego terenu wskazano następujące kierunki rozwoju: 

 

 

 

 
G- strefa działalności gospodarczej 

M-strefa mieszkaniowa 

 

Ryc. 1. Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 
 

4. Charakterystyka miasta Konina 

 

Miasto Konin położone jest w środkowej Polsce we wschodniej części województwa 

wielkopolskiego. Jest jednym z czterech miast na prawach powiatu w województwie. 

Graniczy z sześcioma gminami, w tym z dwoma miejsko-wiejskimi i czterema wiejskimi. 

Przez miasto przepływa rzeka Warta ze wschodu na zachód dzieląc miasto na dwie części. 

Konin jest najważniejszym ośrodkiem Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. W jego 

granicach zlokalizowane są dwie elektrownie węglowe: „Konin” i „Pątnów”. Na południe  

od Konina przebiega autostrada A2. Przez miasto prowadzą dwie drogi krajowe i dwie 

wojewódzkie oraz przebiega ważna linia kolejowa o randze europejskiej Frankfurt nad Odrą-

Warszawa Zachodnia. 

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski Kondrackiego (1994) miasto Konin 

leży na pograniczu dwóch podprowincji: Pojezierze Południowobałtyckie (w północnej części) 

oraz Niziny Środkowopolskie (w południowej). W podziale na mezoregiony, Konin należy do 

Pojezierza Gnieźnieńskiego (w przypadku pierwszej podprowincji) oraz do Doliny Konińskiej 

i częściowo Kotliny Kolskiej (w przypadku drugiej podprowincji). Biorąc pod uwagę 

geobotaniczny podział Polski według Matuszkiewicza (1993) miasto należy do działu 
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Brandenbursko-Wielkopolskiego, w części południowej – do krainy Środkowowielkopolskiej, 

okręgu Jarocińsko-Rychwalskiego i podokręgów: Doliny Warty "Konin – ujście Prosny" 

i Rychwalskiego, a w części północnej – do krainy Kujawskiej, okręgu Łęczyckiego 

i podokręgu Pątnowskiego. W przypadku obu podziałów granicą jest przepływająca przez 

miasto rzeka Warta. 

 

Powierzchnia miasta Konina wynosi ponad 82 km². Według Banku Danych Lokalnych 

Głównego Urzędu Statystycznego liczba mieszkańców Konina wyniosła w 2015 r. 75 875 

i w ostatnich latach systematycznie spada. Miasto podzielone jest na trzy strefy. Południowa, 

na lewym brzegu Warty, obejmuje tzw. Stary Konin – czyli Stare Miasto wraz z przyległymi 

terenami i osiedlami  mieszkaniowymi. Część prawobrzeżna (środkowa) – Nowy Konin 

obejmuje głównie osiedla wielorodzinne. Przebiega przez nią linia kolejowa wraz z Dworcem 

Kolejowym. Część północna to głównie tereny przeznaczone pod działalność przemysłową. 

Zlokalizowane są tam elektrownie: „Pątnów I”, „Pątnów II” i „Konin”. Oprócz zabudowy 

przemysłowej są to tereny mało zagospodarowane, gdzie występują większe jeziora  

(w tym jezioro Gosławskie i Pątnowskie). 

 

4.1. Charakterystyka i stan środowiska przyrodniczego miasta 

 

Rzeźba terenu i morfologia 

Według podziału morfologicznego Wielkopolski B. Krygowskiego, morfologia  

na obszarze miasta Konina jest bardzo zróżnicowana (Ryc. 3). W południowej części 

dominują terasy: zalewowa denna (związana z rzeką Wartą) oraz terasa wysoka 

poprzecinana drobnymi dolinami. Część północna obejmuje równinę sandrową oraz 

wysoczyzny morenowe płaskie i faliste. Przez miasto, szeroką doliną przepływa rzeka Warta, 

która znacznie różnicuje rzeźbę terenu Konina. 

 

Ryc. 2. Fragment mapy geomorfologicznej niziny Wielkopolsko-Kujawskiej 

            pod redakcją B. Krygowskiego dla rejonu miasta Konina 
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Wody podziemne 

W roku 2004 wyznaczono na terenie województwa wielkopolskiego osiemnaście 

jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). Miasto Konin leży na pograniczu JCWPd 

nr 64 (Ryc. 4) i nr 78. Obszar objęty planem położony jest w całości w granicach JCWPd 

nr 64. Wody poziomu czwartorzędowego JCWPd nr 64 występują na obszarze całego 

JCWPd i są w izolacji od poziomu terenu. Dla zbiornika nr 78 w utworach czwartorzędowych 

występuje jeden poziom wodonośny. 

 

     Ryc. 3 Lokalizacja analizowanego obszaru na tle Jednolitych Części Wód Podziemnych 

 

            Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowa Służba Hydrogeologiczna 

 

W 2007 r. Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. Od roku 2007 na obszarze 

województwa wielkopolskiego badania chemizmu wód podziemnych w ramach monitoringu 

diagnostycznego i operacyjnego prowadzone są przez Państwowy Instytut Geologiczny  

w Warszawie. Na podstawie wyników monitoringu diagnostycznego i operacyjnego 

dokonana została ocena stanu chemicznego i ilościowego JCWPd na obszarze całego kraju. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzi monitoring wyłącznie na 

obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 

rolniczych. Badania monitoringowe są prowadzone w punktach pomiarowych (studnie 

wiercone, piezometry) spełniających wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej. W skład 

nowej sieci wchodzi część punktów dotychczas funkcjonujących w ramach monitoringu, 

nowe punkty wybrane spośród istniejących otworów hydrogeologicznych (ze szczególnym 

uwzględnieniem czynnych ujęć wody pitnej) oraz w niewielkim stopniu nowo wykonane 

punkty pomiarowe. Charakterystykę ilościowego i jakościowego stanu wód przedstawia 

tabela poniżej. 
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Tab. 1. Jednolite części wód podziemnych w granicach miasta Konina wraz z odstępstwami  
od osiągnięcia celów środowiskowych 

Nazwa jednolitej 

część wód 

[europejski kod 

JCW] 

Ocena stanu Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia 

celów 

środowiskowych 

Derogacje Uzasadnienie derogacji 

64 

[PLGW650064] 

ilościowy: 

dobry 

(2012 r.) 

 

zagrożony 

 

4(5)-1 

4(7)-1 

ze wzgl. na odwadnianie odkrywkowej 
kopalni węgla brunatnego i  brak 
możliwości likwidacji kopalni przed 
wyeksploatowaniem złoża, ze względów 
gospodarczych; Przerzut wody z 
Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. w 
Kleczewie z odkrywki Jóźwin 2B 

chemiczny 

dobry 

(2015 r.) 

78 

[PLGW650078] 

ilościowy: 

dobry 

(2012 r.) 

zagrożony 4(5)-1 

4(7)-1 

ze wzgl. na prowadzone odwadnianie 
odkrywkowej kopalni węgla brunatnego i 
brak możliwości likwidacji kopalni przed 
wyeksploatowaniem złoża ze względów 
gospodarczych; Odkrywka węgla 
brunatnego Złoże "Koźmin - Pole 
Centralne" 

chemiczny 

dobry 

(2013 r.) 

4(5)-1 cele mniej rygorystyczne brak możliwości technicznych  

4(7)-1 nowe modyfikacje - przekształcenie charakterystyk fizycznych 

Źródło: Obowiązujący Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 

 

Na stronie internetowej Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

zamieszczono Ocenę jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach 

monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2015 r. /wg badań PIG/, 

w której zawarto najnowsze wyniki badań w punktach kontrolnych dla JCWPd nr 64 oraz 

Ocenę jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach monitoringu 

operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2015 r. /wg badań PIG/, w której 

zawarto informacje dotyczące badań w JCWPd nr 78. Badania z 2016 r. nie zawierają 

punktów kontrolnych na obszarze JCWPd, w granicach których zlokalizowane jest miasto 

Konin. Na obszarze JCWPd nr 64 znajdowało się pięć punktów kontrolnych. W dwóch 

określono klasę II jakości wód, a dla pozostałych trzech odpowiednio III, IV i V klasę. Punkt 

kontrolny, w którym określono V klasę jakości wód zlokalizowany był w miejscowości Kramsk 

w powiecie konińskim, najbliżej miasta Konina ze wszystkich pozostałych punktów 

kontrolnych na obszarze JCWPd nr 64. W przypadku JCWPd nr 78, w 2013 r. na jej 

obszarze zlokalizowane były trzy punkty kontrolne, w tym jeden w granicach miasta Konina. 

Jakość wód została w nim określona na klasę III. Dla pozostałych dwóch jakość określono na 

klasę III i II. 

 

Część południowa i środkowa miasta Konina znajduje się w zasięgu Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych nr 151 Turek-Konin-Koło, natomiast część środkowa, wzdłuż 

doliny rzeki Warty – w zasięgu GZWP nr 150 Pradolina Warszawa-Berlin (Koło-Odra). 

Obszar objęty projektem planu znajduje się poza graniami GZWP. 

 

Wody powierzchniowe 

Miasto Konin znajduje się w obszarze dorzecza Odry. Zgodnie z zapisami Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza została przeprowadzona analiza, której 

celem była identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych na wody ocena wpływu 

działalności człowieka na środowisko wodne. Wykorzystano do tego celu m.in. dane 
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gromadzone w jednostkach administracyjnych w zakresie użytkowania wód, w tym pobory 

wody, zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych, wielkość nawożenia, hodowlę zwierząt. 

Ponadto zostały wzięte pod uwagę dane z monitoringu wód w zakresie poszczególnych 

wskaźników fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych. Wśród 

zaobserwowanych rodzajów presji na obszarze dorzecza Odry można wskazać: 

 punktowe źródła zanieczyszczeń: 

 zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych, 

 działalność górniczą, 

 składowiska odpadów, 

 przypadkowe skażenia środowiska gruntowo-wodnego (zidentyfikowane zagrożenia 

nadzwyczajne – wg raportów o stanie środowiska WIOŚ); 

 zanieczyszczenia obszarowe: 

 działalność rolnicza, zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, 

 zrzuty ścieków komunalnych z terenów nieobjętych kanalizacją; 

 oddziaływania wywierane na ilościowy stan wód – pobory wód powierzchniowych 

i podziemnych. 

Uzyskane informacje dotyczące identyfikacji znaczących oddziaływań 

antropogenicznych, oceny stanu wód wraz z prognozą rozwoju pomocne są przy ocenie 

ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

Główną rzeką na terenie miasta Konina jest Warta, która przepływa ze wschodu na 

zachód, dzieląc miasto na dwie części. Większą rzeką dopływającą do Warty przy granicach 

miasta jest Powa. W północno-wschodniej części miasta do Warty dopływają również kanały: 

Ślesiński i Grójecki. 

Miasto Konin leży w zasięgu dziesięciu Jednolitych Części Wód przestawionych  

w poniżej tabeli. Jednolite części wód (JCW) zostały wyznaczone, zgodnie z Ramową 

Dyrektywną Wodną, która definiuje je jako: oddzielny i znaczący element wód 

powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, 

rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. W tabeli zamieszczono 

również odstępstwa od celów środowiskowych dla każdej JCW według planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. 

W granicach miasta występują podane w poniższej tabeli Jednolite Części Wód 

Powierzchniowych (JCWP). 

 

Tab. 2. Zestawienie JCW i odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód 

na obszarze miasta Konina 

Nazwa jednolitej część 

wód 

[europejski kod JCW] 

Ocena 

stanu/ 

potencjału 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia 

celów środow. 

Dero-

gacje 

Uzasadnienie derogacji 

JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH (JCWP) 

Kan. Grójecki od 

wypływu z jez. 

Lubstowskiego do 

ujścia 

[PLRW600023183389] 

umiarko-

wany 

zagrożona 4(4)-1 

4(4)-2 

Silne zmiany morfologiczne 

(regulacje) oraz zmiany reżimu 

hydrologicznego (wpływ kopalni) 

Kanał Ślesiński do 

wypływu z Jez. 

Pątnowskiego 

[PLRW600025183459] 

słaby zagrożona 4(4)-1 

4(4)-2 

4(7)-1 

Silne zmiany morfologiczne oraz 

zmiany reżimu hydrologicznego 

(wpływ kopalni, przerzuty wody); 

planowana modernizacja Kanału 

Ślesińskiego w 2011r. 
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Kanał Ślesiński od jez. 

Pątnowskiego do 

ujścia 

[PLRW6000018349] 

słaby zagrożona 4(4)-1 

4(4)-2 

4(7)-1 

Silne zmiany morfologiczne - 

renaturyzacja cieku wymagała by 

znacznych zmian w 

zagospodarowaniu zlewni; planowana 

modernizacja Kanału Ślesińskiego w 

2011r. 

Powa 

[PLRW600023183529]  

dobry niezagrożona - - 

Struga Biskupia do 

wpływu do jez. 

Gosławskiego 

[PLRW60002318345299]  

umiarko-

wany 

zagrożona 4(4)-1 

4(4)-2 

Zmiany reżimu hydrologicznego 

(wpływ kopalni, odkrywki) 

Topiec 

[PLRW600023183512] 

umiarko-

wany 

zagrożona 4(4)-1 

4(4)-2 

Silne zmiany morfologiczne 

(bud.piętrzące, melioracje) - derog. 

czasowa z uwagi na brak możliwości 

technicznych oraz dysproporcjonalne 

koszty związane z renaturyzacją cieku 

Warta od Teleszyny do 

Topca 

[PLRW600021183511] 

umiarko-

wany 

zagrożona 4(4)-1 

4(4)-2 

Silne zmiany morfol.-100% dł. cieku 

objęte zab.podł.-długi czas proc.inw. 

pozysk.środków na renatur. z uwagi 

na położ. w obsz.NATURA 2000; 

słaby stopień skanal. w zl, a aktualnie 

założ. tempo rozb.kanal. nie wpłynie 

istotnie na jakość wód - der.do 2027r 

Warta od Topca do 

Powy 

[PLRW600021183519] 

umiarko-

wany 

zagrożona 4(4)-1 

4(4)-2 

Silne zmiany morfologiczne - 100% dł. 

cieku objęte zabud. podł. - długi czas 

procesu inwest. pozysk.środków na 

renaturyzację z uwagi na położ. w 

obsz.NATURA 2000; obszar silnie 

zurb. - poniżej 50% mieszk. podł. do 

kanalizacji 

4(4)-1 derogacje czasowe – brak możliwości technicznych 

4(4)-2 derogacje czasowe – dysproporcjonalne koszty 

4(7)-1 nowe modyfikacje – przekształcenie charakterystyk fizycznych 

 

Obszar planu położony jest przede wszystkim w granicach JCWP Warta od Topca  

do Powy oraz częściowo, od strony północnej w granicach JCWP Kanał Ślesiński  

od jez. Pątnowskiego do ujścia. 

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

zamieszczone są wyniki badań, klasyfikacja wskaźników i oceny stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych w województwie wielkopolskim. Ocena stanu JCW za rok 2015 

obejmuje wszystkie JCW badane w latach 2011-2015 zachowując ważność zgodnie  

z zasadą dziedziczenia. Dziedziczenie oceny jest przeniesieniem wyników oceny JCW 

(elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych i chemicznych)  

na kolejny rok, w przypadku gdy JCW nie była objęta monitoringiem. 

W ocenie stanu jednolitych części wód za rok 2015, zostały przedstawione wyniki 

badań, które zostały przeprowadzone m.in. w punktach kontrolnych na Kanale Grójeckim, 

Kanale Ślesińskim, rzece Powa, Struga Biskupia oraz Topiec. Wyniki badań dla części 

JCWP w mieście Koninie przedstawia tabela 3. 

Klimat i jakość powietrza atmosferycznego 

Położenie w obszarze przejściowym ścierania się wpływów klimatu morskiego  

i kontynentalnego powoduje wielką zmienność i krótkotrwałość jednego typu pogody. Wiatry, 

najczęściej z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich, wieją ze średnią roczną 
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prędkością około 3 m/s. Najcieplejszym miesiącem w roku jest lipiec, natomiast 

najzimniejszymi grudzień, styczeń lub luty. Średnia roczna temperatura wynosi około 7°-10°. 

Średnia roczna suma opadów jest nierównomierna i charakteryzuje się zmiennością. 

Przeważają opady w miesiącach letnich. W okresie zimowym notuje się opady w postaci 

śniegu. Przeciętny okres zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 46 dni. 

 

 

Tab. 3. Ocena stanu jednolitych części wód płynących 

w mieście Koninie 
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Kan. Grójecki od wypływu z jez. 

Lubstowskiego do ujścia 

[PLRW600023183389] 

II II II dobry - 

Kanał Ślesiński od jez. 

Pątnowskiego do ujścia 

[PLRW6000018349] 

III II 
poniżej 

potencjału 
dobrego 

umiarko-
wany 

zły 

Powa [PLRW600023183529]  
III II  II 

umiarko-
wany 

zły 

Struga Biskupia do wpływu do 

jez. Gosławskiego 

[PLRW60002318345299] 

II II 
poniżej 

potencjału 
dobrego 

umiarko-
wany 

zły 

Topiec [PLRW600023183512] II II II dobry - 

(Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu) 

 

Odnośnie oceny jakości powietrza atmosferycznego, obszar miasta Konina 

przydzielono do strefy wielkopolskiej, obejmującej całe województwo wielkopolskie  

poza Poznaniem i Kaliszem. Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Poznaniu zamieszczono roczną ocenę jakości powietrza w województwie 

wielkopolskim w 2015 r. Pełna ocena stanu czystości obejmuje następujące 

zanieczyszczenia: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, benzen, ołów, arsen, nikiel, kadm, 

benzo(a)piren, pył PM10, pył PM2,5, ozon i tlenek węgla. Wynikiem oceny jest zaliczenie 

strefy do jednej z poniższych klas: 

 klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają 

odpowiednio poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych; 

 klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych  

o margines tolerancji; 

 klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne lub poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji,  

a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne  

lub poziomy docelowe; 

 klasa D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; 
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 klasa D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego. 

W 2015 roku wykonano ocenę jakości powietrza w województwie wielkopolskim. 

Uwzględniając kryteria odnoszące się do ochrony zdrowia strefę wielkopolską 

zakwalifikowano do klasy C pod kątem zanieczyszczenia pyłem PM2,5 oraz pyłem PM10,  

a także benzo(a)pirenem, a w przypadku pozostałych substancji – do klasy A. 

Klasa strefy jest określana na podstawie stężeń występujących w rejonach 

potencjalnie najbardziej zanieczyszczonych daną substancją. W rezultacie, nawet niezbyt 

rozległy obszar przekroczeń wartości normatywnych będzie miał wpływ na wynik klasyfikacji 

całej strefy o dużym obszarze. Z tego względu ważne jest podkreślenie faktu, że zaliczenie 

strefy do klasy C pod względem niektórych substancji nie oznacza złej jakości powietrza 

na całym jej terenie, a jest jedynie sygnałem, że w granicach strefy istnieją obszary 

wymagające podjęcia i prowadzenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 

Oprócz oceny pod kątem ochrony zdrowia badano również jakość powietrza 

z uwzględnieniem kryteriów dla ochrony roślin. Badania wykonano wyłącznie dla strefy 

wielkopolskiej, określając stężenie zanieczyszczeń: ozonem, dwutlenkiem siarki i tlenkami 

azotu. We wszystkich trzech przypadkach zakwalifikowano ją do klasy A. 

 

Na terenie Konina zlokalizowane są zakłady związane z przemysłem energetycznym, 

które są źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, szczególnie zanieczyszczeń 

gazowych (SO2, NO2 i CO2) oraz pyłów ze spalania paliw. Dane za rok 2012 i 2011 dla tych 

zakładów przedstawione są w poniższej tabeli. 

 

Tab. 4. Emisja z największych instalacji energetycznych w Koninie w latach 2011 i 2012 

Nazwa zakładu 
gazy (SO2, NO2, CO2) [tys. Mg] pyły ze spalania paliw [Mg] 

2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 

Elektrownia Pątnów I 5 854,83 6 111,19 455,93 446,92 

Elektrownia Pątnów II 2 285,26 2 717,01 107,60 121,43 

Elektrownia Konin 748,48 654,15 90,53 75,32 

(Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2012) 

 

 Elektrownia „Pątnów I” jest największym emitorem gazów i pyłów do atmosfery  

w Koninie. Jest również największym emitorem gazów oraz drugim największym emitorem 

pyłów w województwie wielkopolskim. Można zauważyć, że w porównaniu z rokiem 2011 

emisja gazów i pyłów w elektrowniach „Pątnów I” i „II” wzrosła lub utrzymuje się  

na podobnym poziomie. W Elektrowni „Konin” emisje spadły, jednak ten zakład jest dużo 

mniejszym emitorem od dwóch pozostałych. 

 W latach 2010, 2011 i 2012 badano w Koninie stężenie pyłu 10. Według Raportu  

o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2012, pomimo zmniejszenia się średniego 

stężenia tego pyłu w 2012 r. w porównaniu z 2011 r. to jednak częstość przekraczania 

poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym systematycznie przez ostatnie trzy lata się 

zwiększała. W 2012 r. liczba przekroczeń wyniosła 47 i jest ona większa od dopuszczalnej 

wartości. 

 

Klimat akustyczny i pola elektromagnetyczne 

W 2012 r. Inspekcja Ochrony Środowiska dokonała badań poziomów akustycznych 

przy ważniejszych drogach w mieście Koninie. Badanie dotyczyło w sumie czterech punktów 

kontrolnych, w których notowano równoważny poziom hałasu w porze dziennej, jak również 

w porze nocnej. Wyniki przedstawia Tab. 5. 
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Tab. 5. Wyniki pomiarów poziomu hałasu i natężenia ruchu pojazdów prowadzonych 

            przez Inspekcję Ochrony Środowiska na terenie Konina w 2012 r. 

Droga Lokalizacja 

Odległość 

punktu 

pomiarowego 

od drogi 

Równoważny poziom 

hałasu (dB) 

Natężenie ruchu 

pojazdów na godzinę 

Pora 

dzienna 

Pora 

nocna 

Pora 

dzienna 

Pora 

nocna 

droga wojew. 

nr 266 

ul. Jana Pawła II 

42a 
2 m 68,9 59,8 710 65 

droga krajowa 

nr 25 
ul. Przemysłowa 3 m 69,4 69,9 1028 251 

droga krajowa 

nr 92 
ul. Poznańska 92 5 m 68,9 66,1 1031 114 

droga miejska ul. Kolska 6 5,5 m 66,3 55,6 605 29 

(Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2012) 

 

Przy założeniu dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dziennej 61 dB i w porze 

nocnej 56 dB, we wszystkich badanych punktach (z wyjątkiem badania w porze nocnej  

przy drodze miejskiej – ul. Kolskiej), przekroczone zostały limity hałasu (od 5,3 dB do 8,4 dB  

w porze dziennej oraz od 3,8 dB do 13,9 dB w porze nocnej). Ważna jest również odległość 

drogi od punktu pomiarowego, gdyż w tych przypadkach zlokalizowane były one bardzo 

blisko ruchu pojazdów. 

W 2015 roku przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad został 

przeprowadzony Generalny Pomiar Ruchu. Średni dobowy ruch dla przedmiotowych 

odcinków dróg krajowych oraz wojewódzkich przebiegających przez miasto Konin został 

przedstawiony w Tab. 6. oraz Tab. 7. 

 

Tab. 6. Średni dobowy ruch dla dróg krajowych na odcinkach na terenie miasta Konin 

Numer punktu 
pomiarowego 

Numer 
drogi 

krajowej 

Opis odcinka 

Pikietaż Długość 
(km) 

Nazwa 
Początek  Koniec 

90611 25 229,7 234,6 4,9 Ślesin - Konin 

90610 25 
4,6 

252,6 
6,3 

254,1 
3,2 Konin - Modła 

90616 72 1,0 3,9 2,9 Konin - Żdżary 

90607 92 39,9 46,9 7 Golina - Konin 

90626 92 277,2 296,9 19,7 Konin - Kościelec 

Pojazdy 
samochod. 

ogółem 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych 

Motocykle 
Lekkie sam. 
ciężarowe 

(dostawcze)  

Sam. ciężarowe 

Autobusy Ciągniki rolnicze 
bez przycz. z przycz. 

7947 58 605 267 1014 73 9 

12556 47 1150 501 1625 47 12 

7426 37 638 287 612 38 12 

13198 200 1341 238 213 71 0 

6656 32 609 249 690 26 7 
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Tab. 7. Średni dobowy ruch dla dróg wojewódzkich na odcinkach na terenie miasta Konin 

Numer punktu 
pomiarowego 

Numer 
drogi 

wojew. 

Opis odcinka 

Pikietaż 
Długość 

(km) 
Nazwa 

Początek Koniec 

30142 264 8,9 17,0 8,1 Kazimierz Biskupi - Konin 

30271 266 86,8 96,1 9,3 Kramsk - Konin 

Pojazdy 
samochod. 

ogółem 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych 

Motocykle 
Lekkie sam. 
ciężarowe 

(dostawcze)  

Sam. ciężarowe 

Autobusy Ciągniki rolnicze 
bez przycz. z przycz. 

7818 47 281 102 219 55 8 

9019 72 460 135 153 153 27 

 

 

W 2012 r. badano w dwóch punktach w Koninie pola elektromagnetyczne. Wartość  

w każdym z nich nie przekroczyła wartości dopuszczalnych i wyniosła w przypadku 

ul. Sosnowej – 0,18 V/m, a przy ul. Kościuszki – 0,16 V/m. 

 

Obszary objęte formami ochrony przyrody 

Na terenie miasta Konina znajdują się następujące obszary Natura 2000: 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 – Ostoja Nadwarciańska 

[PLH300009] 

Obszar ten, obejmujący fragment doliny środkowej Warty we wschodniej części 

Wielkopolski, został wyznaczony w celu ochrony siedlisk. Obszar charakteryzuje się dużą 

różnorodnością szaty roślinnej, tym samym tworząc dogodne siedliska dla wielu gatunków 

zwierząt, w szczególności ptaków. W jego obszarze znajdują się szerokie okresowe 

rozlewiska związane z rzeką Wartą. Szata roślinna jest bardzo urozmaicona. Zachowała 

głównie półnaturalny i naturalny charakter. Obszar obejmuje co najmniej 25 rodzajów siedlisk 

wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Są one wyjątkowo zróżnicowane 

– od bagiennych i torfowiskowych do suchych, wydmowych, a część z nich,  

jak np. priorytetowe, śródlądowe łąki halofilne, cechują się bardzo dobrym stanem 

zachowania. 

 

Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina Środkowej Warty 

[PLB300002] 

Obszar ten powstał w celu ochrony ptaków w Dolinie rzeki Warty w jej środkowym 

przebiegu. Dolina ma szerokość od 500 m do ok. 5 km. Tereny znajdujące się w jej obrębie 

są w różny sposób użytkowane i w części przekształcone przez człowieka. Obszar przebiega 

przez miasto Konin w jego środkowej części dzieląc je na dwie części. Dolina w tej części 

przebiegu zachowała bardziej naturalny charakter. Obszar zawiera ostoję ptasią o randze 

europejskiej E 36 (Dolina środkowej Warty). Występują w jej zasięgu co najmniej 42 gatunki 

ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. Jest również bardzo ważną ostoją 

ptaków wodno-błotnych, przede wszystkim w okresie lęgowym. 
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Ryc. 4. Lokalizacja obszaru Natura 2000 – Ostoja Nadwarciańska w rejonie Konina 

            (Źródło: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) 

 

 
Ryc. 5. Lokalizacja obszaru Natura 2000 – Dolina Środkowej Warty w rejonie Konina 
            (Źródło: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) 

 

Spośród pozostałych form ochrony przyrody w rejonie miasta Konina znajdują się 

również: 

 Obszar chronionego krajobrazu Goplańsko-Kujawski, 

 Obszar chronionego krajobrazu Powidzko-Bieniszewski, 

 Obszar chronionego krajobrazu Złotogórski. 
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5. Charakterystyka, analiza i ocena stanu środowiska na terenie objętym 

opracowaniem 

5.1. Istniejący stan zagospodarowania i środowiska przyrodniczego 

Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się 

w zachodniej części Nowego Konina, w rejonie ulic Zakładowa i Parowozownia, częściowo 

przy granicy z gminą Kazimierz Biskupi. Wzdłuż wschodniej granicy terenu opracowania 

przebiega droga wojewódzka nr 264. Analizowany obszar obejmuje tereny częściowo 

zagospodarowane, głównie w południowo-wschodniej części. Są to tereny aktywizacji 

gospodarczej, związane z administracją, zabudową produkcyjno-usługową, a także 

magazynową i składową. Zlokalizowane są tam m.in. zakłady produkcyjne, przedsiębiorstwa, 

związane z obsługą pojazdów, w tym stacja kontroli pojazdów oraz przedsiębiorstwa 

naprawy pojazdów oraz transportowe, a także następujące instytucje administracyjne  

tj. Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

w Koninie. W zachodniej części opracowania znajdują się grunty rolne jeszcze 

niezabudowane, w tym częściowo odłogowane – zadrzewione i zakrzewione poprzez 

sukcesję naturalną. Tereny te przeznacza się pod zabudowę produkcyjno-usługową.  

W tej części planu znajdują się również tereny kolejowe stanowiące bocznicę kolejową.  

W północnej części opracowania znajdują się również grunty rolne, wraz z siedliskami 

rolniczymi. Przy północnej granicy planu, na terenie sąsiedniej gminy w miejscowości 

Posada, rozwija się osiedle domów jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym. 

Przez obszar planu przebiegają linie elektroenergetyczne wysokiego i średniego 

napięcia. Poza tym, analizowane tereny, które obecnie są już zagospodarowane,  

w większości wyposażone są w podstawowe sieci infrastruktury technicznej,  

w tym: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna, gazowa i ciepłownicza.  

Na obszarach jeszcze niezabudowanych brak jest sieci infrastruktury technicznej,  

z wyjątkiem wodociągów oraz sieci telekomunikacyjnej dostarczonej do poszczególnych 

siedlisk rolniczych. W granicach planu zlokalizowana jest jedna stacja bazowa telefonii 

komórkowej, a w jego sąsiedztwie dwie inne. 

W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania znajdują się od strony 

zachodniej, po drugiej stronie drogi wojewódzkiej, osiedla wielorodzinne Nowego Konina – 

osiedle Zatorze – wraz z towarzyszącymi usługami, służącymi obsłudze mieszkańców.  

Od strony południowej znajdują się tereny kolejowe, związane z linią kolejową  

nr 3 Warszawa Zachodnia-Kunowice, za którą zlokalizowane są głównie tereny usługowe,  

w tym związane z handlem wielkopowierzchniowym. Od strony północno-zachodniej obszar 

planu sąsiaduje z istniejącymi ogródkami działkowymi. Natomiast z pozostałych stron granic 

opracowania, obszar przylega do terenów rolniczych, lub odłogowanych, z wyjątkiem granicy 

miasta, za którą znajduje się wspomniane wyżej osiedle domów jednorodzinnych  

w Posadzie. 

Na całym obszarze objętym planem obowiązują istniejące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem głównie pod tereny aktywizacji 

gospodarczej. 
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Ryc. 5. Zagospodarowanie obszaru objętego planem 

  
(Źródło: www.geoportal.gov.pl) 

 
Obszar objęty planem jest płaski, bez żadnych widocznych obniżeń i przewyższeń 

terenu. Na obszarze opracowania nie występują zbiorniki wodne, ani inne formy wód 

powierzchniowych, z wyjątkiem rowów melioracyjnych zlokalizowanych w północnej części 

planu. Obszar planu znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 

Teren nie znajduje się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 

Na obszarze objętym opracowaniem, w jego wschodniej części, znajdują się tereny 

zabudowane. W pozostałych częściach – południowej i zachodniej występują grunty rolne 

słabych klas bonitacyjnych IVa-VI. Brak jest jakichkolwiek gruntów leśnych  

lub zadrzewionych i zakrzewionych. 

 

Obszar objęty planem położony jest w zasięgu dwóch jednolitych części wód 

podziemnych: 

- JCW Warta od Topca do Powy  

- JCW Kanał Ślesiński od Jeziora Pątnowskiego do ujścia. 
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Ryc. 6. Położenie obszaru planu w odniesieniu do Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 

 
(Źródło: http://koninski.e-mapa.net/) 

 

Według mapy hydrograficznej dla obszaru Polski teren objęty planem charakteryzuje 

na terenach już zabudowanych zróżnicowaną przepuszczalnością gruntów, a na pozostałych 

obszarach przepuszczalnością średnią i słabą. W północnych fragmencie, w związku 

z występowaniem gruntów organicznych, przepuszczalność terenów jest zmienna. Fragment 

mapy hydrograficznej na obszarze objętym opracowaniem został przedstawiony na poniższej 

rycinie. 
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Ryc. 7. Fragment mapy hydrograficznej na obszarze objętym opracowaniem 

 
(Źródło: www.geoportal.gov.pl) 

   
 

Grunty znajdujące się w obrębie granic projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego nie zaliczają się do terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi 

lub osuwiskami. Zlokalizowane są także poza granicami udokumentowanych złóż kopalin.  

Uciążliwości związane z hałasem na obszarze objętym projektem planu związane są 

głównie z ruchem samochodowym, ruchem kolejowym oraz działalnością zakładów 

przemysłowych. Na obszarze dominuje zabudowa, która nie jest objęta ochroną akustyczną.  

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przeprowadzana jest także ocena 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, wykonywana w cyklu trzyletnim.  

Na analizowanym obszarze nie był zlokalizowany żaden punkt pomiarowy, dlatego brak jest 

danych odnośnie wpływu pól elektromagnetycznych. Należy jednak podkreślić, że podobnie 

jak w latach ubiegłych podczas badań przeprowadzonych w 2015 roku w żadnym z punktów 

pomiarowych na terenie województwa wielkopolskiego nie stwierdzono przekroczenia 

poziomu dopuszczalnego (7 V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz). 

Najwyższy zmierzony poziom składowej elektrycznej pola wyniósł 1,53 V/m (w Poznaniu). 
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Jest to jednocześnie jeden z dwóch punktów, w których stwierdzono wartość wyższą  

od 1 V/m. Na obszarze opracowania planu, we wschodniej części, zlokalizowana jest brak 

jest stacja bazowa telefonii komórkowej, a przy południowej granicy znajdują się dwie inne 

stacje, które mogłyby być źródłem pól elektromagnetycznych. Lokalizację stacji bazowych  

na obszarze planu i w jego sąsiedztwie przedstawia Ryc. 8 

 

Ryc. 8. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze planu i w jego sąsiedztwie 

 
(Źródło: http://mapa.btsearch.pl) 

 

Źródłem pół elektromagnetycznych mogą być oprócz stacji bazowych telefonii komórkowej 

także: stacje nadawcze, stacje transformatorowe czy elektroenergetyczne linie napowietrzne, 

w tym przede wszystkim zlokalizowane w zachodniej lub północnej części, napowietrzne linie 

elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV. 

 
 

5.2. Potencjalne zmiany zagospodarowania oraz stanu środowiska w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu 

Na całym obszarze opracowania obowiązują obecnie miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, w tym przede wszystkim miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Konina, w części dotyczącej rejonu: Poznańska-

Kleczewska-Zakładowa, w prawobrzeżnej części miasta, w którym przeznaczono obszar 

planu pod tereny aktywizacji gospodarczej. 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, na danym terenie będą 
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obowiązywały dotychczasowe ustalenia miejscowych planów. Prognozuje się,  

że w przypadku większości terenów, brak będzie zmian w stosunku do środowiska 

przyrodniczego, gdyż ustalenia istniejących planów miejscowych odpowiadają podstawowym 

ustaleniom projektu planu. Jedynie większe różnice będą dotyczyły terenów wyznaczonych 

w projekcie pod zabudowę usługową (U) oraz zabudowę usługową wraz z istniejącą 

zabudową mieszkaniową jednorodzinną (U/MN), które w obecnie obowiązujących planach 

przeznaczone są pod funkcje aktywizacji gospodarczej, wraz z produkcją i usługami. 

Ponadto dla terenu U/MN zostały dopuszczone wyłącznie przedsięwzięcia mogące 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dopuszczeniem 

inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym można założyć, że dla wyznaczenie 

funkcji usługowej lub usługowej z istniejącą mieszkaniową będzie bardziej korzystne  

dla środowiska, niż ustalenia dotychczasowego miejscowego planu. 

 

5.3. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem 

W granicach opracowania planu obecnie oprócz istniejącej zabudowy produkcyjno-

usługowej zlokalizowane są głównie niezabudowane tereny rolnicze. W związku  

z dopuszczeniem na nich zabudowy produkcyjno-usługowej oraz usługowej (w tym wraz  

z istniejącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną). Ponadto dla części terenów 

dopuszczono lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać  

na środowisko, a na całym obszarze objętym planem – przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (z wyjątkiem terenu U/MN, dla którego 

dopuszczono przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

wyłącznie, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko z dopuszczeniem inwestycji celu publicznego. W związku  

z powyższym należy się spodziewać znaczącego oddziaływania na całym obszarze planu. 

Analizowane tereny położone są w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej,  

oraz istniejącej drogi wojewódzkiej nr 264. Na danym terenie projektowany jest nowy układ 

komunikacyjny, który będzie użytkowany nie tylko przez użytkowników danych terenów, ale 

będzie spełniał również funkcje tranzytowe. Tereny wyznaczone na rysunku planu nie 

podlegają ochronie akustycznej co oznacza, że nie ma potrzeby określania dla nich 

dopuszczalnych wartości hałasu, natomiast dla istniejących zabudowań mieszkalnych  

oraz budynków przeznaczonych na pobyt ludzi zawarto w planie nakaz zapewnienia 

właściwego poziomu hałasu wewnątrz tych budynków, poprzez zastosowanie środków 

technicznych i technologicznych takich jak m.in. przegrody o odpowiedniej izolacyjności  

w pomieszczeniach oraz pozostałe urządzenia zmniejszające uciążliwości związane  

z hałasem, w tym komunikacyjnym i przemysłowym. 

Ogólny stan środowiska na obszarze planu, który nie był do tej pory 

zagospodarowany można uznać obecnie jako dobry, gdyż dotychczas użytkowany był 

głównie jako teren rolny i jedynymi źródłami zanieczyszczeń środowiska związane były  

z ewentualnym spływem zanieczyszczeń z sąsiadujących terenów przemysłowych  

oraz zanieczyszczeniami rolniczymi, a także hałasem generowanym przez funkcjonowanie 

linii kolejowej lub istniejących zakładów produkcyjno-usługowych. W części wschodniej  

i południowej, na terenach, na których zlokalizowane są istniejące obiekty produkcyjne, 

składy i magazyny oraz zabudowa usługowa, negatywny wpływ na stan środowiska 

przyrodniczego związany jest z funkcjonowaniem istniejących zakładów oraz hałasem 

generowanym przez linię kolejową i ruch na drodze wojewódzkiej. 
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W związku z dopuszczoną nową zabudową w części północno-zachodniej, 

prognozuje się największy wpływ projektowanych zmian na powierzchnię ziemi,  

w szczególności pod budynkami oraz terenami utwardzonymi. Pozostałe elementy 

środowiska czyli powietrze, wody gruntowe, powinny być chronione poprzez 

przeprowadzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami procesu inwestycyjnego (również 

procedur oceny oddziaływania na środowisko), podczas którego zostanie przeanalizowany 

rodzaj projektowanej działalności i związane z nią emisje ewentualnych zanieczyszczeń, 

pomimo dopuszczenia lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. Obowiązki nałożone na inwestorów nie pozwolą na degradację 

środowiska, ponieważ zgodnie z przepisami Prawa budowlanego przedsięwzięcie nie może 

zostać oddane do użytku, jeżeli nie zostały wykonane urządzenia zabezpieczające 

środowisko przed zanieczyszczeniem. W części południowo-wschodniej brak jest większych 

zmian w stosunku do istniejącego stanu środowiska. 

 

5.4. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

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

 

W granicach planu brak jest jakichkolwiek form ochrony przyrody ustalonych  

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

to Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 – Dolina Środkowej Warty i obszar specjalnej 

ochrony ptaków Dolina Nadwarciańska, zlokalizowany około 750 m na południe od granic 

opracowania, oraz Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu, zlokalizowany 

około 1 km w kierunku północno-zachodnim. 

Problemem ochrony środowiska jest działalność ludzka niszcząca funkcjonowanie 

ekosystemów, ich bioróżnorodności. Obecnie na obszarze projektu planu w związku  

z istniejącą zabudową produkcyjno-usługową stan środowiska przyrodniczego związany jest 

z funkcjonowaniem poszczególnych zakładów, co może powodować problemy ochrony 

środowiska. Brak jest jednak ogólnodostępnych badań przedstawiających dokładny wpływ 

terenów produkcyjno-usługowych, zlokalizowanych w granicach planu na środowisko 

przyrodnicze.  

Jednym z potencjalnych problemów związanych z ochroną przyrody jest także brak 

pełnego wyposażenia terenu opracowania w części północno-zachodniej w podstawowe 

sieci infrastruktury technicznej, w tym w sieć kanalizacji sanitarnej, co może spowodować 

ewentualne zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych w przypadku powstania na danych 

terenach zabudowy produkcyjnej i usługowej. Jest to istotny problem ochrony środowiska, 

ze względu na konieczność wywozu nieczystości płynnych co powoduje emisję hałasu  

i zanieczyszczenie powietrza. Jednakże przy egzekwowaniu zapisów projektu planu 

negatywne oddziaływania nie wystąpią. 

Na terenie opracowania dopuszczono lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze  

i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, co może powodować zwiększone 

negatywne oddziaływanie, w szczególności na terenach P/U. W związku z tym w planie 

zastosowano nakaz, aby oddziaływanie z instalacji, związanych z przeznaczeniem terenu nie 

powodowało przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach 

odrębnych, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 
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6. Przewidywane oddziaływanie na środowisko i jego elementy 

Każda ingerencja człowieka w środowisko niesie za sobą konsekwencje 

i oddziaływania na przyrodę, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju ingerencja ta powinna się odbywać z poszanowaniem 

dla środowiska naturalnego, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości 

podstawowych procesów przyrodniczych. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody określa, iż w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego muszą być uwzględnione cele ochrony przyrody. Wśród 

nich do najbardziej istotnych należą: 

 utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, 

 zachowanie różnorodności biologicznej, 

 zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich 

siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony, 

 ochrona walorów krajobrazowych, zieleni oraz zadrzewień. 

 

6.1. Wpływ na różnorodność biologiczną, faunę i florę 

Każda inwestycja polegająca na budowie, rozbudowie, utwardzeniu terenu  

lub zmianie jego zagospodarowania może negatywnie wpłynąć na różnorodność biologiczną 

danego obszaru. 

Na terenach obecnie niezabudowanych, zlokalizowanych w granicach planu, 

dopuszczono również lokalizację obiektów budowlanych działalności produkcyjnej  

lub magazynowej oraz składów, a także zabudowy usługowej oraz wyznaczono przebieg 

nowych dróg publicznych, w tym mogących funkcjonować jako drogi tranzytowe. Zabudowa  

i zagospodarowanie pod utwardzenie niszczą bezpośrednio całą florę oraz pośrednio faunę 

na terenie, który jest zajęty przez budynek, obiekt budowlany lub utwardzenie terenu  

oraz wpływają na występujące na tym terenie gatunki i zmieniają w mniejszym lub większym 

stopniu lokalny ekosystem.  

Na terenach przeznaczonych pod zabudowę nakazano zachowanie minimalnej 

powierzchni terenu biologicznie czynnego, co zminimalizuje negatywny wpływ  

na bioróżnorodność. Na obszarach, które są już w chwili obecnej zagospodarowane nie 

należy spodziewać się zubożenia flory i fauny. Na pozostałych terenach, na których zostanie 

dopuszczona realizacja nowej zabudowy to głównie tereny w chwili obecnej wykorzystywane 

rolniczo, wraz z gatunkami roślin i zwierząt typowych dla środowiska rolniczego. W związku  

z tym można się spodziewać zastąpienia roślinności naturalnej przez roślinność 

synantropijną lub ruderalną. Brak jest inwentaryzacji gatunków flory i fauny bezpośrednio 

występujących na danym terenie, dlatego nie jest możliwe określenie dokładnego wpływu  

na różnorodność biologiczną obszarów objętych projektem planu. Na podstawie wizji 

terenowej wstępnie stwierdzono brak występowania cennych siedlisk lub gatunków 

chronionych flory i fauny na obszarze opracowania. Realizacja ustaleń projektu planu nie 

może naruszać zakazów w odniesieniu do gatunków objętych ochroną prawną. Oprócz 

zapisów planu należy stosować inne przepisy prawa mające na celu ochronę gatunków 

chronionych. W przypadku stwierdzenia ich występowania na etapie realizacji zabudowy, 

zostaną zastosowane odpowiednie przedsięwzięcia mające na celu ochronę chronionych 

gatunków, o których mowa  w przepisach Prawa ochrony środowiska, a także w innych 

przepisach dotyczących ochrony przyrody, w tym gatunków chronionych. 
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6.2. Wpływ na ludzi 

Charakter nowych inwestycji, przy zachowanych wskazaniach i obwarowaniach 

zawartych w projekcie planu, nie powinien powodować zagrożenia dla zdrowia ludzi. 

W związku z dopuszczeniem realizacji zabudowy produkcyjno-usługowej i usługowej  

w sąsiedztwie terenów mieszkalnych, zlokalizowanych w sąsiedniej gminie, odsunięto linię 

zabudowy od granic opracowania od strony północnej o minimum 20 m. W związku  

z lokalizacją osiedli zabudowy wielorodzinnej poza wschodnią granicą opracowania,  

dla terenów P/U znajdujących się we wschodniej części planu zakazano realizacji 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie 

dopuszczono do realizacji magazynów wysokiego składowania. Poza tym, w celu ochrony 

istniejących budynków mieszkalnych zgodnie z art. 114 ust.3 ustawy Prawo ochrony 

środowiska wprowadzono w planie nakaz, aby zapewnienia właściwego poziomu hałasu 

wewnątrz tych budynków oraz budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, zlokalizowanych 

na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami U/MN, P/U, poprzez zastosowanie 

środków technicznych i technologicznych takich jak m.in. przegrody o odpowiedniej 

izolacyjności w pomieszczeniach oraz pozostałe urządzenia zmniejszające uciążliwości 

związane z hałasem, w tym komunikacyjnym i przemysłowym mieszkaniowych, a także zapis 

nakazujący, aby oddziaływanie z instalacji, związanych z przeznaczeniem terenu nie 

powodowało przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach 

odrębnych, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Teren ten pierwotnie 

przeznaczony był dla realizacji zabudowy produkcyjno-magazynowej. Aktualny projekt 

dopuszcza jedynie istniejąca zabudowę mieszkaniową na terenach o dominującej funkcji 

usługowej bez możliwości jej dalszego rozwoju i ekspansji. Poza tym zakazano lokalizacji 

zakładów zajmujących się działalnością gospodarczą polegającą na odzysku 

i unieszkodliwianiu odpadów, w tym ich składowaniu, przeładunku, oraz na zbieraniu 

odpadów. Na terenie U/MN, z powodu istniejącej zabudowy mieszkaniowej, dopuszczono 

realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

wyłącznie, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko z dopuszczeniem inwestycji celu publicznego. 

Przez obszar projektu planu w części zachodniej i północnej przebiegają linie 

elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV, które mogłaby być źródłem pól 

elektromagnetycznych. Wyznaczono jednak odpowiednie pasy technologiczne, 

o szerokościach zgodnych z wnioskiem zarządcy sieci, w granicach których nakazano 

uwzględnienie ograniczeń w zagospodarowaniu i zabudowie terenów, wynikających z ich 

przebiegu, zgodnie z przepisami odrębnymi. Przepisy prawa określające zasady 

i obostrzenia dotyczące terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, to m.in.: 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192 poz. 1883), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Ograniczenia wynikają również z istniejących norm i przepisów szczegółowych 

zarządcy sieci oraz dotyczą m.in. organizacji miejsca pracy lub lokalizacji pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi, a także lokalizację niektórych typów budynków w obszarze 

zlokalizowanym wzdłuż linii. 
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Według pierwszego aktu prawnego dopuszczalne w środowisku poziomy pola 

elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz dla miejsc dostępnych dla ludności, wynoszą 

dla składowej elektrycznej – 10 kV/m, a dla składowej magnetycznej – 60 A/m.  

Dla przedmiotowych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, zlokalizowanych  

na obszarze opracowania, nie przeprowadzano żadnych ogólnodostępnych badań pól 

elektromagnetycznych. Jednak według Jaworskiego i Wróblewskiego (2008), oszacowania 

dokonane metodami obliczeniowymi wskazują, że w otoczeniu krajowych napowietrznych 

linii elektroenergetycznych (w tym również linii o napięciu 110 kV), w najbardziej 

niekorzystnych warunkach ich pracy, natężenie pola elektrycznego i magnetycznego na 

wysokości 2,0 m n. p. t. nie przekracza w żadnym miejscu odpowiednio 10 kV/m i 60 A/m. W 

związku z tym zakłada się, że w otoczeniu linii elektroenergetycznej 110 kV zlokalizowanej 

na obszarze opracowania zostaną zachowane odpowiednie poziomy pola 

elektromagnetycznego określone w przepisach prawa dla miejsc dostępnych dla ludności. 

Ponadto Jaworski i Wróblewski określili również odległość od osi linii, w której natężenie pola 

elektrycznego jest większe niż 1 kV/m. Prognozuje się, że dla zdecydowanej większości 

przyszłej zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi lokalizowanej na obszarze projektu planu, 

zostanie zachowane natężenie pola elektrycznego poniżej 1 kV/m. 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie powinno wprowadzać dodatkowych 

zagrożeń dla zdrowia ludzi na terenie objętym projektem planu oraz na terenach 

pozostających w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji jego ustaleń, 

pod warunkiem bezwzględnego wyegzekwowania wszystkich ustaleń zawartych w planie 

oraz w prognozie. Potencjalnym źródłem zagrożenia może być zatem niepełna realizacja 

wytycznych projektu, dotyczących zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska  

na opisywanym terenie. 

 

6.3. Wpływ na wodę 

Na terenie objętym projektem planu nie występują żadne zbiorniki wodne.  

Przez północną część terenów przebiegają natomiast rowy melioracyjne. W planie nie 

dopuszczono odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowów. 

W projekcie planu nakazano podłączenie do sieci wodociągowej oraz sieci 

kanalizacyjnej (rozwiązanie docelowe). Dzięki tym zapisom zostanie zminimalizowany 

negatywny wpływ planu na jakość i ilość wód gruntowych i podziemnych, jak również gleb 

znajdujących się w obrębie projektu planu. 

Ustalenia dopuszczające zagospodarowania wód opadowych i roztopowych  

na terenie własnej działki nie naruszając interesu osób trzecich w przypadku braku 

możliwości odprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej, z zachowaniem przepisów 

odrębnych dotyczących jakości wód wprowadzanych do ziemi będą wpływały na zachowanie 

zasobów ilościowych i jakościowych wód podziemnych przy minimalizacji antropopresji. 

Również ograniczenie powierzchni zabudowy oraz zapisy dotyczące zachowania 

odpowiednich wartości powierzchni biologicznie czynnych wpłyną na zachowanie 

odpowiedniej ilości wód podziemnych. 

W związku z nakazem, aby oddziaływanie z instalacji związanych z przeznaczeniem 

terenu nie powodowało przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych  

w przepisach odrębnych, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, nie 

prognozuje się negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe zlokalizowane  

poza obszarem planu. 

 

6.4. Wpływ na powietrze 
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W projekcie planu dopuszczono lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą przyczynić się  

do pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego na obszarze objętym projektem, mając  

na względzie dokładną lokalizację poszczególnych terenów funkcjonalnych oraz przebieg 

istniejących i nowych dróg tranzytowych. W związku z tym w planie wprowadzono nakaz, 

aby oddziaływanie z instalacji, związanych z przeznaczeniem terenu nie powodowało 

przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych,  

poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

Realizacja postanowień miejscowego planu, czyli lokalizacja na terenie przedsięwzięć 

związanych z produkcją, usługami, składami oraz handlem, w tym niektórych mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, musi zostać poprzedzona procedurą zgodną  

z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Podczas postępowania 

środowiskowego szczegółowo analizuje się czy dane przedsięwzięcie nie spowoduje 

ponadnormatywnej emisji poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przeciwdziałanie zanieczyszczeniom 

polega na zapobieganiu lub ograniczaniu wprowadzania do środowiska substancji 

lub energii. Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości,  

w szczególności przez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych 

dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie poziomów 

substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 

Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie 

powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, 

do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. 

Ponieważ na etapie opracowywania planu nie wiadomo jakie rodzaje przedsięwzięć 

zostaną zlokalizowane na obecnie niezagospodarowanym terenie, przeznaczonym pod 

różne rodzaje działalności gospodarczej, nie ma możliwości oszacowania rozmiarów emisji 

do powietrza. W fazie wznoszenia nowych obiektów nastąpi czasowe oddziaływanie  

na powietrze atmosferyczne związane z pracą urządzeń budowlanych oraz transportem 

materiałów na place budowy. 

W związku z wystąpieniem ruchu samochodowego w obrębie projektowanych dróg, 

wzrośnie rozmiar emisji toksycznych składników spalin. Obecnie pojazdy charakteryzują się 

jednak coraz większą sprawnością eliminowania toksycznych substancji zawartych  

w spalinach samochodowych, co pozwala zakładać, że zadowalający stan higieny atmosfery 

omawianego terenu, pomimo zwiększonej emisji zanieczyszczeń powietrza, zostanie 

zachowany. 

Zatem stan czystości powietrza pogorszy się w stosunku do stanu istniejącego, 

aczkolwiek nie powinno dojść do przekroczenia dopuszczalnych norm, określonych  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031), co projekt planu egzekwuje 

również ustaleniem nakazu stosowania paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami 

emisyjnymi, energii elektrycznej lub odnawialnych źródeł energii w zakresie zaopatrzenia  

w ciepło do celów grzewczych i technologicznych. 

 

6.5. Wpływ na powierzchnię ziemi 

Na obszarze opracowania dopuszcza się realizację zabudowy i zagospodarowania 

na terenach do tej pory niezagospodarowanych, głównie rolniczych. W związku  

z powstaniem nowych budynków, dróg publicznych oraz dodatkowych utwardzeń terenu 
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prognozuje się wystąpienie negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi w tej części 

opracowania. W projekcie planu nakazano zachowanie odpowiednich powierzchni terenu 

biologicznie czynnego oraz wprowadzono ustalenia dotyczące intensywności zabudowy,  

co zminimalizuje negatywne oddziaływanie na ten element środowiska. Ponadto teren objęty 

projektem planu jest płaski, więc niwelacja terenu nie będzie konieczna. Na terenach już 

zagospodarowanych, brak jest prognozowanego istotnego wpływu na powierzchnię ziemi. 

W związku z sukcesywnym zagospodarowaniem terenów przeznaczonych 

pod zabudowę produkcyjną i usługową, zwiększać się będzie ilość odpadów generowanych 

z obszaru opracowania. Podlegać one powinny segregacji w miejscu wytworzenia i dalej być 

przekazywane do utylizacji. Projekt planu ustala nakaz, aby gromadzenie 

i zagospodarowanie odpadów prowadzić w sposób zgodny z ustaleniami przepisów 

odrębnych, czyli zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1987 z późn. zm.), w tym w szczególności z uwzględnieniem segregacji odpadów 

i właściwego zabezpieczania odpadów niebezpiecznych. 

 

6.6. Wpływ na krajobraz 

Według Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (2000) krajobraz jest to znaczy obszar, 

postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników 

przyrodniczych i/lub ludzkich. 

Skutki realizacji planu nie powinny negatywnie oddziaływać na krajobraz,  

gdyż planowane przeznaczenie na tym obszarze całkowicie odpowiada istniejącym  

w sąsiedztwie funkcjom. Dopuszczona zabudowa powinna być realizowana zgodnie  

z ustalonymi w planie normami i parametrami zabudowy. W związku z istniejącą i planowaną 

zabudową mieszkaniową w sąsiedztwie obszaru planu, zminimalizowano negatywne 

oddziaływanie na krajobraz poprzez odsunięcie linii zabudowy oraz niedopuszczenie  

do realizacji magazynów wysokiego składowania. 

 

6.7. Wpływ na klimat 

Proponowane zmiany mają charakter lokalny, dlatego brak jest istotnego wpływu 

na klimat. Zmiany topoklimatu mogą być związane ze zjawiskiem „wyspy ciepła”, czyli 

nagrzewaniem się terenów zainwestowanych w stosunku do powierzchni biologicznie 

czynnej. Co więcej, budynki w wyniku procesów produkcji mogą oddawać część ciepła na 

zewnątrz. Ocenia się, że przy zastosowaniu zasad określonych w planie oraz przepisów 

ochrony środowiska, nie będzie znaczącego oddziaływania na klimat. 

Emisja do powietrza pochodząca z dróg i działalności gospodarczej będzie zgodna 

ze standardami emisji określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 

2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.z 2012 poz. 1031). 

Wielkość jej będzie relatywnie niewielka i nie może mieć wpływu na klimat. 

 

6.8. Wpływ na zasoby naturalne 

Zasoby naturalne są to powstałe w sposób naturalny elementy przyrody: surowce 

mineralne, gleby, wody oraz elementy przyrody ożywionej (rośliny i zwierzęta). 

Badając wpływ skutków realizacji planu na zasoby naturalne trzeba przeanalizować 

każdy z powyższych składników. 

Surowce mineralne są to minerały lub skały użyteczne, tj. kopaliny wydobyte  

z litosfery i poddane obróbce dostosowanej do wymagań użytkowników. Na obszarze 

projektu planu nie ma terenów górniczych, dlatego skutki jego realizacji nie wpłyną  

na zasoby naturalne w tym zakresie. 
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Projekt planu wpłynie negatywnie na gleby w związku z realizacją zabudowy,  

w tym na grunty rolnicze. Dokładny wpływ opisano w poprzednim podrozdziale dotyczącym 

wpływu na powierzchnię ziemi. Ponadto wierzchnia warstwa gruntu usunięta z terenu  

pod budynkiem lub utwardzeniem terenu może być wykorzystana do zagospodarowana  

w miejscu powstania lub też do ukształtowania terenów zieleni. 

Wpływ skutków realizacji planu na wody i elementy przyrody ożywionej został 

omówiony we wcześniejszych rozdziałach. 

 

6.9. Wpływ na zabytki 

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie znajdują się  

na nim obiekty wpisane do rejestru, ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków  

ani zewidencjonowane stanowiska archeologiczne. Wobec powyższego w projekcie planu 

nie określa się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej oraz nie prognozuje się wpływu realizacji planu na zabytki.  

 

6.10. Wpływ na dobra materialne 

Nałożone wymagania kubaturowe, ogólnobudowlane oraz architektoniczne  

w stosunku do nowych obiektów budowlanych powinny pozwolić na uzyskanie ładu 

przestrzennego. Przy zachowaniu zapisów planu oraz obowiązujących przepisów 

budowlanych i ochrony środowiska nie dojdzie do wzajemnego negatywnego oddziaływania 

projektowanej zabudowy. Realizacja miejscowego planu nie spowoduje pomniejszenia 

wartości nieruchomości. 

 

6.11. Przewidywane oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru 

Obszar Natura 2000 – Dolina Środkowej Warty zlokalizowany jest w odległości około 

1 km od obszaru opracowania. Ochrona tego obszaru dotyczy przede wszystkich obszarów 

lęgowych, terenów żerowania i korytarzy przelotu ptaków. W związku z zapisami projektu 

planu nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmiot obszaru Natura 2000. 

Ponadto w związku z faktem, iż obszar objęty opracowaniem nie leży w granicach 

obszaru Natura 2000, również nie przewiduje się negatywnego wpływu projektu planu  

na integralność obszaru Natura 2000 – Dolina Środkowej Warty. 

 

7. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 

 

W granicach opracowania planu a nie w jego sąsiedztwie nie występują Obszary Natura 

2000. Najbliżej zlokalizowany Obszary Natura 2000: Dolina Środkowej Warty znajduje się  

w odległości około 1 km w linii prostej. Z powodu znacznej odległości obszaru objętego 

planem od obszarów Natura 2000 nie wprowadza się dodatkowych rozwiązań mających  

na względzie cele, przedmiot ochrony oraz integralność tych form ochrony przyrody. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wprowadzono następujące 

rozwiązania, mające na celu minimalizację negatywnych oddziaływań na środowisko: 

 ograniczenie lokalizacji przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących  

na środowisko na części terenów – będzie to miało istotny wpływ na zachowanie 

norm jakości środowiska określonych w przepisach szczegółowych; 

 nakaz zachowania odpowiedniego udziału powierzchni terenu biologicznie czynnego 
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– minimalizacja negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi oraz florę i faunę; 

 zapisy dotyczące podłączenia do sieci infrastruktury technicznej – zachowanie jakości 

środowiska gruntowo-wodnego na terenie opracowania oraz ilości i jakości wód 

podziemnych; 

 dopuszczenie stosowania paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami 

emisyjnymi, w tym energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii w zakresie 

zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych i technologicznych – zachowanie norm 

jakości powietrza atmosferycznego na terenie opracowania, zminimalizowanie 

negatywnego wpływu przyszłej zabudowy; 

 zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi.  

 

8. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie 

biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele, przedmiot 

ochrony i integralność obszaru Natura 2000 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina samodzielnie gospodarując 

przestrzenią, nie może czynić tego dowolnie. Przysługujące jej władztwo doznaje ograniczeń 

wynikających z konstytucyjnie chronionego prawa własności (art. 21 Konstytucji). Zgodnie 

z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w toku procedury 

planistycznej organy gminy rozważają wszystkie wchodzące w grę interesy, a sytuacje 

konfliktowe rozstrzygane są zgodnie z obowiązującym prawem. Projekt planu opracowywany 

jest przy udziale organów rządowych i samorządowych, które zgodnie ze swoimi 

kompetencjami opiniują lub uzgadniają ustalenia projektu zmiany studium. Ponadto ustalenia 

planu nie mogą pozostawać w sprzeczności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Studium jako dokument określający politykę 

przestrzenną gminy wskazuje kierunki rozwoju dla poszczególnych terenów 

z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań. Tak wiec stwierdzić można, że na etapie 

opracowywania studium rozważane są alternatywne kierunki zagospodarowania, a plany 

miejscowe jedynie doprecyzowują i uszczegóławiają parametry zabudowy 

i zagospodarowania terenu  Ustawa przewiduje również udział społeczeństwa poprzez 

możliwość składania wniosków lub uwag do projektu. Tak więc ostateczna wersja planu 

stanowi kompromis pomiędzy interesem osób prywatnych oraz uwarunkowaniami 

przyrodniczymi i społeczno-gospodarczymi, które reprezentowane są przez organy rządowe 

i samorządowe.  

Projekt miejscowego planu, będący przedmiotem prognozy jest zmianą 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie terenów 

już przeznaczonych pod zabudowę. Jako rozwiązania alternatywne w trakcie opracowania 

planu rozważane było alternatywne przeznaczenie terenów jeszcze niezagospodarowanych 

w północnej części obszaru (zmiana zabudowy produkcyjno-usługowej na terenach 

wyznaczonych w planie na funkcję usługową U oraz U/MN) oraz przebieg układu 

komunikacyjnego w tym przebiegu drogi 5 KDL. Dla przyjętych rozwiązań przeprowadzono 

analizę dotyczącą zgodności z obowiązującymi przepisami (m.in. zapewnienia obsługi 

komunikacyjnej poszczególnym terenom, dostosowania układu komunikacyjnego do 

przepisów wynikających z ustawy o drogach publicznych i przepisów odrębnych). Zmiany 

w przeznaczeniu terenów odniesiono również do skutków finansowych wynikających 

z odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości i ograniczeń w dotychczasowym 

sposobie użytkowania. Alternatywne rozwiązania rozważane są również na etapie 

opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla poszczególnych inwestycji. 
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W związku z tym, że obszar planu nie jest objęty żadnym obszarem Natura 2000 oraz 

zlokalizowany jest w dużej odległości od istniejących obszarów NATURA 2000 nie 

przewiduje się alternatywnych rozwiązań w tym zakresie.  

Jednym z rozważanych wariantów był wariant ) – zaniechania wprowadzania zmian.  

Skutki przyjęcia tego wariantu zostały opisane w rozdziale 5.6. W wariancie zero możliwe 

jest, że obszar objęty opracowaniem będzie bardziej negatywnie oddziaływał na środowisko 

z uwagi na dopuszczoną zabudowę produkcyjno-usługową na terenach wyznaczonych 

w planie pod funkcję usługową (U oraz U/MN). 

 

9. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, 

oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione 

podczas opracowywania dokumentu 

 

W wyniku analizy zapisów w odniesieniu do środowiska przyrodniczo-kulturowego 

stwierdzono, iż projekt planu odpowiada celom ochrony środowiska na wszystkich 

szczeblach (międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym). Wśród głównych celów 

odnoszących się do problematyki ochrony środowiska, ustanowionych przez Unię 

Europejską można wyróżnić m.in. przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę różnorodności 

biologicznej, ograniczenie wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz lepsze wykorzystanie 

zasobów naturalnych. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, w planie należy 

zapewnić warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami 

środowiska. 

W projekcie planu zawarte zostały cele przedstawione w poniższych dokumentach: 

 Strategia Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu. Obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: 

 rozwój inteligentny, rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, 

 rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku  i bardziej konkurencyjnej, 

 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim 

poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

W projekcie planu zostały zawarte ustalenia, które zgodne są z wyznaczonymi 

priorytetami m.in. w zakresie ochrony środowiska. 

 Siódmy Unijny Program Działań w zakresie Środowiska Naturalnego do roku 2020, 

którego głównymi celami są m.in.: 

 ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego 

o ograniczenie lokalizacji przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących  

na środowisko przyrodnicze na niektórych terenach, 

o pośrednio zapisy regulujące podłączenie do odpowiednich sieci infrastruktury 

technicznej; 

 przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę 

niskoemisyjną – zapisy dotyczące zaopatrzenia w ciepło, w tym dopuszczenie 

stosowania energii elektrycznej lub odnawialnych źródeł energii, a także wyznaczenie 

zieleni izolacyjnej na terenach produkcyjno-usługowych; 

 ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem obciążeniami 

i zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu: 

o ograniczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
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na środowisko na niektórych terenach, 

o wprowadzenie zapisów dotyczących zaopatrzenia w ciepło, w tym dopuszczenie 

stosowania energii elektrycznej lub odnawialnych źródeł energii; 

 zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki ochrony środowiska i przeciwdziałania 

zmianie klimatu oraz urealnieniu cen: 

o wprowadzenie zapisów dotyczących zaopatrzenia w ciepło, w tym dopuszczenie 

stosowania energii elektrycznej lub odnawialnych źródeł energii;  

 Europejska Konwencja Krajobrazowa – Florencja 2000, w myśl której krajobraz jest 

kluczowym elementem dobrobytu całości społeczeństwa i jednostek oraz jego ochrona,  

a także gospodarka i planowanie niosą w sobie prawa i obowiązki dla każdego człowieka, 

a jakość i różnorodność krajobrazów europejskich stanowi wspólny zasób. Ważna jest 

współpraca na rzecz ich ochrony, gospodarki i planowania 

– stwierdzić należy, że wyznaczenie nowych terenów zabudowanych odpowiadającym 

funkcjom terenów sąsiednich oraz ustalenia minimalizujące negatywne oddziaływanie  

na krajobraz w sąsiedztwie z terenami o innej funkcji, w tym terenów mieszkaniowych, 

pozwoli na harmonizowanie terenów o różnych funkcjach; 

 Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, w którym 

do najważniejszych wyzwań zaliczono: działania na rzecz realizacji zasady 

zrównoważonego rozwoju, przystosowanie do zmian klimatu oraz ochronę różnorodności 

biologicznej. Akt ten respektuje zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., 

mówiące o konieczności zapewnienia przez Rzeczpospolitą Polską ochrony środowiska 

kierując się koniecznością zapewnienia przez władze publiczne bezpieczeństwa 

ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom się oraz zasadą zrównoważonego 

rozwoju 

– zapisy projektu planu są zgodne z zapisami tego dokumentu w kwestiach ochrony 

przyrody i krajobrazu, umożliwienia realizacji zabudowy na terenach rolniczych  

z równoczesną minimalizacją tej antropopresji zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju oraz dalszej poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, 

również w przypadku wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2003, którego zapisy stanowią, 

że: budowę urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę realizuje się jednocześnie  

z rozwiązaniem spraw gospodarki ściekowej, w szczególności przez budowę systemów 

kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. W miejscach, gdzie budowa systemów 

kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne 

koszty, należy stosować systemy indywidualne. Wprowadzający ścieki do wód 

lub do ziemi są obowiązani zapewnić ochronę wód przed zanieczyszczeniem, 

w szczególności poprzez budowę i eksploatację urządzeń służących tej ochronie. 

– zapisy projektu planu, poddanego prognozie oddziaływania na środowisko odpowiadają 

ustaleniom i celom ochrony „Programu”; 

 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, w planach miejscowych należy 

zapewnić warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami 

środowiska, między innymi poprzez (art. 72 ustawy): 

 ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, 

 zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy (...), ze szczególnym 

uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, 
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systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania 

terenów zieleni, 

 uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem  

w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej, 

 zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych,  

 uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony 

przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi. 

  Ustawa wskazuje na zakres zagadnień, które należy uwzględnić. Projekt planu 

ustala, że odprowadzanie ścieków bytowych ma odbywać się docelowo do kanalizacji 

sanitarnej, natomiast w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustalono stosowanie wyłącznie paliw 

charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi. 

Zasady ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej zgodne są z ustawą Prawo 

wodne i rozporządzeniami wykonawczymi do niej – przyszła zabudowa musi być podłączona 

do projektowanej kanalizacji sanitarnej, a w przypadku jej braku do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych. 

 Projekt planu odpowiada celom ochrony środowiska na wszystkich szczeblach 

(międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym) poprzez wprowadzanie ładu przestrzennego 

oraz przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych. 

Cel ten jest także jednym, z podstawowych celów operacyjnych „Strategii Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku” w ramach realizacji Celu Strategicznego 

„Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku”. 

 

10. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

 

Według art. 10 ust. 2 Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko państwa 

członkowskie Unii Europejskiej (w tym Polska) monitorują znaczący wpływ na środowisko, 

wynikający z realizacji planów i programów, aby między innymi, określić na wczesnym etapie 

nieprzewidziane niepożądany wpływ oraz aby mieć możliwość podjęcia odpowiedniego 

działania naprawczego. Wpływ ustaleń projektu planu na środowisko przyrodnicze  

w zakresie: jakości poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywania standardów 

jakości środowiska, obszarów występowania przekroczeń, występujących zmian jakości 

elementów przyrodniczych i przyczyn tych zmian kontrolowany będzie w ramach systemu 

Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane 

będą corocznie w Raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej 

publikacji, ale źródłami danych w tym zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza Danych 

(prowadzona przez Marszałka Województwa), źródła administracyjne wynikające  

z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, 

pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Monitoring skutków 

realizacji postanowień projektowanego dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko 

polegał będzie m.in. na analizie i ocenie poszczególnych komponentów środowiska  

w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska  

lub w ramach indywidualnych zamówień, na kontroli i ocenie zgodności wyposażenia terenu  

w infrastrukturę techniczną z ustaleniami przyjętego dokumentu. Dokonując analizy i oceny 

stanu poszczególnych komponentów środowiska lub innych dostępnych źródeł należy 

pamiętać, że muszą się one odnosić do obszaru objętego projektem planu. 
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Ustawa Prawo ochrony środowiska wskazuje, że badania monitoringowe prowadzi 

się z równoczesnym wykorzystaniem i rejestracją danych przestrzennych. Z tego względu 

ocena zmian zachodzących w omawianej przestrzeni opierać się powinna na okresowym 

przeglądzie i rejestracji zmian w zagospodarowaniu przestrzennym tych obszarów 

prowadzonych przez miasto Konin. 

Za najistotniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać 

monitorowanie w zakresie pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych  

do powietrza związanych z ruchem samochodowym oraz działalnością zakładów 

produkcyjnych na terenach produkcyjno-usługowych P/U (proponowana częstotliwość 

pomiarów – 2 razy w roku). 

W pierwszym okresie po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego najprawdopodobniej zaistnieje konieczność przeprowadzenia dodatkowych 

badań stanu środowiska lub zwiększenia ich częstotliwości bądź dokładności,  

co umożliwiłoby określenie ewentualnych błędów nowego przeznaczenia i podjęcie działań 

zapobiegawczych lub naprawczych. 

 

11. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

 

Ponieważ miasto Konin położone jest w województwie wielkopolskim, w odległości 

prawie 250 km od najbliższej granicy państwa, nie ma podstaw do prognozowania 

dalekosiężnych, transgranicznych oddziaływań na środowisko. 

 

12. Podsumowanie, wnioski, zalecenia 

 

Wszelkie inwestycje będące wynikiem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, mogą powodować następstwa w środowisku i w krajobrazie, zróżnicowane 

pod względem momentu zaistnienia, czasu ich trwania, odwracalności, prawdopodobieństwa 

wystąpienia, szkodliwości (lub korzyści), przestrzennego zasięgu zmian, przestrzennego 

rozkładu zanieczyszczeń. Prognoza wykonywana dla miejscowego planu ma za zadanie 

określić wpływ realizacji jego ustaleń na środowisko przyrodnicze. 

Prognoza stara się określić: 

• na ile ustalenia projektu planu pozwolą na zachowanie istniejących wartości środowiska, 

• na ile ustalenia projektu planu wzbogacą lub odtworzą zdegradowane wartości 

środowiska, 

• czy ustalenia projektu planu stworzą możliwości pojawienia się nowych wartości  

i nowych szans ukształtowania jakości środowiska przyrodniczego. 

Ustalenia zawarte w opracowaniu dotyczą części miasta Konina. Wpływ 

proponowanych zmian funkcji terenu na środowisko przyrodnicze w stosunku do obecnego 

użytkowania może być znaczący, głównie ze względu na dopuszczenie zabudowy  

na terenach obecnie użytkowanych rolniczo oraz wprowadzenie możliwości lokalizacji 

przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  

(z pewnymi ograniczeniami). Należy jednak zaznaczyć, że na danym terenie, w związku  

z istniejącymi miejscowymi planami, była dopuszczona już zabudowa produkcyjno-usługowa. 

W wyniku przeprowadzonych analiz i ocen stwierdza się, że zaprojektowane zmiany nie 

będą znacząco niekorzystnie wpływały na środowisko w większości przypadków,  

przy zachowaniu wskazań zawartych w planie i w prognozie.  

Podsumowując stwierdza się, że proponowane w projekcie planu rozwiązania, 

dotyczące terenów położonych w mieście Koninie, odnoszą się przede wszystkim  
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do korekty zapisów obecnie obowiązujących miejscowych planów. Należy założyć,  

że przy stosowaniu się do wyżej przedstawionych wytycznych prognozy, a także przy kontroli 

przez służby wojewódzkie i samorządowe prowadzonych inwestycji oraz przy przestrzeganiu 

zasad zagospodarowania wynikających z planu miejscowego, proponowane zmiany sposobu 

zagospodarowania nie spowodują degradacji środowiska przyrodniczego w skali lokalnej. 

Projekt miejscowego planu można więc uznać za zgodny z zasadami ochrony środowiska. 
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13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

 
Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko jest wymagane przez ustawę z dnia 3 października 2008 r. 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. 

zm.). Przeprowadzenie tej procedury jest obowiązkowe przy opracowywaniu miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego poza wyjątkami określonymi w tej ustawie. 

Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu 

wymagane jest także przez ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.). 

Celem opracowania prognozy jest identyfikacja oraz ocena wpływu projektowanych 

rozwiązań planistycznych na środowisko przyrodnicze, a także ocena skuteczności 

przyjętych rozwiązań proekologicznych. 

Niniejsza prognoza została sporządzona w pełnym zakresie zgodnie z ustawą 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przebiegała równolegle 

do toku tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będącego 

przedmiotem opracowania. 

Przedmiotem oceny zawartej w niniejszej prognozie są ustalenia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych 

obszarów przy ul. Parowozownia oraz dla rejonu przy ul. Zakładowej, część wschodnia. 

Celem regulacji zawartych w ustaleniach projektu planu jest m.in.: 

 korekta ustaleń obowiązującego miejscowego planu, które utrudniają realizację zabudowy 

na terenach aktywizacji gospodarczej, 

 aktualizacja układu komunikacyjnego i wskazanie rozwiązań dla obsługi danego terenu, 

 określenie nowych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, parametrów i wskaźników dla 

projektowanych obiektów, 

 zapewnienie właściwego funkcjonowania i dalszego rozwoju obszaru przy 

ul. Parowozownia, przeznaczając go pod zabudowę produkcyjną i usługową, 

 uwzględnienie zasad i obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska  

oraz ograniczanie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Projekt planu sporządzono z uwzględnieniem zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, zatwierdzonej uchwałą nr 42 

Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r. 

Miasto Konin położone jest w środkowej Polsce we wschodniej części województwa 

wielkopolskiego. Jest jednym z czterech miast na prawach powiatu w województwie. 

Graniczy z sześcioma gminami, w tym z dwoma miejsko-wiejskimi i czterema wiejskimi. 

Przez miasto przepływa rzeka Warta ze wschodu na zachód dzieląc miasto na dwie części. 

Konin jest najważniejszym ośrodkiem Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. W jego 

granicach zlokalizowane są dwie elektrownie węglowe: „Konin” i „Pątnów”. Na południe od 

Konina przebiega autostrada A2. Przez miasto prowadzą dwie drogi krajowe i dwie 

wojewódzkie oraz przebiega ważna linia kolejowa o randze europejskiej Frankfurt nad Odrą-

Warszawa Zachodnia. 

Powierzchnia miasta Konina wynosi ponad 82 km². Według Banku Danych Lokalnych 

Głównego Urzędu Statystycznego liczba mieszkańców Konina wyniosła w 2015 r. 75 875 

i w ostatnich latach systematycznie spada. Miasto podzielone jest na trzy strefy. Południowa, 
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na lewym brzegu Warty, obejmuje tzw. Stary Konin – czyli Stare Miasto wraz z przyległymi 

terenami i osiedlami  mieszkaniowymi. Część prawobrzeżna (środkowa) – Nowy Konin 

obejmuje głównie osiedla wielorodzinne. Przebiega przez nią linia kolejowa wraz z Dworcem 

Kolejowym. Część północna to głównie tereny przeznaczone pod działalność przemysłową. 

Zlokalizowane są tam elektrownie: „Pątnów I”, „Pątnów II” i „Konin”. Oprócz zabudowy 

przemysłowej są to tereny mało zagospodarowane, gdzie występują większe jeziora (w tym 

jezioro Gosławskie i Pątnowskie). 

Morfologia na obszarze miasta Konina jest Obszar objęty planem położony jest 

w całości w granicach JCWPd nr 64. Wody poziomu czwartorzędowego JCWPd nr 64 

występują na obszarze całego JCWPd i są w izolacji od poziomu terenu. Morfologia miasta 

jest bardzo zróżnicowana. Miasto Konin leży na pograniczu JCWPd nr 64 (Ryc. 4) i nr 78. 

Na obszarze JCWPd nr 64 znajdowały się trzy punkty kontrolne. W dwóch określono 

zadowalającą jakość wód, a w jednym – złą jakość. Ten ostatni punkt był zlokalizowany 

niedaleko wschodniej granicy Konina. W przypadku JCWPd nr 78 na terenie województwa 

wielkopolskiego były zlokalizowane trzy punkty kontrolne, w tym jeden w granicach Konina. 

Jakość wód została w nim określona jako dobra. Dla pozostałych dwóch jakość określono 

jako dobrą i niezadowalającą. Część południowa i środkowa miasta Konina znajduje się 

w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 151 Turek-Konin-Koło, natomiast część 

środkowa, wzdłuż doliny rzeki Warty – w zasięgu GZWP nr 150 Pradolina Warszawa-Berlin 

(Koło-Odra). Obszar objęty projektem planu znajduje się poza graniami GZWP. Główną 

rzeką na terenie miasta Konina jest Warta, która przepływa ze wschodu na zachód, dzieląc 

miasto na dwie części. Większą rzeką dopływającą do Warty przy granicach miasta jest 

Powa. W północno-wschodniej części miasta do Warty dopływają również kanały: Ślesiński 

i Grójecki. Obszar planu położony jest przede wszystkim w granicach JCWP Warta od Topca 

do Powy oraz częściowo, od strony północnej w granicach JCWP Kanał Ślesiński od jez. 

Pątnowskiego do ujścia. W ocenie stanu jednolitych części wód za rok 2015, zostały 

przedstawione wyniki badań, które zostały przeprowadzone m.in. w punktach kontrolnych na 

Kanale Grójeckim, Kanale Ślesińskim, rzece Powa, Struga Biskupia oraz Topiec.  

Stan wszystkich jednolitych części wód określony został jako zły.  

W 2015 roku wykonano ocenę jakości powietrza w województwie wielkopolskim. 

Uwzględniając kryteria odnoszące się do ochrony zdrowia strefę wielkopolską 

zakwalifikowano do klasy C pod kątem zanieczyszczenia pyłem PM2,5 oraz pyłem PM10,  

a także benzo(a)pirenem, a w przypadku pozostałych substancji – do klasy A. Na terenie 

Konina zlokalizowane są zakłady związane z przemysłem energetycznym, które są źródłem 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery, szczególnie zanieczyszczeń gazowych (SO2, NO2 

i CO2) oraz pyłów ze spalania paliw. W 2012 r. badano w dwóch punktach w Koninie pola 

elektromagnetyczne. Wartość w każdym z nich nie przekroczyła wartości dopuszczalnych 

i wyniosła w przypadku ul. Sosnowej – 0,18 V/m, a przy ul. Kościuszki – 0,16 V/m. Na terenie 

miasta Konina znajdują się następujące obszary Natura 2000:Obszar mający znaczenie dla 

Wspólnoty Natura 2000 – Ostoja Nadwarciańska [PLH300009] i Obszar specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000 – Dolina Środkowej Warty [PLB300002]. 

Spośród pozostałych form ochrony przyrody w rejonie miasta Konina znajdują się 

również: 

 Obszar chronionego krajobrazu Goplańsko-Kujawski, 

 Obszar chronionego krajobrazu Powidzko-Bieniszewski, 

 Obszar chronionego krajobrazu Złotogórski. 

Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się 

w zachodniej części Nowego Konina, w rejonie ulic Zakładowa i Parowozownia, częściowo 
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przy granicy z gminą Kazimierz Biskupi. Wzdłuż wschodniej granicy terenu opracowania 

przebiega droga wojewódzka nr 264. Analizowany obszar obejmuje tereny częściowo 

zagospodarowane, głównie w południowo-wschodniej części. Są to tereny aktywizacji 

gospodarczej, związane z administracją, zabudową produkcyjno-usługową, a także 

magazynową i składową. Zlokalizowane są tam m.in. zakłady produkcyjne, przedsiębiorstwa, 

związane z obsługą pojazdów, w tym stacja kontroli pojazdów oraz przedsiębiorstwa 

naprawy pojazdów oraz transportowe, a także następujące instytucje administracyjne tj. 

Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

w Koninie. W zachodniej części opracowania znajdują się grunty rolne jeszcze 

niezabudowane, w tym częściowo odłogowane – zadrzewione i zakrzewione poprzez 

sukcesję naturalną. Tereny te przeznacza się pod zabudowę produkcyjno-usługową. W tej 

części planu znajdują się również tereny kolejowe stanowiące bocznicę kolejową. W 

północnej części opracowania znajdują się również grunty rolne, wraz z siedliskami 

rolniczymi. Przy północnej granicy planu, na terenie sąsiedniej gminy w miejscowości 

Posada, rozwija się osiedle domów jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym. 

Przez obszar planu przebiegają linie elektroenergetyczne średniego napięcia. Poza 

tym, analizowane tereny, które obecnie są już zagospodarowane, w większości wyposażone 

są w podstawowe sieci infrastruktury technicznej, w tym: wodociągowa, kanalizacji 

sanitarnej, telekomunikacyjna, gazowa i ciepłownicza. Na obszarach jeszcze 

niezabudowanych brak jest sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem wodociągów oraz 

sieci telekomunikacyjnej dostarczonej do poszczególnych siedlisk rolniczych. W granicach 

planu zlokalizowana jest jedna stacja bazowa telefonii komórkowej, a w jego sąsiedztwie 

dwie inne. 

W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania znajdują się od strony zachodniej, 

po drugiej stronie drogi wojewódzkiej, osiedla wielorodzinne Nowego Konina – osiedle 

Zatorze – wraz z towarzyszącymi usługami, służącymi obsłudze mieszkańców. Od strony 

południowej znajdują się tereny kolejowe, związane z linią kolejową nr 3 Warszawa 

Zachodnia-Kunowice, za którą zlokalizowane są głównie tereny usługowe, w tym związane z 

handlem wielkopowierzchniowym. Od strony północno-zachodniej obszar planu sąsiaduje z 

istniejącymi ogródkami działkowymi. Natomiast z pozostałych stron granic opracowania, 

obszar przylega do terenów rolniczych, lub odłogowanych, z wyjątkiem granicy miasta, za 

którą znajduje się wspomniane wyżej osiedle domów jednorodzinnych w Posadzie. 

Na całym obszarze objętym planem obowiązują istniejące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem głównie pod tereny aktywizacji 

gospodarczej. Według mapy hydrograficznej dla obszaru Polski teren objęty planem 

charakteryzuje na terenach już zabudowanych zróżnicowaną przepuszczalnością gruntów, 

a na pozostałych obszarach przepuszczalnością średnią i słabą. Uciążliwości związane 

z hałasem na obszarze objętym projektem planu związane są głównie z ruchem 

samochodowym oraz działalnością zakładów przemysłowych. Uciążliwości związane z 

hałasem na obszarze objętym projektem planu związane są głównie z ruchem 

samochodowym, ruchem kolejowym oraz działalnością zakładów przemysłowych. Na 

obszarze dominuje zabudowa, która nie jest objęta ochroną akustyczną. Na analizowanym 

obszarze nie był zlokalizowany żaden punkt pomiarowy, dlatego brak jest danych odnośnie 

wpływu pól elektromagnetycznych. Należy jednak podkreślić, że podobnie jak w latach 

ubiegłych podczas badań przeprowadzonych w 2015 roku w żadnym z punktów 

pomiarowych na terenie województwa wielkopolskiego nie stwierdzono przekroczenia 

poziomu dopuszczalnego (7 V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz). 

Najwyższy zmierzony poziom składowej elektrycznej pola wyniósł 1,53 V/m (w Poznaniu). 
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Jest to jednocześnie jeden z dwóch punktów, w których stwierdzono wartość wyższą  

od 1 V/m. Na obszarze opracowania planu, we wschodniej części, zlokalizowana jest brak 

jest stacja bazowa telefonii komórkowej, a przy południowej granicy znajdują się dwie inne 

stacje, które mogłyby być źródłem pól elektromagnetycznych. 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, na danym terenie będą 

obowiązywały dotychczasowe ustalenia miejscowych planów. Prognozuje się, że w 

przypadku większości terenów, brak będzie zmian w stosunku do środowiska 

przyrodniczego, gdyż ustalenia istniejących planów miejscowych odpowiadają podstawowym 

ustaleniom projektu planu. Jedynie większe różnice będą dotyczyły terenów wyznaczonych 

w projekcie pod zabudowę usługową (U) oraz zabudowę usługową wraz z istniejącą 

zabudową mieszkaniową jednorodzinną (U/MN), które w obecnie obowiązujących planach 

przeznaczone są pod funkcje aktywizacji gospodarczej, wraz z produkcją i usługami. 

Ponadto dla terenu U/MN zostały dopuszczone wyłącznie przedsięwzięcia mogące 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dopuszczeniem 

inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym można założyć, że dla wyznaczenie 

funkcji usługowej lub usługowej z istniejącą mieszkaniową będzie bardziej korzystne dla 

środowiska, niż ustalenia dotychczasowego miejscowego planu. 

W granicach opracowania planu obecnie oprócz istniejącej zabudowy produkcyjno-

usługowej zlokalizowane są głównie niezabudowane tereny rolnicze. W związku 

z dopuszczeniem na nich zabudowy produkcyjno-usługowej oraz usługowej (w tym wraz 

z istniejącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną). Ponadto dla części terenów 

dopuszczono lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, a na całym obszarze objętym planem – przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko (z wyjątkiem terenu U/MN, dla którego dopuszczono 

przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wyłącznie, dla 

których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko z dopuszczeniem inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym 

należy się spodziewać znaczącego oddziaływania na całym obszarze planu. Analizowane 

tereny położone są w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej, oraz istniejącej drogi 

wojewódzkiej nr 264. Na danym terenie projektowany jest nowy układ komunikacyjny, który 

będzie użytkowany nie tylko przez użytkowników danych terenów, ale będzie spełniał 

również funkcje tranzytowe. Tereny wyznaczone na rysunku planu nie podlegają ochronie 

akustycznej co oznacza, że nie ma potrzeby określania dla nich dopuszczalnych wartości 

hałasu, natomiast dla istniejących zabudowań mieszkalnych oraz budynków przeznaczonych 

na pobyt ludzi zawarto w planie nakaz zapewnienia właściwego poziomu hałasu wewnątrz 

tych budynków, poprzez zastosowanie środków technicznych i technologicznych takich jak 

m.in. przegrody o odpowiedniej izolacyjności w pomieszczeniach oraz pozostałe urządzenia 

zmniejszające uciążliwości związane z hałasem, w tym komunikacyjnym i przemysłowym. 

Ogólny stan środowiska na obszarze planu, który nie był do tej pory zagospodarowany 

można uznać obecnie jako dobry, gdyż dotychczas użytkowany był głównie jako teren rolny 

i jedynymi źródłami zanieczyszczeń środowiska związane były z ewentualnym spływem 

zanieczyszczeń z sąsiadujących terenów przemysłowych oraz zanieczyszczeniami 

rolniczymi, a także hałasem generowanym przez funkcjonowanie linii kolejowej lub 

istniejących zakładów produkcyjno-usługowych. W części wschodniej i południowej, na 

terenach, na których zlokalizowane są istniejące obiekty produkcyjne, składy i magazyny 

oraz zabudowa usługowa, negatywny wpływ na stan środowiska przyrodniczego związany 

jest z funkcjonowaniem istniejących zakładów oraz hałasem generowanym przez linię 
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kolejową i ruch na drodze wojewódzkiej. 

 

W granicach planu brak jest jakichkolwiek form ochrony przyrody ustalonych na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższe z nich to Obszar 

Specjalnej Ochrony Natura 2000 – Dolina Środkowej Warty, zlokalizowany około 750 m na 

południe od granic opracowania, oraz Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego 

Krajobrazu, zlokalizowany około 1 km w kierunku północno-zachodnim. Jednym z 

potencjalnych problemów związanych z ochroną przyrody jest także brak pełnego 

wyposażenia terenu opracowania w części północno-zachodniej w podstawowe sieci 

infrastruktury technicznej, w tym w sieć kanalizacji sanitarnej, co może spowodować 

ewentualne zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych w przypadku powstania na danych 

terenach zabudowy produkcyjnej i usługowej. Jest to istotny problem ochrony środowiska, ze 

względu na konieczność wywozu nieczystości płynnych co powoduje emisję hałasu i 

zanieczyszczenie powietrza. Na terenie opracowania dopuszczono lokalizację przedsięwzięć 

mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, co może powodować 

zwiększone negatywne oddziaływanie, w szczególności na terenach P/U. 

Każda inwestycja polegająca na budowie, rozbudowie, utwardzeniu terenu  

lub zmianie jego zagospodarowania może negatywnie wpłynąć na różnorodność biologiczną 

danego obszaru. Na terenach obecnie niezabudowanych, zlokalizowanych w granicach 

planu, dopuszczono również lokalizację obiektów budowlanych działalności produkcyjnej lub 

magazynowej oraz składów, a także zabudowy usługowej oraz wyznaczono przebieg 

nowych dróg publicznych, w tym mogących funkcjonować jako drogi tranzytowe. Zabudowa i 

zagospodarowanie pod utwardzenie niszczą bezpośrednio całą florę oraz pośrednio faunę 

na terenie, który jest zajęty przez budynek, obiekt budowlany lub utwardzenie terenu oraz 

wpływają na występujące na tym terenie gatunki i zmieniają w mniejszym lub większym 

stopniu lokalny ekosystem. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę nakazano 

zachowanie minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnego, co zminimalizuje 

negatywny wpływ na bioróżnorodność. Na obszarach, które są już w chwili obecnej 

zagospodarowane nie należy spodziewać się zubożenia flory i fauny. Na pozostałych 

terenach, na których zostanie dopuszczona realizacja nowej zabudowy to głównie tereny w 

chwili obecnej wykorzystywane rolniczo, wraz z gatunkami roślin i zwierząt typowych dla 

środowiska rolniczego. W związku z tym można się spodziewać zastąpienia roślinności 

naturalnej przez roślinność synantropijną lub ruderalną. Charakter nowych inwestycji, przy 

zachowanych wskazaniach i obwarowaniach zawartych w projekcie planu, nie powinien 

powodować zagrożenia dla zdrowia ludzi. Aktualny projekt dopuszcza jedynie istniejąca 

zabudowę mieszkaniową na terenach o dominującej funkcji usługowej bez możliwości jej 

dalszego rozwoju i ekspansji. Na terenie U/MN, z powodu istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, dopuszczono realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, wyłącznie, dla których nie stwierdzono obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dopuszczeniem 

inwestycji celu publicznego. Przez obszar projektu planu w części zachodniej i półniocnej 

przebiegają linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV, które mogłaby być 

źródłem pól elektromagnetycznych. Nakazano jednak zachowanie odpowiednich pasów 

technologicznych, w granicach których nakazuje się zachowanie odpowiednich przepisów 

odrębnych, w tym m.in. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisk Projektowane 

zagospodarowanie terenu nie powinno wprowadzać dodatkowych zagrożeń dla zdrowia ludzi 

na terenie objętym projektem planu oraz na terenach pozostających w zasięgu 
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oddziaływania wynikającego z realizacji jego ustaleń, pod warunkiem bezwzględnego 

wyegzekwowania wszystkich ustaleń zawartych w planie oraz w prognozie. Na terenie 

objętym projektem planu nie występują żadne zbiorniki wodne.  

Przez północną część terenów przebiegają natomiast rowy melioracyjne. W planie nie 

dopuszczono odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowów. projekcie planu 

nakazano podłączenie do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej (rozwiązanie 

docelowe). Dzięki tym zapisom zostanie zminimalizowany negatywny wpływ planu na jakość 

i ilość wód gruntowych i podziemnych, jak również gleb znajdujących się w obrębie projektu 

planu. W związku z nakazem, aby oddziaływanie z instalacji związanych z przeznaczeniem 

terenu nie powodowało przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych w 

przepisach odrębnych, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, nie 

prognozuje się negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe zlokalizowane poza 

obszarem planu. Stan czystości powietrza pogorszy się w stosunku do stanu istniejącego, 

aczkolwiek nie powinno dojść do przekroczenia dopuszczalnych norm, określonych  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031), co projekt planu egzekwuje 

również ustaleniem nakazu stosowania paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami 

emisyjnymi, energii elektrycznej lub odnawialnych źródeł energii w zakresie zaopatrzenia w 

ciepło do celów grzewczych i technologicznych. Na obszarze opracowania dopuszcza się 

realizację zabudowy i zagospodarowania na terenach do tej pory niezagospodarowanych, 

głównie rolniczych. W związku z powstaniem nowych budynków, dróg publicznych oraz 

dodatkowych utwardzeń terenu prognozuje się wystąpienie negatywnego wpływu na 

powierzchnię ziemi w tej części opracowania. W projekcie planu nakazano zachowanie 

odpowiednich powierzchni terenu biologicznie czynnego oraz wprowadzono ustalenia 

dotyczące intensywności zabudowy, co zminimalizuje negatywne oddziaływanie na ten 

element środowiska. 

Skutki realizacji planu nie powinny negatywnie oddziaływać na krajobraz,  

gdyż planowane przeznaczenie na tym obszarze całkowicie odpowiada istniejącym  

w sąsiedztwie funkcjom. Proponowane zmiany mają charakter lokalny, dlatego brak jest 

istotnego wpływuna klimat. Zmiany topoklimatu mogą być związane ze zjawiskiem „wyspy 

ciepła”, czyli nagrzewaniem się terenów zainwestowanych w stosunku do powierzchni 

biologicznie czynnej. Co więcej, budynki w wyniku procesów produkcji mogą oddawać część 

ciepła na zewnątrz. Ocenia się, że przy zastosowaniu zasad określonych w planie oraz 

przepisów ochrony środowiska, nie będzie znaczącego oddziaływania na klimat. Plan 

wpłynie negatywnie na gleby, jako zasoby naturalne. 

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie znajdują się  

na nim obiekty wpisane do rejestru, ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków  

ani zewidencjonowane stanowiska archeologiczne. Wobec powyższego w projekcie planu 

nie określa się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej oraz nie prognozuje się wpływu realizacji planu na zabytki.  

Nałożone wymagania kubaturowe, ogólnobudowlane oraz architektoniczne 

w stosunku do nowych obiektów budowlanych powinny pozwolić na uzyskanie ładu 

przestrzennego. 

Obszar Natura 2000 – Dolina Środkowej Warty zlokalizowany jest w odległości około 

1 km od obszaru opracowania. Ochrona tego obszaru dotyczy przede wszystkich obszarów 

lęgowych, terenów żerowania i korytarzy przelotu ptaków. W związku z zapisami projektu 

planu nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmiot obszaru Natura 2000. 
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Ponadto w związku z faktem, iż obszar objęty opracowaniem nie leży w granicach 

obszaru Natura 2000, również nie przewiduje się negatywnego wpływu projektu planu  

na integralność obszaru Natura 2000 – Dolina Środkowej Warty. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wprowadzono szereg 

rozwiązań, mających na celu minimalizację negatywnych oddziaływań na środowisko, które 

wymieniono w prognozie. 

Ostateczna wersja planu stanowi kompromis pomiędzy interesem osób prywatnych 

oraz uwarunkowaniami przyrodniczymi i społeczno-gospodarczymi, które reprezentowane są 

przez organy rządowe i samorządowe. Projekt miejscowego planu, będący przedmiotem 

prognozy jest zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie terenów już przeznaczonych pod zabudowę. Jako rozwiązania 

alternatywne w trakcie opracowania planu rozważane było alternatywne przeznaczenie 

terenów jeszcze niezagospodarowanych w północnej części obszaru (zmiana zabudowy 

produkcyjno-usługowej na terenach wyznaczonych w planie na funkcję usługową U oraz 

U/MN) oraz przebieg układu komunikacyjnego w tym przebiegu drogi 6 KDL. Dla przyjętych 

rozwiązań przeprowadzono analizę dotyczącą zgodności z obowiązującymi przepisami (m.in. 

zapewnienia obsługi komunikacyjnej poszczególnym terenom, dostosowania układu 

komunikacyjnego do przepisów wynikających z ustawy o drogach publicznych i przepisów 

odrębnych). Zmiany w przeznaczeniu terenów odniesiono również do skutków finansowych 

wynikających z odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości i ograniczeń w 

dotychczasowym sposobie użytkowania. Alternatywne rozwiązania rozważane są również na 

etapie opracowania raportu oddziaływania na środowisko. W związku z tym, że obszar planu 

nie jest objęty żadnym obszarem Natura 2000 oraz zlokalizowany jest w dużej odległości od 

istniejących obszarów NATURA 2000 nie przewiduje się alternatywnych rozwiązań w tym 

zakresie.  Wariantem alternatywnym do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie 

jest wariant zerowy, polegający na zaniechaniu tworzenia projektu planu. W prognozie 

wykazano, że skutki realizacji wariantu alternatywnego będą mniej korzystne, niż skutki 

realizacji planu. 

W wyniku analizy zapisów w odniesieniu do środowiska przyrodniczo-kulturowego 

stwierdzono, iż projekt planu odpowiada celom ochrony środowiska na wszystkich 

szczeblach (międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym). 

Ponieważ miasto Konin położone jest w województwie wielkopolskim, w odległości 

prawie 250 km od najbliższej granicy państwa, nie ma podstaw do prognozowania 

dalekosiężnych, transgranicznych oddziaływań na środowisko. 

 

 



Załącznik. Mapa z położeniem obszaru objętego projektem planu (Źródło: Mapy Google) 

 


