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WPROWADZENIE 

 

 Celem sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada, zwanego dalej planem, 

jest uwzględnienie wniosków właścicieli terenów i dostosowanie prawa miejscowego 

do aktualnych kierunków rozwoju przestrzennego określonych w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina. 

Ustalenia planu są zgodne z polityką przestrzenną wyrażoną w ww. studium, w 

którym obszar opracowania znajduje się w strefie ekologicznej i stanowi obszary 

zabudowane o funkcji mieszkaniowej jako wiodącej oraz obszary wskazane 

do zabudowy na cele funkcji mieszkaniowej, jako wiodącej. W związku z powyższym, 

na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, została podjęta Uchwała Nr 113 Rady Miasta 

Konina z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania ww. 

planu. 

 Podstawę prawną prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż 

ulicy Osada, zwanej dalej prognozą stanowi: 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.). 

Celem prognozy jest określenie charakteru prawdopodobnych skutków i oddziaływań 

na środowisko przyrodniczo-kulturowe, które mogą być spowodowane realizacją 

zalecanych lub dopuszczonych przez plan sposobów zagospodarowania 

i użytkowania terenu. Zgodnie z art. 51 ust. 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prognoza w 

szczególności określa, analizuje i ocenia przewidywane znaczące oddziaływania 

na poszczególne komponenty środowiska, między innymi na: różnorodność 

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

klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, a także system przyrodniczy 

gminy i powiązania przyrodnicze obszaru oraz prawne formy ochrony przyrody.  

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20081991227
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Dokumenty, które zostały uwzględnione przy sporządzaniu niniejszej prognozy to: 

 Uzgodnienie zakresu prognozy z Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym w Poznaniu (pismo znak: ON.NS-4521-1/20 z dn. 27.02.2019 r.), 

 Uzgodnienie zakresu prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Poznaniu (pismo znak: WOO-III.411.70.2020.ET.1 z dn. 13.03.2020 

r.), 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 

dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada – IRMiR, Warszawa 2020 r., 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Konina zatwierdzone Uchwałą Nr 757 Rady Miasta  Konina z dnia 27 października 

2010 r., zmienionego uchwałami Nr 578 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2013 r. 

oraz Nr 42 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r.,  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Konin – Osada - Uchwała 

Nr 542 Rady Miasta Konina z 26 października 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 

Nr 170 z dn. 09.12.2005 r. poz. 4545), 

 Opracowanie ekofizjograficzne Miasto Konin – dr Grzegorz Synowiec, 

Wrocław 2019 r. 

 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla miasta Konin - aktualizacja – 

INPLUS Doradztwo Inwestycyjne, Konin 2007 r.,  

 Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – IGPiM, Warszawa 

2014 r., 

 Program Ochrony Środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z 

perspektywą na lata 2021-2024 – EKOSTANDARD Pracownia Analiz 

Środowiskowych, Suchy Las 2017 r., 

 Konin. Zielone Miasto Energii. Strategia Rozwoju Miasta. Plan 2020-2030. – 

Urząd Miejski w Koninie, Konin 2020 r., 

 Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-

2022 wraz z planem inwestycyjnym – Poznań 2016 r.,   

 Stan środowiska w Wielkopolsce. Raport 2017 – Poznań 2018 r., 

 Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2018 – 

Poznań 2019 r., 

 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej – Poznań 2020 r., 
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 Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych sieci krajowej w 

ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w roku 

2018 – Poznań 2018 r., 

 Ocena stanu jednolitych części wód za rok 2018 – Poznań 2018 r., 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry – Warszawa 2016 

r., 

 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 – Warszawa 2012 r., 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego – 

Poznań 2019 r., 

 Projekt planu ochrony obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 dla 

obszaru „Dolina Środkowej Warty” – P. W. KRAMEKO, Kraków 2007 r. 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU – JEGO 

CELE I POWIĄZANIE Z INNYMI DOKUMENTAMI 

Obszar opracowania zajmuje powierzchnię około 15 ha i jest położony w 

lewobrzeżnej, wschodniej części miasta Konina. Jest objęty obowiązującym 

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Konin – Osada, w którym 

przedmiotowy obszar przeznaczono pod: 

 zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

 zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług, 

 usługi handlu, 

 zabudowę zagrodową, 

 łąki i pastwiska, 

 rowy melioracyjne i oczka wodne, 

 tereny orne, 

 drogę klasy zbiorczej, 

 drogi klasy dojazdowej, 

 drogi wewnętrzne. 

Według uzasadnienia do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie planu dla 

przedmiotowego obszaru jest zasadne, a przewidywane rozwiązania zgodne z 

ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina. 
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Mając na uwadze powyższe, w sporządzonym planie ustalono następujące 

przeznaczenia terenów: 

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług 

nieuciążliwych, 

 zabudowy usługowej nieuciążliwej i mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 

 zieleni urządzonej, 

 rowów odwadniających, 

 infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, 

 tereny komunikacyjne (drogi publiczne i publiczny ciąg pieszy). 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina (zatwierdzonym Uchwałą Nr 757 Rady Miasta  Konina z dnia 27 

października 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr 578 Rady Miasta Konina z dnia 29 

maja 2013 r. oraz Nr 42 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r), obszar 

opracowania znajduje się w strefie ekologicznej E1 (Dolina Warty). Jego zachodni 

fragment stanowi obszary zabudowane o funkcji mieszkaniowej jako wiodącej, a 

pozostała część obszary wskazane do zabudowy na cele funkcji mieszkaniowej, jako 

wiodącej. Ponadto obszar opracowania znajduje się w granicach proponowanego 

do ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, jednak dotychczas nie 

została podjęta w tym celu odpowiednia uchwała. 

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, stwierdza się, że przewidywane rozwiązania nie 

naruszają ustaleń obowiązującego studium. 

W Opracowaniu ekofizjograficznym (2019) określono potencjalną przydatność 

terenów dla rozwoju różnych funkcji użytkowych. Zgodnie z ww. opracowaniem, 

obszar objęty planem znajduje się w części południowej predysponowanej do 

kontynuacji rozwoju funkcji mieszkaniowej, przemysłowej (w ograniczonym zakresie), 

komunikacyjnej i wypoczynkowo-rekreacyjnej, realizowanej z wykorzystaniem 

istniejących zasobów naturalnych.  

Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym, tereny rolne w rejonie wykształconego 

osadnictwa mogą być przeznaczane pod zabudowę. Rozwój mieszkalnictwa 

powinien odbywać się szczególnie na gruntach, na których występują gleby 

najniższej jakości, z zachowaniem dużego udziału powierzchni biologicznie czynnej. 
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Ponadto zabudowa mieszkaniowa powinna być realizowana jako kontynuacja 

istniejącej funkcji, przede wszystkim w formie jednorodzinnej lub wielorodzinnej 

ekstensywnej, z zachowaniem wolnych od zainwestowania terenów zielonych 

między budynkami, o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej. Niezagospodarowane 

tereny powinny być udostępniane pod zabudowę kolejno, po wyposażaniu w 

niezbędną infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, ograniczając zjawisko 

rozpraszania zabudowy. Należy chronić przed wkroczeniem zabudowy tereny, które 

powinny pełnić przede wszystkim funkcję przyrodniczą.   

Ponadto obszar opracowania znajduje się w obszarze Natura 2000 „Dolina 

Środkowej Warty”, a także jest objęty ochroną wód podziemnych. 

Wskazane w planie miejscowym tereny zabudowy zostały wyznaczone jako 

uzupełnienie istniejącej tkanki, na obszarze wyposażonym w odpowiednią 

infrastrukturę komunikacyjną i techniczną. W granicach planu nie występują grunty 

rolne klas I-III. Określone przeznaczenia terenów stanowią kontynuację funkcji 

występującej na obszarze opracowania, umożliwiając bardziej efektywne 

wykorzystanie przestrzeni. Ponadto wyznaczono tereny zieleni urządzonej w rejonie 

istniejącego rowu odwadniającego. Analizując powyższe wnioski i zalecenia 

wynikające z Opracowania ekofizjograficznego stwierdza się, że sporządzony plan je 

respektuje. 

Zgodnie ze Strategią rozwoju Konina 2020-2030, ideą rozwoju miasta jest Zielone 

Miasto Energii. „Konin to miejsce, w którym pulsuje zarówno energia  nowoczesnych, 

przyjaznych dla człowieka i środowiska technologii, jak i energia relacji 

międzyludzkich, kreatywności i przedsiębiorczości. To zdrowe miasto pełne zieleni, 

terenów rekreacyjnych i ekologicznych rozwiązań. Miasto, w którym energia ludzi 

łączy się z energią natury.” 

Plan ustala zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania 

krajobrazu, a także zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami. Zapisy planu umożliwiają 

wykorzystywanie źródeł odnawialnych w zakresie zaopatrzenia w ciepło i energię 

elektryczną. 

W Programie ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z 

perspektywą na lata 2021-2024 wyznaczono cele i kierunki w ramach 10 głównych 

obszarów interwencji, mając na uwadze osiągnięcie pozytywnych zmian w ochronie 
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środowiska. Są to następujące cele w poszczególnych głównych obszarach 

interwencji: 

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza – cele: dobra jakość powietrza 

atmosferycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm, osiągnięcie poziomu celu 

długoterminowego dla ozonu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych;  

2. Zagrożenia hałasem – cele: dobry stan klimatu akustycznego bez przekroczeń 

dopuszczalnych norm poziomu hałasu, zmniejszenie liczby osób narażonych na 

ponadnormatywny hałas;  

3. Pola elektromagnetyczne – cel: utrzymanie poziomów pól 

elektromagnetycznych na poziomach nieprzekraczających wartości dopuszczalnych;  

4. Gospodarowanie wodami – cele: zwiększenie retencji wodnej, ograniczenie 

wodochłonności gospodarki, osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu 

wód;  

5. Gospodarka wodno-ściekowa - cel: poprawa jakości wód powierzchniowych;  

6. Zasoby geologiczne – cel: rekultywacja terenów poeksploatacyjnych;  

7. Gleby – cele: dobra jakość gleb, rekultywacja i rewitalizacja terenów 

zdegradowanych, zwiększanie lesistości;  

8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów – cele: 

ograniczenie ilości odpadów komunalnych przekazywanych do składowania, 

ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko;  

9. Zasoby przyrodnicze – cel: zachowanie różnorodności biologicznej, 

zwiększenie lesistości;  

10. Zagrożenia poważnymi awariami – cel: utrzymanie stanu bez incydentów o 

znamionach poważnej awarii.  

Ustalenia planu w zakresie ochrony środowiska i przyrody, a także zasad 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i 

gospodarowania odpadami, respektują cele wyznaczone w tym dokumencie. 

W Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 

zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 wyznaczono sześć 

głównych priorytetów: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu 

środowiska, skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich, rozwój 

transportu w warunkach zmian klimatu, zapewnienie zrównoważonego rozwoju 

regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu, stymulowanie innowacji 

sprzyjających adaptacji do zmian klimatu, kształtowanie postaw społecznych 
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sprzyjających adaptacji do zmian klimatu. Nie wszystkie z nich można odnieść do 

obszaru objętego planem, np. skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach 

wiejskich. Jednakże plan respektuje cele i kierunki wyznaczone w powyższym 

dokumencie w zakresie właściwym dla swojej specyfiki i skali, poprzez m.in. 

umożliwienie stosowania niskoemisyjnych urządzeń i źródeł odnawialnych w 

zakresie zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, z opcją łączenia źródeł, a także 

zachowanie rowów odwadniających i wyznaczenie w ich rejonie terenów zieleni 

urządzonej.  

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 

wyznaczając cele środowiskowe dla poszczególnych JCWP, brano pod uwagę ocenę 

stanu lub potencjału ekologicznego i stanu chemicznego dokonaną na podstawie 

dostępnych danych monitoringowych z lat 2010-2013. Cele środowiskowe dla JCWP, 

w obrębie której znajduje się obszar opracowania to osiągnięcie dobrego potencjału 

ekologicznego, a także uzyskanie dobrego stanu chemicznego. Natomiast cele 

środowiskowe dla JCWPd to dobry stan ilościowy i chemiczny, charakteryzowany 

wartościami wskaźników zgodnie z rozporządzeniem o ocenie wód podziemnych 

oraz mniej rygorystyczny cel dla parametru Cl (ochrona stanu przed dalszym 

pogorszeniem). Plan respektuje cele wyznaczone w tym dokumencie, m. in. poprzez 

ustalenia dotyczące zagospodarowania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, 

a także związane z ochroną ujęć wód podziemnych. W związku z powyższym 

realizacja ustaleń projektu pozostaje w zgodzie z ww. celami środowiskowymi. 

Z uwagi na konieczność prowadzenia działań na rzecz zachowania i utrzymywania 

ważnych lub charakterystycznych cech krajobrazu tak, aby ukierunkować i 

harmonizować zmiany, które wynikają z procesów społecznych, gospodarczych i 

środowiskowych, mając na względzie cele zawarte w Europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej sporządzonej we Florencji z dnia 20 października 2000 r. (Dz. U. z 

2016 r., Nr 14, poz. 98), w planie zawarto odpowiednie ustalenia zapewniające 

ochronę i właściwe kształtowanie krajobrazu, w tym także wskaźniki i parametry 

dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy. 

2. METODY STOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych, analiz jakościowych 

wykorzystujących dostępne wskaźniki stanu środowiska oraz identyfikacji i 

wartościowania skutków przewidywanych zmian w środowisku. Prace prognostyczne 

polegały na przeprowadzeniu studiów dokumentów charakteryzujących strukturę 
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przyrodniczą obszaru miasta Konin (stan istniejący i dotychczasowe przekształcenia 

środowiska) oraz analizy istniejących i projektowanych inwestycji w obszarze planu i 

jego sąsiedztwie. Materiały źródłowe, w oparciu o które sporządzono prognozę 

wymienione zostały w wykazie materiałów. Zakres prac nad prognozą został 

dostosowany do charakteru, specyfiki i precyzji zapisów planu. Celem ułatwienia 

oceny jak i prezentacji wyników oddziaływań poszczególnych funkcji terenu na 

środowisko było wykorzystanie uproszczonej i dostosowanej do potrzeb tegoż 

dokumentu analizy macierzowej. Ocenę przeprowadzono kompleksowo dla jednego 

wariantu ustaleń planistycznych zaproponowanych przez projektanta urbanistę. 

Zaznaczyć tu trzeba, że na etapie planu miejscowego nie są określone konkretne 

realizacyjne rozwiązania technologiczne, co ma wpływ na jakościowy (a nie 

ilościowy) charakter prognozy.  

3. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 

POSTANOWIEŃ DOKUMENTU 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych, organ sporządzający 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dokonuje analizy zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. 

Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz 

w celu uniknięcia powielania monitorowania w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, wpływ 

ustaleń projektu tegoż planu na środowisko przyrodnicze w zakresie: jakości 

poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości 

środowiska, obszarach występowania przekroczeń, występujących zmianach jakości 

elementów przyrodniczych i przyczynach 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. Ponadto w zakresie monitoringu poszczególnych elementów 

środowiska odpowiedzialne są: jednostki i instytucje związane z gospodarką wodną, 
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zarządy dróg, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, a w zakresie ochrony 

przyrody Lasy Państwowe, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz inne 

jednostki wspomagające, zatrudniające ekspertów tej dziedziny (np. IMGW, RZGW). 

Zaleca się, by monitorowanie skutków wdrażania i funkcjonowania ustaleń planu 

(w zakresach badań nie objętych monitoringiem WIOŚ i GIOŚ) prowadzone było 

przez władze Miasta Konin. 

 Za najistotniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać 

monitorowanie polegające na: 

 pomiarach poziomów hałasu w obrębie wydzielonych funkcji, głównie 

komunikacyjnej – 2 razy w roku w okresie najintensywniejszego użytkowania terenu, 

 pomiarach emisji pyłów w obrębie ul. Osada, 

 kontroli stanu jakości gleb w obrębie ul. Osada, 

 kontroli stanu powietrza w obrębie ul. Osada oraz w sezonie grzewczym, w 

szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej z indywidualnymi źródłami 

ciepła. 

Należy tutaj także podkreślić, że planowanie przestrzenne jest procesem cyklicznym, 

który ma za zadanie bieżącą analizę potrzeb inwestycyjnych w mieście, stanu 

zagospodarowania oraz uwarunkowań przyrodniczych. W związku z powyższym, 

Miasto Konin powinno monitorować skutki realizacji ustaleń planu. Takie zadanie 

nakładają na gminę przepisy odrębne, zgodnie z którymi do zadań gminy należy 

okresowe monitorowanie postępów realizacji uchwalonego planu miejscowego (np. 

corocznie) i konfrontowanie ich z aktualnymi potrzebami mieszkańców i inwestorów 

oraz stanem i jakością środowiska przyrodniczego (poprzez monitorowanie 

zagospodarowania terenu gminy oraz analizowanie wniosków). Realizacja 

postanowień planu odbywa się poprzez uwzględnianie w wydawanych pozwoleniach 

na budowę zasad zagospodarowania działek i standardów zabudowy, jakie zostały 

zapisane w planie miejscowym. Stan środowiska przyrodniczego powinien być przez 

gminę poddany monitoringowi (monitoring jakości poszczególnych komponentów 

środowiska przyrodniczego) realizowanemu cyklicznie (np. corocznie). 

4. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

Z racji położeni obszaru opracowania poza terenami wchodzącymi w skład 

transgranicznych obszarów chronionych (miasto Konin leży w odległości 245 km od 

zachodniej granicy państwa) nie prognozuje się dalekosiężnych, transgranicznych 

oddziaływań na środowisko. Plan nie wprowadza funkcji przemysłu ciężkiego czy 
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działalności emitującej szkodliwe substancje do gruntu, wód czy atmosfery oraz 

funkcji zmieniających warunki siedliskowe i gruntowo – wodne na tak dużą skalę 

(zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 

transgranicznym – Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110 oraz art. 104 – 117 ustawy 

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

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 

października 2008 r. – Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.). 

5. ANALIZA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA1 ORAZ POTENCJALNYCH 

JEGO ZMIAN PRZY BRAKU REALIZAJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

POŁOŻENIE 

Miasto Konin jest położone we wschodniej części województwa wielkopolskiego nad 

rzeką Wartą na przecięciu ważnych szlaków drogowych i kolejowych. Miasto 

graniczy z sześcioma gminami (Ślesin, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Golina, 

Kazimierz Biskupi) i zajmuje obszar o powierzchni 8 168 ha. Jest to ośrodek 

subregionalny o ważnych funkcjach przemysłowo-gospodarczych i społecznych. 

Obszar objęty opracowaniem jest położny w lewobrzeżnej, wschodniej części miasta, 

przy ul. Osada. Zajmuje powierzchnię około 15 ha. Teren w granicach planu jest 

częściowo zainwestowany, głównie zabudową mieszkaniową, występuje także 

funkcja usługowa i gospodarstwo rolne. Pozostałe tereny stanowią tereny rolnicze i 

zieleń nieurządzoną. 

 

BUDOWA GEOLOGICZNA I SUROWCE MINERALNE 

Miasto Konin, według podziału fizyczno-geograficznego autorstwa J. Kondrackiego 

i A. Richlinga z 2018 roku, znajduje się w zasięgu czterech mezoregionów: 

Pojezierze Żnińsko – Mogileńskie (315.58), Kotlina Kolska (318.14), Dolina Konińska 

(318.13), Równina Rychwalska (318.16). Obszar opracowania jest położony w 

granicach Kotliny Kolskiej. 

Miasto Konin znajduje się w północnej części synklinorium łódzkiego w pobliżu 

skłonu monokliny przedsudeckiej. Na obszarze miasta występują warstwy 

geologiczne wieku kredowego, trzeciorzędowego i czwartorzędowego. 

                                                 
1 na podstawie Opracowania ekofizjograficznego Miasto Konin – dr Grzegorz Synowiec, Wrocław 2019 r.; Opracowanie 

ekofizjograficzne podstawowe dla miasta Konin - aktualizacja – INPLUS Doradztwo Inwestycyjne – Konin 2007 r. 
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Utwory kredy górnej związane są genetycznie z wielką transgresją morską. 

Miąższość osadów kredy górnej jest trudna do rozpoziomowania stratygraficznego. 

Występują one najczęściej w postaci jasnoszarych margli przechodzących niekiedy 

w białe wapienie i margle kredowe oraz opoki i gezy. W części stropowej występują 

czasami wkładki piaszczyste o niewielkiej miąższości (poniżej 1 m). Strop kredy 

zalega płasko na rzędnych 70 – 75 m n. p. m. na obszarze pradoliny. Z kolei w 

rejonie ujęcia Kurów i bariery zachodniej zaznacza się niewielkie wyniesienie 

powierzchni kredowej o przebiegu równoleżnikowym (rzędne 75 – 85 m n. p. m.). 

Prawie na całym obszarze na północ od wyżej wymienionych ujęć aż do Gosławic, 

strop kredy zalega na takich samych rzędnych jak w obrębie pradoliny z tym, że 

wyraźnie zaznacza się obniżenie powierzchni przebiegające po wschodniej stronie 

szosy Konin – Gosławice i dalej poprzez ujęcie Kurów i ujęcie Zalesie i wypłyca się. 

Rzędne stropu znajdują się poniżej 65 m n. p. m. W rejonie Pątnowa i Cukrowni 

Gosławice strop powierzchni kredowej gwałtownie opada osiągając rzędne poniżej 

35 m n. p. m. 

Osady trzeciorzędu zostały całkowicie wyerodowane, zarówno w obrębie pradoliny 

jak i w obniżeniach związanych z istnieniem głębokich rynien glacjalnych, a także w 

dolinie rzeki Powy. Osady te występują w podłożu obydwu wysoczyzn, w postaci 

„wysp” o miąższościach dochodzących do 30,0 m, przy czym największe miąższości 

i największe rozprzestrzenienie występuje na wysoczyźnie Gnieźnieńskiej, na północ 

od ujęcia Kurów, zarówno na terenach zajmowanych przez zabudowę miejską 

Konina prawobrzeżnego jak i dalej w rejonie nieczynnej Kopalni Węgla Brunatnego 

Gosławice. 

Osady czwartorzędowe występują na całym obszarze miasta, przy czym występuje 

wyraźny podział ich wykształcenia między obszarem pradoliny oraz obniżeń terenu w 

rejonie rynien glacjalnych w północno – wschodniej części terenu a obszarami 

wysoczyznowymi. Na obszarze pradolin czwartorzęd jest reprezentowany przez 

holoceńskie piaski z niewielkimi i jedynie lokalnie występującymi przeławiceniami 

mułków i torfów. Miąższość osadów jest niewielka, przeciętnie od 5 do 10 m i 

zawiera się w przedziale 2,3 – 17,0 m. Na terenie wysoczyzn miąższość jest 

wyraźnie wyższa i wynosi przeciętnie 20 - 30 m, dochodząc maksymalnie do 38 m 

na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej i 55 m na Wysoczyźnie Tureckiej. W przeważającej 

części czwartorzęd jest tutaj reprezentowany przede wszystkim przez gliny zwałowe 

zlodowacenia środkowopolskiego – stadiał Warty, z przewarstwieniami 
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różnoziarnistych piasków fluwioglacjalnych, żwirów, pospółek oraz osadów 

zastoiskowych – mułków i piasków pylastych. Ladolód zlodowacen Wisły objał teren 

całego Konina. Pozostałoscia są dwa cienkie pokłady glin lodowcowych, klastyczne 

osady moren czołowych i osady akumulacji szczelinowej. Zasieg ladolodu w fazie 

leszczyńskiej wyznaczaja pagórki morenowe na linii Konin – Grablin – Lichen Stary 

oraz Wysokie – Bilczew – Lubstówek. Dolinę marginalną stanowiła dolina dzisiejszej 

Warty i Warcicy. Po ustapieniu ladolodu nastapiło przekształcenie rynien 

lodowcowych w obniżenia dolinne i wypełnienie ich osadami. W tym czasie powstał 

taras nadzalewowy Warty oraz większość pokryw eolicznych i wydm. 

Osady holocenskie reprezentowane są głównie przez osady rzeczne, które tworzą 

dwa systemy tarasów w dolinie Warty. Sa to piaski, miejscami żwiry oraz mułki, o 

miąższosci do 2,0 m. W dnie doliny Warty wystepuja powszechnie torfy i namuły 

torfiaste. Średnia miąższosc torfu wynosi około 1,5 m, a maksymalna 4,5 m. W 

obrebie starorzeczy i zagłebien bezodpływowych wystepuja namuły mineralno- 

organiczne o małej miąższosci  

(0,5-1,0 m). 2 

Na obszarze objętym planem występują utwory holoceńskie, głównie piaski i żwiry. 

 

UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Obszar miasta ukształtowany został przez lądolód, głównie podczas stadiału 

leszczyńskiego i poznańskiego. Ukształtowanie terenu miasta wykazuje układ 

stopniowy, w którym najniżej położone jest dno doliny Warty, w granicach 80 – 82 m 

n. p. m. Na północy miasta wartości te wzrastają do około 120 m n. p. m. 

(w południowej części Jeziora Gosławskiego), a maksimum osiągają na południu w 

rejonie Pagórków Złotogórskich około 187 m n. p. m.3 

Obszar opracowania jest płaski, względne różnice wysokości na całym obszarze 

oscylują ok. 3-4 m. Rzędne terenu sięgają ok. 81-84 m n.p.m.  

Zgodnie z opracowaniem pn: „Rejestr terenów, na których wystąpiły ruchy masowe 

ziemi oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie miasta Konina” 

(2018 r.), na obszarze objętym planem nie występują osuwiska ani obszary 

zagrożone ruchami masowymi ziemi. 

                                                 
2 Opracowanie ekofizjograficzne Miasto Konin – dr Grzegorz Synowiec, Wrocław 2019 r., str. 6-7 
3 Opracowanie ekofizjograficzne Miasto Konin – dr Grzegorz Synowiec, Wrocław 2019 r., str. 8 
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GLEBY 

W obrębie doliny zalewowej Warty oraz w przyujściowym odcinku Prosny w lokalnych 

obniżeniach wytworzyły się gleby hydromorficzne (skutek dawniej występujących 

procesów torfotwórczych) oraz mady, aktualnie silnie przekształcone w wyniku 

działalności człowieka, i porośnięte zbiorowiskami trawiastymi (łąkowo-

pastwiskowymi) lub przez różne stadia sukcesyjne lasów łęgowych i olsów. W wyniku 

akumulacji materiału niesionego przez wody Warty wytworzyły się pokłady piasków 

na glinach (na zachód od ujścia Powy) oraz samych piasków rzecznych oraz 

wzgórza wydmowe we wschodniej części omawianego terenu cechujące się różnym 

stopniem zaawansowania procesów darniowych. Na terenach nieco wyżej 

położonych wytworzyły się gleby płowe i rdzawe, a w północno-wschodniej części 

Konina lokalnie także brunatne. Występujące na terenie miasta gleby zaliczane są do 

gleb słabszych jakościowo. Przeważają gleby V i VI klasy bonitacyjnej i nieużytki.4 

Użytki występujące na obszarze planu to głównie grunty orne klas IVa, V i VI, łąki 

klas IV i V, a także tereny mieszkaniowe. Użytki rolne występujące na 

przedmiotowym obszarze charakteryzują się słabą jakością. 

 

 

WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

Charakterystyczną cechą Konina jest urozmaicona sieć hydrograficzna. Cały obszar 

miasta leży w zlewni rzeki Warty, która stanowi główny element sieci hydrograficznej, 

przepływając równoleżnikowo przez centralną część miasta. Ponadto w południowo-

zachodniej części miasta występuje rzeka Powa. Poza wodami płynącymi sieć 

hydrograficzna obejmuje także naturalne zbiorniki - Jezioro Gosławskie i Pątnowskie 

oraz sztuczne (stawy hodowlane, kanały i jeziora bezodpływowe w wyrobiskach 

pokopalnianych: Czarna Woda, Zatorze, Morzysław). Bezpośrednio na obszarze 

opracowania nie występują wody powierzchniowe, rzeka Warta przepływa ok. 600 m 

na północ od jego granic. 

W obrębie Konina stwierdzono obecność 3 pięter wodonośnych: piętro kredowe, 

piętro trzeciorzędowe i piętro czwartorzędowe, przy czym w sposób powszechny 

eksploatowane jest jedynie piętro kredowe. Cały obszar planu jest położony w 

                                                 
4 Opracowanie ekofizjograficzne Miasto Konin – dr Grzegorz Synowiec, Wrocław 2019 r., str. 46-47 
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obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 151 – Zbiornik Turek - Konin - 

Koło (zbiornik kredowy). 

Miasto Konin leży w obrębie JCWPd nr 62 (część miasta położona na północ od 

rzeki Warty) i JCWPd nr 71 (część miasta położona na południe od rzeki Warty). 

Obszar opracowania leży w obrębie JCWPd nr 71. Zgodnie z wynikami 

państwowego monitoringu jakości wód podziemnych na 2018 rok, ocenę końcową 

JCWPd nr 71 w punkcie pomiarowym na obszarze Konina określono jako klasę II 

(wody dobrej jakości) – klasa według wskaźników nieorganicznych III, a według 

wskaźników organicznych I. Natomiast w 2016 roku, stan chemiczny i ilościowy wód 

oceniono jako dobry.  

Konin jest położony w obrębie ośmiu rzecznych zlewni jednolitych części wód 

powierzchniowych, przy czym obszar opracowania jest położony, w obrębie JCWP 

Topiec. Punkt reprezentatywny został zlokalizowany w we wsi Drążno-Holendry, 

położonej ok. 8 km na wschód od obszaru opracowania. Wyniki oceny ww. JCWP 

przeprowadzonej za rok 2018 przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tab. 1. Ocena jakości jednolitych części wód występujących na obszarze 

opracowania (na podstawie Oceny jakości jednolitych części wód za rok 2018)  

 JCWP Topiec 

punkt 

reprezentatywny 
Drążno Holendry 

klasa elementów 

biologicznych 
3 

klasa elementów 

fizykochemiczny

ch 

>2 

klasyfikacja 

stanu/potencjału 

ekologicznego 

umiarkowany 

potencjał 

ekologiczny  

klasyfikacja 

stanu 

chemicznego 

stan chemiczny 

poniżej dobrego 

ocena stanu 

jcwp  
zły stan wód 
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WARUNKI KLIMATYCZNO-ATMOSFERYCZNE 

Teren miasta Konina zgodnie z klasyfikacją Eugeniusza Romera położony jest w 

strefie klimatycznej „Kraina Wielkich Dolin”. Jest to klimat obszarów nizinnych 

Mazowsza i Wielkopolski, łagodny i przyjazny dla rolnictwa pod względem długości 

trwania okresu wegetacyjnego, wynikające ze znacznych wpływów oceanicznych, 

wzrastających w kierunku zachodnim. Klimat ten cechuje się niewielkimi opadami 

(450 -500 mm rocznie), w związku z czym mogą zdarzać się lokalne niedobory wody. 

W ramach tego klimatu występuje nieznaczne zróżnicowanie temperatur – część 

zachodnia Krainy Wielkich Dolin jest cieplejsza od części wschodniej. 

Średnia temperatura roczna wahała się w latach 2010-2015 od 8°C (2010) do 11°C 

(2014, 2015). Średnie temperatury miesięczne wynosiły od -8°C w styczniu 2010 r. 

do 2°C w styczniu 2015 r. Z kolei w lipcu temperatura wahała się od 18°C w 2011 r. 

do 22°C w 2010 i 2014 r. Wiosny i lata są wczesne i ciepłe, zimy łagodne z nietrwałą 

pokrywą śnieżną, zalegającą około 50 do 60 dni. Wilgotność powietrza wynosi ok. 79 

%. W ciągu roku występuje średnio około 50 dni pogodnych i około 130 dni 

pochmurnych. 

Cechą charakterystyczną miasta są niskie opady średnioroczne oraz ich znaczna 

intensywność. Maksymalne opady przypadają na miesiące letnie: lipiec, sierpień, 

natomiast minimalne na miesiące zimowe: styczeń – marzec. Region ten 

charakteryzuje się większym prawdopodobieństwem występowania lat suchych niż 

normalnych czy wilgotnych. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych 

charakteryzuje się dużą zmiennością (od 755 do 315 mm). W sumie rocznej 

zaznacza się wyraźna przewaga opadów letnich. Okres niskich sum opadów 

atmosferycznych rozpoczyna się w styczniu i utrzymuje do marca z minimum w 

lutym. Od kwietnia następuje wzrost sum opadów z maximum występującym 

najczęściej w lipcu. W okresie zimy występują opady w postaci śniegu. Pokrywa 

śniezna może wystąpić od października do maja, przeciętny okres jej zalegania 

wynosi 46 dni. 

Na terenie miasta przeważa wiatr z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. 

Średnia roczna prędkość wiatru wynosi około 3,0 m/s. 

Okres wegetacyjny trwa od 210 do 220 dni. Rozpoczyna się pod koniec marca, a 

kończy na początku listopada. 
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Klimat lokalny modyfikowany jest warunkami topograficznymi, bliskością kompleksów 

leśnych i obecnością wód powierzchniowych. W rejonie doliny Warty okresowo 

zalegają chłodne masy powietrza o zwiększonej wilgotności. Częściej niż na 

wysoczyźnie występują tu przygruntowe przymrozki. Podwyższona wilgotność 

powietrza oraz częstsze występowanie mgieł i zamgleń towarzyszą też obszarom o 

płytszym poziomie wód gruntowych. 

Czynniki klimatyczne mają wpływ na poziom zanieczyszczeń w powietrzu. 

Temperatura powietrza, wilgotność, ilość opadów, ciśnienie atmosferyczne, kierunek 

i siła wiatru decydują o ewentualnej kumulacji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych lub 

np. o transporcie tych związków z terenów sąsiednich. Niekorzystne warunki 

meteorologiczne mogą wpływać na długotrwałe utrzymywanie się substancji na 

danym terenie i powodować ich wysokie kumulacje. 

Najmniej korzystne warunki wiążą się z niską temperaturą powietrza, która skutkuje 

wzmożoną emisją z systemów grzewczych, niską prędkością wiatru, 

uniemożliwiającą dyspersję zanieczyszczeń oraz niskim położeniem warstwy 

mieszania i stanem stałym równowagi atmosfery, co oznacza stagnację lub niewielki 

ruch mas powietrza. 

Zmienne warunki fizjograficzne powodują lokalne zróżnicowania topoklimatyczne. 

Dominującym topoklimatem na tym obszarze jest topoklimat właściwy zboczom 

wzniesień oraz dolin rzecznych. Topoklimat den dolin rzecznych oraz terenów 

podmokłych cechuje się niekorzystnymi warunkami solarnymi (częste zamglenia), 

termicznymi (inwersje temperatury) oraz wilgotnościowymi (stagnacja powietrza o 

dużej wilgotności względnej). Pod względem klimatycznym doliny rzeczne i tereny 

podmokłe są niekorzystne dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej ze względu na 

zastoje zimnego powietrza w obniżeniach i braku możliwości jego wymiany. Lepsze 

warunki topoklimatyczne towarzyszą wzniesieniom niezalesionym. Ponadto na 

obszarze miasta występują topoklimaty obszarów zurbanizownaych, obszarów 

zbiorników wodnych oraz form wklęsłych.5 

Zgodnie z danymi z Rocznej oceny jakości powietrza w województwie wielkopolskim 

za rok 2019, miasto Konin (zakwalifikowane do strefy wielkopolskiej) zostało 

zaliczone pod kątem ochrony zdrowia do obszarów przekroczeń normatywnych 

stężeń zanieczyszczeń dla: PM10, B(a)P - klasa C. Dla PM2,5 – poziom 

                                                 
5 Opracowanie ekofizjograficzne Miasto Konin – dr Grzegorz Synowiec, Wrocław 2019 r., str. 16-18 
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dopuszczalny II faza strefa wielkopolska uzyskała klasę C1. Dla pozostałych 

badanych zanieczyszczeń [SO2, NO2, C6H6, CO, O3, Pb, As, Cd, Ni,] nie odnotowano 

przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych - klasa A.  

 

 

Tab. 2. Wyniki oceny jakości powietrza w województwie wielkopolskim w roku 2019 

pod kątem ochrony zdrowia ludzi (źródło: Roczna ocena jakości powietrza w 

województwie wielkopolskim za rok 2019) 

 

 

FLORA I FAUNA 

Według regionalizacji geobotanicznej Polski J. M. Matuszkiewicza obszar planu jest 

położony w podokręgu Pątnowskim. Na obszarze całego Działu Brandenbursko-

Wielkopolskiego dominują dwa typy krajobrazów roślinnych. Krajobraz grądowy 

związany głównie z obszarami wysoczyzn morenowych lub równin zastoiskowych, 

gdzie dominuje podłoże gliniaste i krajobraz borów, borów mieszanych z udziałem 

lasów bukowych, świetlistych dąbrów, które zajmują doliny sandrowe oraz tarasy 

akumulacji rzecznej. W dolinach związanych z rozległymi pradolinami przecinającymi 

ten obszar występują również łęgi głównie jesionowo-wiązowe i jesionowo-olszowe. 

Tab. 3. Obszar opracowania na tle regionalizacji geobotanicznej Polski J. M. 

Matuszkiewicza (źródło: opracowanie listy regionów botanicznych z 

https://www.igipz.pan.pl/Regiony-geobotaniczne-zgik.html) 

POŁOŻENIE OBSZARU PLANU WEDŁUG REGIONALIZACJI 

GEOBOTANICZNEJ 

Prowincja Środkowoeuropejska 

Podprowincja Środkowoeuropejska właściwa 

Dział Brandenbursko-Wielkopolski 

 Kraina Kujawska 

Okręg Łęczycki 

Podokręg Pątnowski 
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Na obszarze opracowania najbardziej wartościowy element szaty roślinnej stanowi 

naturalna zieleń nieurządzona wśród terenów rolniczych, w tym zadrzewienia 

śródpolne. Występuje tu zarówno zieleń niska o charakterze łąkowym, trawy i 

zakrzewienia, jak również zadrzewienia - przeważają gatunki liściaste. Przy rowie 

odwadniającym występuje także roślinność szuwarowa. Pozostała zieleń stanowi 

element towarzyszący zabudowie mieszkaniowej i usługowej. 

Analizowany obszar jest częściowo zainwestowany, otoczony przez duże połacie 

terenów otwartych o charakterze rolniczym. W pobliżu nie występuje żaden większy 

kompleks leśny. Mając na uwadze powyższe, świat zwierzęcy na obszarze 

opracowania jest reprezentowany głównie przez drobne ssaki, owady i przede 

wszystkim ptaki. Cały analizowany teren znajduje się w granicach prawnie 

chronionego Obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty”. Jest to Obszar 

Specjalnej Ochrony skoncentrowany na ochronie ptaków. Jest on ważny dla takich 

gatunków ptaków jak np.: krwawodziób, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, rybitwa 

białoskrzydła, czajka, siewkowce, derkacz i bocian biały.  

 

STRUKTURA PRZYRODNICZA OBSZARU 

Procesy przyrodnicze na terenie miasta Konin na obszarach obecnie zabudowanych 

zostały silnie zmodyfikowane najpierw przez rolnictwo, a następnie lokalnie przez 

ekspansywną i szybko rozwijającą się zabudowę oraz przemysł. Najcenniejsze 

obszary objęto formami ochrony przyrody. Zgodnie z danymi GDOŚ są to: Obszar 

Specjalnej Ochrony Natura 2000 - Dolina Środkowej Warty, Specjalny Obszar 

Ochrony Natura 2000 - Ostoja Nadwarciańska, Goplańśko-Kujawski Obszar 

Chronionego Krajobrazu, Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu (obejmuje jedynie ok. 3 ha powierzchni 

miasta). Cały obszar opracowania jest położony w granicach Obszaru Specjalnej 

Ochrony Natura 2000 - Dolina Środkowej Warty. Pozostałe obszarowe formy 

ochrony położone są poza analizowanym terenem. Ponadto na obszarze miasta 

występuje 9 pomników przyrody, również poza obszarem objętym planem. W 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Konina, obszar opracowania znajduje się na  terenie proponowanym do objęcia 

prawną ochroną, w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Zgodnie ze 

studium są to obszary cenne przyrodniczo w dolinie Warty, stanowiące miejsca 
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gniazdowania i żerowania wielu gatunków ptaków wodno-błotnych. Jednakże 

dotychczas nie została podjęta uchwała w celu spełnienia tego postulatu. 

W dobie szybkiego rozwoju budownictwa i zapotrzebowania na nowe tereny 

inwestycyjne, z uwagi na przekształcenie się miasta w ośrodek o znaczeniu 

regionalnym, na większości obszarów w Koninie zaniechano upraw polowych. 

Znaczny obszar w granicach miasta został zurbanizowany. Największej degradacji 

uległo środowisko naturalne na obszarach przemysłowych (m. in. huta aluminium, 

elektrownie wchodzące w skład Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego, 

zwałowiska i składowiska odpadów) i komunikacyjnych (szczególnie w rejonie dróg 

krajowych). Mimo tych zjawisk, na terenie miasta zachowały się tereny aktywne 

przyrodniczo, na których procesy przyrodnicze związane z obiegiem materii i energii 

mogą nadal zachodzić. Ważną rolę odgrywają dolina rzeki Warty i pozostałe wody 

powierzchniowe, lasy, zadrzewione tereny zwałowisk, tereny zieleni krzewiastej i 

niskiej, w tym przywodnej, łąkowej itp., zieleń miejska. Obszar opracowania również 

znajduje się w atrakcyjnej przyrodniczo części Konina, głównie ze względu na niski 

stopień zurbanizowania i występowania chronionych gatunków ptaków.  

Znaczna część obszaru planu jest zainwestowana i zurbanizowana. Opracowaniem 

objęto także tereny rolnicze stanowiące luki w zabudowie, wzdłuż ul. Osada 

wyposażonej w niezbędne media. Mimo, że analizowany teren jest położony w strefie 

istotnej dla miasta ze względów walorów środowiskowych, poza zwartą 

zurbanizowaną częścią o funkcjach typowo miejskich, to pełni rolę przed wszystkim 

osadniczą i znajduje się niemal w całości pod wpływem działalności człowieka 

(rolnictwo, zabudowa). Mając na uwadze powyższe zasadne jest uzupełnienie 

istniejącej tkanki zabudowy wzdłuż drogi i bardziej efektywne wykorzystanie 

przygotowanego inwestycyjnie terenu. W planie wyznaczono natomiast tereny zieleni 

urządzonej w rejonie istniejącego rowu odwadniającego, stanowiącego jeden z 

cenniejszych elementów w strukturze przyrodniczej obszaru opracowania. Ponadto 

wskazano również wartościowe drzewa do zachowania. Dopuszczono zastąpienie 

rowów podziemnymi urządzeniami infrastruktury technicznej pod warunkiem: 

utrzymania funkcji zbierania i odprowadzania wód oraz ciągłości przepływu w 

systemie odwadniania terenu, zagospodarowania terenu zielenią urządzoną z 

dopuszczeniem niezbędnych utwardzonych dojść, przestrzegania zakazu 

nasadzania drzew i krzewów w pasie terenu o szerokości 3 m po obu stronach 

urządzeń podziemnych. Zasadność zastąpienia rowów podziemnymi urządzeniami 
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infrastruktury technicznej może wynikać przede wszystkim ze względów 

przestrzenno-estetycznych oraz bezpieczeństwa, na potrzeby realizacji i 

funkcjonowania terenu zieleni urządzonej.  

 

ZABYTKI I KRAJOBRAZ KULTUROWY 

Obszar planu jest już częściowo zainwestowany zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną i usługową. Pozostałe tereny to grunty orne i łąki. Analizowany teren 

ma charakter podmiejski, w dużym stopniu stanowi krajobraz rolniczy. W jego 

granicach nie występują obiekty i obszary objęte ochroną konserwatorską oraz dobra 

kultury współczesnej. W planie wskazano natomiast kapliczkę przydrożną do 

zachowania, w sposób niezakłócający jej ekspozycji z terenu drogi publicznej. 

 

SKUTKI BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

W sytuacji braku realizacji zapisów opracowanego planu, analizowany obszar może 

ulec przekształceniom na podstawie obowiązującego Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Konin – Osada, tj. znaczna część terenów może 

funkcjonować jako tereny rolnicze, bez możliwości rozwoju zabudowy. 

Zmianę w sporządzonym planie w stosunku do obowiązującego dokumentu stanowi 

przede wszystkim przeznaczenie terenów rolniczych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną i usług nieuciążliwych. Umożliwiono także lokalizację obiektów 

usługowych na terenach dotychczas przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. Tereny rolnicze w rejonie istniejącego rowu odwadniającego 

przeznaczono pod zieleń urządzoną, gdzie dopuszczono lokalizację obiektów i 

urządzeń sportowych i rekreacyjnych, takich jak: siłownie plenerowe, place zabaw, 

itp. W planie zawarto szereg ustaleń z zakresu ochrony środowiska, przyrody, 

krajobrazu i kształtowania krajobrazu, m.in. uwzględnienie w powierzchni 

biologicznie czynnej terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną i usług nieuciążliwych zieleni wysokiej zgodnej z siedliskiem. 

Podobnie zieleń urządzona ma docelowo stanowić kompozycję zieleni niskiej i 

wysokiej z wykorzystaniem gatunków zgodnych z siedliskiem. Uwzględniono również 

zachowanie wskazanych wartościowych drzew oraz kapliczki przydrożnej, której 

ekspozycja z trenu drogi publicznej nie może zostać zakłócona.  

Wobec powyższego należy stwierdzić, że sporządzony plan gwarantuje racjonalny 

rozwój obszaru objętego planem przy jednoczesnym respektowaniu środowiska 
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przyrodniczego i wartości krajobrazowych, poprzez szereg ustaleń w tym zakresie, a 

więc zasadne jest jego uchwalenie. W przypadku braku realizacji tego dokumentu, 

walory krajobrazowe i środowiskowe nie będą chronione na takim poziomie jak 

przewiduje to sporządzony projekt planu.  

6. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH PRZEWIDYWANEGO 

ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ DOKUMENTU 

Nie przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań (rozumianych jako 

przekroczenia określonych prawem standardów jakości środowiska) wynikających 

z realizacji zapisów planu, co zostało szerzej omówione w rozdziale 9.  

7. OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ 

SKUTKÓW REALIZACJI DOKUMENTU DLA ISTNIEJĄCYCH OBSZARÓW 

CHRONIONYCH 

Cały obszar opracowania położony jest w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony 

Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB 300002. Powiązany jest on ze Specjalnym 

Obszarem Ochrony Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska PLH300009. Zawiera ostoję 

ptasią o randze europejskiej E 36 (Dolina Środkowej Warty). Występują w nim co 

najmniej 42 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 18 

gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Obszar jest bardzo ważną ostoją 

ptaków wodno-błotnych, przede wszystkim w okresie lęgowym, kiedy obszar zasiedla 

powyżej 10% (C6) krajowej populacji rybitwy białowąsej (PCK), powyżej 2% (C3 i C6) 

krajowych populacji następujących gatunków ptaków: cyranka, gęgawa, 

krwawodziób, płaskonos, rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa białoskrzydła (PCK), 

rybitwa czarna, rycyk i co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących 

gatunków ptaków: batalion (PCK), bąk (PCK), błotniak łąkowy, błotniak stawowy, 

dzięcioł średni, kropiatka, podrózniczek (PCK), brodziec piskliwy, cyraneczka, czajka, 

czapla siwa, dudek, dziwonia, krakwa, kulik wielki (PCK), sieweczka obrożna (PCK) i 

zausznik. W okresie wędrówki jesiennej występuje czapla biała (do 23 osobników), 

świstun (do 1500 osobników), żuraw (do 250 osobników) i mieszane stada gęsi 

(do powyżej 5000 osobników). Podczas wędrówki wiosennej bataliony spotyka się 

w liczbie do 1200 osobników. Zagrożeniem ostoi jest ograniczenie wezbrań 

roztopowych oraz nieprzewidywalne zalewy po nawalnych deszczach letnich w 

okresie od czerwca do sierpnia. Zmiana reżimu hydrologicznego prowadzi do 

ograniczenia gospodarki łąkowej i pastwiskowej, a w konsekwencji do ekspansji 

roślinności krzewiastej i drzewiastej na tereny otwarte. Zmiana stosunków wodnych 
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ma również negatywny wpływ na zdrowotność lasów łęgowych w zachodniej części 

obszaru.6 Na lewym brzegu rzeki Warty odnotowano obecność takich gatunków 

ptaków jak: siewkowce, derkacz i bocian biały.7 

W granicach planu nie występują inne prawne formy ochrony przyrody. 

Jak wspomniano wcześniej, obszar objęty planem w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego  miasta Konina znajduje się na terenie 

proponowanym do objęcia prawną ochroną, w formie zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego. Zgodnie ze studium są to obszary cenne przyrodniczo w dolinie 

Warty, stanowiące miejsca gniazdowania i żerowania wielu gatunków ptaków wodno-

błotnych. Jednakże dotychczas nie została podjęta uchwała w celu spełnienia tego 

postulatu. 

W pobliżu analizowanego obszaru znajdują się także: 

 Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska PLH300009 - jest 

to obszar położony ok. 1,2 km na zachód od terenu objętego planem. Obejmuje co 

najmniej 25 rodzajów siedlisk wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, 

które są wyjątkowo zróżnicowane - od bagiennych i torfowiskowych do suchych, 

wydmowych. Występują tu m.in. doskonale zachowane siedliska priorytetowe 

śródlądowe łąki halofilne, z bogatymi populacjami ginących gatunków słonorośli oraz 

krytycznie zagrożonego w Polsce storczyka błotnego. Są one osobliwością w skali 

europejskiej. Występują w projektowanym rezerwacie "Łąki Pyzdrskie". Stwierdzono 

tu także występowanie 12 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

Występuje bogata fauna płazów (stwierdzono tu 13 z 18 występujących w Polsce 

gatunków) i flora roślin naczyniowych (ponad 1000 gatunków, spośród których około 

100 znajduje się na krajowej i/lub regionalnej czerwonej liście taksonów 

zagrożonych). Pozostałe grupy organizmów są słabiej rozpoznane, niemniej 

występują tu interesujące gatunki grzybów, mszaków, mięczaków, jętek, pijawek, 

nietoperzy i ryb. O dużej wartości przyrodniczej tego terenu decyduje stosunkowo 

niski poziom antropogenicznego przekształcenia, dominują tu bowiem ekosystemy 

o charakterze naturalnym i półnaturalnym. Ostatnio obserwuje się stopniową, 

spontaniczną regenerację cennych zbiorowisk leśnych, w tym łęgów wierzbowych i 

olszowo-jesionowych. Procesom tym sprzyja fakt, że z przyczyn naturalnych, 

                                                 
6 Natura 2000 - Standardowy Formularz Danych 
7 Projekt planu ochrony obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 dla obszaru „Dolina Środkowej Warty” – P. W. 

KRAMEKO, Kraków 2007 r. 
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znaczna część obszaru jest stosunkowo niekorzystna dla rozwoju intensywnych form 

gospodarowania (w tym masowej rekreacji). Należy podkreślić, że krajobraz Doliny 

środkowej Warty jest jednym z najlepiej zachowanych naturalnych i półnaturalnych 

krajobrazów typowej rzeki nizinnej. Międzynarodowe walory środowiskowe ostoi 

potwierdzone zostały przez uwzględnienie jej w programach CORINE biotopes 

i ECONET- Polska. Dolina środkowej Warty spełnia także kryteria obszarów ważnych 

z punktu widzenia ochrony biotopów podmokłych w ramach Konwencji Ramsarskiej. 

Obszar ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków.  

 Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu - zlokalizowany ok. 650 m 

na północny wschód od analizowanego terenu. Swoim zasięgiem obejmuje okolice 

jez. Pątnowskiego oraz tereny miasta położone po wschodniej stronie kanału Warta-

Gopło.  

 Złotogórski Obszar chronionego Krajobrazu - zlokalizowany ok. 1,6 km na 

wschód od obszaru opracowania. Obejmuje ok. 3 ha w granicach miasta. Ochroną 

objęto tu rzeźbę terenu części wysoczyzny Tureckiej, subregionu Pagórków 

Złotogórskich. W obszarze tym znalazły się trzy skupienia pagórków, mające tę samą 

genezę i jednakowy charakter rzeźby. 

 Powidzko - Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu. Zlokalizowany ok. 

5,35 km na północny zachód od obszaru opracowania. W jego obrębie znalazły się 

niewielki kompleks leśny na południowym brzegu jez. Gosławickiego oraz zachodnia 

część osiedla „Chorzeń". 

 9 pomników przyrody - drzewa i głazy narzutowe. 

Plan ustala zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco wpływać na 

środowisko, za wyjątkiem: 

– dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń,  

– obiektów infrastruktury technicznej dopuszczonych planem, 

a także zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco wpływać na 

środowisko, za wyjątkiem: 

– dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń,  

– obiektów infrastruktury technicznej dopuszczonych niniejszym planem, 

– zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, zgodnie z 

rysunkiem planu, 
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– garaży, parkingów samochodowych oraz zespołów parkingów, w tym na 

potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, wraz z 

towarzyszącą im infrastrukturą techniczną. 

Ww. przedsięwzięcia stanowiące wyjątki dopuszczone planem to inwestycje 

niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju obszaru 

opracowania. Analiza uwarunkowań, w tym położenia obszaru opracowania i jego 

sąsiedztwa, istniejącego stanu zagospodarowania terenu, a także warunków 

środowiskowych jak i technicznych, wykazała, że realizacja tych przedsięwzięć jest 

możliwa i zasadna mając na uwadze strukturę funkcjonalno-przestrzenną 

przewidzianą planem.   

Ponadto plan ustala sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, w tym m. in.: 

– zagospodarowanie terenu w Obszarze Natura 2000 z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, tj. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 55, z późn. zm.), 

– zagospodarowanie terenu w granicach ochrony pośredniej i ochrony 

bezpośredniej ujęć wód z uwzględnieniem przepisów odrębnych, tj. Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020, poz. 310, z późn. zm.), Rozporządzenia 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 września 

2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Kurów” 

w Koninie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 5076) – m.in. poprzez ustalenie 

odprowadzenia ścieków bytowych i komunalnych miejską siecią kanalizacyjną do 

oczyszczalni ścieków (brak możliwości lokalizacji przydomowych oczyszczalni 

ścieków), zakaz składowania lub przechowywania obornika bez zastosowania 

urządzeń zabezpieczających przed przedostawaniem się odcieków do ziemi, zakaz 

lokalizacji zakładów zajmujących się działalnością gospodarczą polegającą na 

przetwarzaniu i zbieraniu odpadów, w tym ich składowaniu i przeładunku 

z dopuszczeniem magazynowania odpadów związanych wyłącznie z prowadzona 

działalnością gospodarczą. 

Stan środowiska przyrodniczego, zarówno na obszarze planu jak i w całym w 

mieście, należy uznać jako dobry. Do najistotniejszych problemów ochrony 

środowiska z punktu widzenia obszaru objętego planem należy zachowanie 

bioróżnorodności i walorów przyrodniczego-krajobrazowych. Mając na uwadze 

powyższe oraz z racji na: 
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 stan istniejący, tj. obszar w części już zagospodarowany na cele zgodne z 

przeznaczeniem planu, położony wzdłuż drogi publicznej, wyposażony w niezbędną 

infrastrukturę techniczną, 

 wyznaczenie w planie terenów zieleni urządzonej i zachowanie istniejącego 

rowu odwadniającego, 

 brak znacznej ingerencji w Obszar Natura 2000, 

 zachowanie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na poziomie: 

– 50% na terenach oznaczonych symbolem MNu i RM,  

– 20% na terenach oznaczonych symbolem U/MN, 

– 70% na terenach zieleni urządzonej, 

 szereg proekologicznych ustaleń planu (ochrona wód, powietrza), 

 ustalenia z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu oraz kształtowania 

krajobrazu,  

nie stwierdza się znacząco negatywnego wpływu ustaleń planu na objęte ochroną 

prawną przyrodniczo cenne przestrzenie. Skutki realizacji planu nie będą miały 

wpływu na funkcjonowanie obszarów chronionych. 

8. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA SZCZEBLA KRAJOWEGO I 

MIĘDZYNARODOWEGO UWZGLĘDNIONE W OPRACOWYWANYM 

DOKUMENCIE 

Przy sporządzaniu planu uwzględniono następujące cele ochrony środowiska 

ustanowione na szczeblu krajowym i międzynarodowym, w szczególności 

dotyczące:  

 ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych Nr 151 Turek-Konin-Koło, w granicach którego 

położony jest cały obszar planu poprzez prowadzenie odpowiedniej gospodarki 

wodno-ściekowej określonej w przepisach szczegółowych, tj.: Programie Ochrony 

Środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, 

Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020, poz. 310, z późn. zm.), 

Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437, z późn. zm.). Ustalenia projektu 

planu są również zgodne z przepisami dotyczącymi strefy ochrony bezpośredniej 

i ochrony pośredniej ujęć wód, tj. z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 września 2015 r. w sprawie 
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ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Kurów” w Koninie (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 5076). W zakresie ochrony wód plan ustala: 

– ściśle określone zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, 

– zakaz wprowadzania ścieków bytowych i ścieków – wód zużytych na cele 

gospodarcze, do gruntu,  

– zakaz lokalizacji zakładów zajmujących się działalnością gospodarczą 

polegającą na przetwarzaniu i zbieraniu odpadów, w tym ich składowaniu i 

przeładunku z dopuszczeniem magazynowania odpadów związanych wyłącznie 

z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

– zakaz lokalizacji oczyszczalni ścieków, 

– zakaz składowania lub przechowywania obornika bez zastosowania 

urządzeń zabezpieczających przed przedostawaniem się odcieków do ziemi;  

 ochrony powietrza określone w przepisach szczegółowych, tj.: Programie 

ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, Programie Ochrony Środowiska dla 

miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, Dyrektywie 

96/62/EU z dnia 27 września 1996 r. w sprawie jakości powietrza, Ustawie z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.). 

Ochrona powietrza została uregulowana poprzez nakaz eksploatacji instalacji 

powodujących wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w sposób 

nieprzekraczający standardów jakości środowiska poza terenem, do którego 

prowadzący instalację ma tytuł prawny. Ponadto ustalono nakaz zaopatrzenia w 

ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej lub indywidualnych źródeł ciepła, zasilanych 

energią elektryczną lub z urządzeń o niskiej emisji zanieczyszczeń lub 

z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, z dopuszczeniem 

łączenia źródeł pozyskiwanego ciepła. Mając na uwadze uwarunkowania 

przestrzenne i środowiskowe, w praktyce będą to prawdopodobnie głównie instalacje 

wykorzystujące promieniowanie słoneczne. Powyższe ustalenie jest zgodne z art. 7b 

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – aktualnie analizowany teren 

nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej i obecnie w tej części miasta nie ma ku 

temu warunków. Projekt planu umożliwia więc zastosowanie szeregu opcji 

zaopatrzenia w ciepło, w tym łączenie różnych źródeł. Ponadto zgodnie z ustaleniami 

projektu planu, realizacja sieci i przyłączy ciepłowniczych w liniach rozgraniczających 

dróg publicznych powinna się odbywać na zasadach określonych przepisami 

odrębnymi, tj. § 140 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Technicznej w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124, z późn. zm.). Obowiązują ograniczenia i 

zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, na 

zasadach określonych przepisami odrębnymi, tj. Uchwałą Nr XXXIX/941/17 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, 

na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Ponadto projekt planu 

ustala zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci 

elektroenergetycznych, lub indywidualnych źródeł. Przez indywidualne źródła należy 

rozumieć głównie urządzenia o niskiej emisji zanieczyszczeń, a także odnawialne 

źródła energii – promieniowanie słoneczne w urządzeniach o mocy nie 

przekraczającej 100 kW. 

 ochrony powierzchni ziemi określone w przepisach szczegółowych, tj. w: Ustawie 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1161, z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i 

górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868, z późn. zm.). Ustalenia planu nie będą 

skutkowały znacznymi przekształceniami powierzchni ziemi, a w celu ochrony gleb 

i wierzchniej warstwy litosfery plan wprowadza: 

– zasady zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, 

– zakaz wprowadzania ścieków bytowych i ścieków – wód zużytych na cele 

gospodarcze, do gruntu,  

– zakaz lokalizacji zakładów zajmujących się działalnością gospodarczą 

polegającą na przetwarzaniu i zbieraniu odpadów, w tym ich składowaniu i 

przeładunku z dopuszczeniem magazynowania odpadów związanych wyłącznie 

z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

– zakaz lokalizacji oczyszczalni ścieków, 

– zakaz składowania lub przechowywania obornika bez zastosowania 

urządzeń zabezpieczających przed przedostawaniem się odcieków do ziemi;  

 utrzymania norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

określonych w przepisach szczegółowych, tj.: Ustawie Prawo ochrony środowiska z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.) oraz 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), co plan 

reguluje zapisem: ustala się obowiązek ochrony przed hałasem terenów faktycznie 
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zagospodarowanych poprzez określenie dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie 

z przepisami odrębnymi, tj. na terenach oznaczonych symbolami MNu i U/MN 

dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z poziomem hałasu dopuszczalnym 

dla terenów mieszkaniowo-usługowych; 

 prawidłowej gospodarki odpadami określonej w przepisach szczegółowych, tj.: 

Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797), 

Dyrektywie Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 

odpadów, co plan reguluje poprzez: 

– zakaz lokalizacji zakładów zajmujących się działalnością gospodarczą 

polegającą na przetwarzaniu i zbieraniu odpadów, w tym ich składowaniu i 

przeładunku z dopuszczeniem magazynowania odpadów związanych wyłącznie 

z prowadzoną działalnością gospodarczą;  

– obowiązek wyposażenia działek budowlanych w urządzenia i miejsca 

umożliwiające zbieranie odpadów, 

– ustalenie zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi 

(Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), 

– zakaz składowania lub przechowywania obornika bez zastosowania 

urządzeń zabezpieczających przed przedostawaniem się odcieków do ziemi; 

 braku oddziaływań transgranicznych – zgodnie z Konwencją w sprawie 

transgranicznego przemieszczania zanieczyszczeń na dalekie odległości, 

sporządzoną w Genewie 13 listopada 1979 r., Protokołem do Konwencji z 1979 r. w 

sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, 

dotyczącym długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny 

zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie (EMEP), sporządzonym w 

Genewie 28 września 1984 r., Protokołem do Konwencji z 1979 r. w sprawie 

transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, w sprawie 

zmniejszania emisji tlenków azotu lub ich transgranicznych strumieni, sporządzonym 

w Sofii 31 października 1988 r. (tzw. „protokół azotowy”), Protokołem do Konwencji z 

1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie 

odległości, w sprawie dalszego ograniczenia emisji siarki, sporządzonym 14 czerwca 

1994 r. w Oslo (tzw. „II protokół siarkowy”), Konwencją o ocenach oddziaływania na 

środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzoną w Espoo 25 lutego 1991 r. 

Plan respektuje ten cel, nie wprowadzając funkcji mogących oddziaływać 

transgranicznie. Mając bowiem na uwadze fakt, że przedmiotowy teren nie leży w 
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bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwa, a plan w całości będzie realizowany na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasięg potencjalnych oddziaływań 

ograniczać się będzie do terytorium gminy, nie przewiduje się możliwości 

wystąpienia oddziaływań transgranicznych powodowanych na etapach realizacji, 

eksploatacji jak i ewentualnej ‘likwidacji’,  

 utrzymania procesów i ciągłości ekologicznych oraz ciągłości istnienia gatunków 

wraz z ich siedliskami zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55, z późn. zm.), ustawą Prawo ochrony środowiska 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.), poprzez 

zachowanie istniejącego rowu odwadniającego i przeznaczenie terenów w jego 

rejonie pod zieleń urządzoną oraz uwzględnienie położenia obszaru opracowania w 

obszarze Natura 2000. 

 

Na obszarze objętym ustaleniami planu wprowadzony został zakaz lokalizowania 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za 

wyjątkiem: 

 dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń, 

 obiektów infrastruktury technicznej dopuszczonych planem, 

oraz mogących potencjalnie znacząco wpływać na środowisko, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, za wyjątkiem: 

– dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń,  

– obiektów infrastruktury technicznej dopuszczonych niniejszym planem, 

– zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, zgodnie z 

rysunkiem planu, 

– garaży, parkingów samochodowych oraz zespołów parkingów, w tym na 

potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, wraz z 

towarzyszącą im infrastrukturą techniczną. 

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpowiadają 

krajowym jaki i międzynarodowym zaleceniom z zakresu ochrony środowiska. 

9. OCENA ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA POSZCZEGÓLNE 

KOMPONENTY ŚRODOWISKA 

Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usług 

nieuciążliwych lub zagrodową, oznaczone w planie symbolami MNu, U/MN i RM 

częściowo zostały wyznaczone zgodnie z obowiązującym planem miejscowym, tj. na 
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cele budowlane o tożsamych lub podobnych funkcjach. W tym przypadku nie 

przewiduje się zmiany oddziaływania na środowisko. Przeciwna sytuacja występuje 

na terenach dotychczas przeznaczonych pod rolnictwo oraz łąki i pastwiska. 

Ustalenia planu umożliwiają realizację na tych terenach zabudowy oraz utwardzenie 

terenu, w związku z tym przewiduje się oddziaływanie negatywne w stopniu 

umiarkowanym.  

W stosunku do terenu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oznaczonego 

symbolem W/K-2, nie przewiduje się zmiany oddziaływania, ponieważ w 

obowiązującym planie stanowi on część drogi klasy zbiorczej, a więc teren 

utwardzony, podporządkowany działalności człowieka. Dla terenu oznaczonego 

symbolem W/K-1 natomiast, przewiduje się oddziaływanie negatywne umiarkowane, 

gdyż został wskazany na terenie przeznaczonym w obowiązującym dokumencie pod 

łąki i pastwiska. Zgodnie z nowymi ustaleniami na terenie tym mogą powstać obiekty 

budowlane i może on być całkowicie pozbawiony powierzchni biologicznie czynnej.  

Mając na uwadze powyższe, dla ww. terenów budowlanych prognozuje się: 

 

różnorodno

ść 

biologiczna, 

zwierzęta, 

rośliny 

– negatywnym oddziaływaniem długoterminowym, pośrednim i 

stałym będzie ograniczenie terenu biologicznie czynnego - do 50% 

na terenach oznaczonych symbolami MNu i RM oraz do 20% na 

terenach oznaczonych symbolem U/MN, prowadzi to do 

zmniejszenia przestrzeni życiowej zwierząt i bioróżnorodności, 

– negatywnym oddziaływaniem krótkoterminowym, chwilowym i 

bezpośrednim będzie realizacja nowej zabudowy – w wyniku prac 

budowlanych zostanie zniszczona częściowo szata roślinna (która 

następnie może zostać częściowo odbudowana jako zieleń 

urządzona), nastąpi także wypłaszanie zwierząt związane między 

innymi z uciążliwościami akustycznymi – oddziaływanie to zaistnieje 

każdorazowo w przypadku zainicjowania robót budowlanych, bez 

względu na istniejący stan zagospodarowania przestrzeni,  

– pozytywnym oddziaływaniem długoterminowym, 

bezpośrednim będzie nakaz uwzględnienia w 

zagospodarowania powierzchni biologicznie czynnej działek 

budowlanych na terenach oznaczonych symbolami MNu i U/MN 
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zieleni wysokiej z wykorzystaniem gatunków zgodnych z 

siedliskiem, 

– pozytywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim 

ustaleniem jest zakaz lokalizowania większości przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

z wyjątkiem dopuszczonych planem, 

– pozytywnym oddziaływaniem, długoterminowym, 

bezpośrednim i stałym jest zakaz lokalizacji zakładów, 

stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, w szczególności zakładów o dużym i 

zwiększonym ryzyku jej wystąpienia, 

– pozytywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim 

ustaleniem jest uwzględnienie położenia analizowanego tereny 

w granicach Obszaru Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony 

ptaków Dolina Środkowej Warty - zagospodarowanie terenu z 

uwzględnieniem przepisów odrębnych, 

ludzie – negatywnym oddziaływaniem bezpośrednim, 

długoterminowym i stałym będzie zmniejszenie powierzchni 

biologicznie czynnej, co wpłynie w niewielkim stopniu na topoklimat, 

szczególnie nagrzewanie i wilgotność, 

– negatywnym oddziaływaniem, bezpośrednim i stałym jest 

dopuszczenie realizacji indywidualnych ujęć wód podziemnych – 

jednak dopuszczenie ich jedynie do zwykłego korzystania z wód 

ogranicza potencjalne zagrożenia, np. pogorszenie jakości wody 

ujmowanej do celów spożywczych, 

–  potencjalnym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi może 

być niepełna realizacja wytycznych planu, dotyczących zapewnienia 

odpowiedniej jakości środowiska na opisywanym terenie, co będzie 

stanowiło oddziaływanie negatywne, pośrednie, 

– pozytywnym, stałym, bezpośrednim, długookresowym 

oddziaływaniem jest ustalenie ochrony przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym poprzez utrzymanie dopuszczalnych 
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poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie 

z przepisami odrębnymi, realizację obiektów emitujących pola 

elektromagnetyczne z zachowaniem odległości od zabudowy 

przeznaczonej na pobyt ludzi zgodnie z przepisami odrębnymi,  

– pozytywnym oddziaływaniem, długoterminowym, pośrednim 

i stałym są ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw, na zasadach 

określonych przepisami odrębnymi, 

– pozytywnym oddziaływaniem, długoterminowym, 

bezpośrednim i stałym jest zakaz lokalizacji zakładów, 

stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, w szczególności zakładów o dużym i 

zwiększonym ryzyku jej wystąpienia, 

– pozytywnym oddziaływaniem długoterminowym, 

bezpośrednim i stałym będzie nakaz eksploatacji instalacji 

powodujących wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w 

sposób nieprzekraczający standardów jakości środowiska 

poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł 

prawny, 

– pozytywnym oddziaływaniem długoterminowym, 

bezpośrednim i stałym będzie możliwość wykorzystywania 

odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW w zakresie 

zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, 

– pozytywnym oddziaływaniem, bezpośrednim, 

długoterminowym, stałym będzie nakaz podłączenia budynków 

do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wpłynie to pozytywnie 

na jakość wód ujmowanych do celów spożywczych, 

– stałym, pozytywnym oddziaływaniem ustaleń planu 

będzie poprawa jakości życia, udostępnienie terenów pod 

rozwój zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 

system 

przyrodnicz

y 

– negatywnym oddziaływaniem jest zwiększenie powierzchni 

terenów budowlanych w obszarze Natura 2000 oraz w strefie 

ekologicznej z punktu widzenia struktury funkcjonalno-przestrzennej 
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miasta, jednakże z uwagi na fakt, że realizacja zabudowy jest 

możliwa jedynie jako kontynuacja już istniejących obiektów 

zlokalizowanych wzdłuż drogi, na terenach wykorzystywanych 

rolniczo, a więc już przekształconych przez człowieka, ewentualne 

oddziaływanie będzie słabe,  

– pozytywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim 

ustaleniem jest uwzględnienie położenia analizowanego tereny 

w granicach Obszaru Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony 

ptaków Dolina Środkowej Warty - zagospodarowanie terenu z 

uwzględnieniem przepisów odrębnych, 

– pozytywnym oddziaływaniem, długoterminowym, 

bezpośrednim i stałym jest zakaz lokalizacji zakładów, 

stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, w szczególności zakładów o dużym i 

zwiększonym ryzyku jej wystąpienia, 

– pozytywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim 

ustaleniem jest zakaz lokalizowania większości przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

z wyjątkiem dopuszczonych planem, 

– pozytywnym oddziaływaniem długoterminowym, 

bezpośrednim będzie nakaz uwzględnienia w 

zagospodarowania powierzchni biologicznie czynnej działek 

budowlanych na terenach oznaczonych symbolami MNu i U/MN 

zieleni wysokiej z wykorzystaniem gatunków zgodnych z 

siedliskiem, 

woda – negatywnym oddziaływaniem długoterminowym i stałym 

będzie wprowadzenie powierzchni nieprzepuszczalnych, co będzie 

powodowało odwadnianie terenu i okresowe przesuszanie, 

– pozytywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim 

ustaleniem jest wprowadzenie ochrony wód powierzchniowych 

i podziemnych, w szczególności Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych Nr 151, poprzez ściśle określone 
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zagospodarowanie ścieków, zakaz wprowadzania ścieków 

bytowych i ścieków – wód zużytych na cele gospodarcze, do 

gruntu oraz zakaz lokalizacji zakładów zajmujących się 

działalnością gospodarczą polegającą na przetwarzaniu 

i zbieraniu odpadów, w tym ich składowaniu i przeładunku 

z dopuszczeniem magazynowania odpadów związanych 

wyłącznie z prowadzona działalnością gospodarczą, zakaz 

lokalizacji oczyszczalni ścieków, zakaz składowania lub 

przechowywania obornika bez zastosowania urządzeń 

zabezpieczających przed przedostawaniem się odcieków do 

ziemi, 

– pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, 

długoterminowym i stałym będzie odprowadzanie ścieków 

bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji, oraz konieczność 

podczyszczania wód opadowych i roztopowych przed zrzutem 

do odbiorników zgodnie z przepisami odrębnymi (Ustawa z dnia 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych), 

– pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, 

długoterminowym, stałym będzie podłączenie terenów 

budowlanych do zbiorczej sieci wodociągowej,  

– negatywnym oddziaływaniem, bezpośrednim i stałym jest 

dopuszczenie realizacji indywidualnych ujęć wód podziemnych – 

jednak dopuszczenie ich jedynie do zwykłego korzystania z wód 

ogranicza potencjalne zagrożenia, np. pogorszenie jakości wody 

ujmowanej do celów spożywczych, 

– negatywnym oddziaływaniem, bezpośrednim i stałym jest 

dopuszczenie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z 

działek budowlanych do ziemi, zbiorników retencyjnych i dołów 
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chłonnych, w granicach własnej działki oraz do kanałów krytych i 

rowów otwartych na zasadach regulowanych przepisami odrębnymi 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie; Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne; Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska), 

– pozytywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim 

ustaleniem jest uwzględnienie położenia analizowanego 

obszaru w granicach ochrony pośredniej i ochrony 

bezpośredniej ujęć wód podziemnych „Kurów” - 

zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem przepisów 

odrębnych, 

– pozytywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim 

ustaleniem jest zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, lub mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem 

dopuszczonych planem, 

– pozytywnym oddziaływaniem, długoterminowym, 

bezpośrednim i stałym jest zakaz lokalizacji zakładów, 

stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, w szczególności zakładów o dużym i 

zwiększonym ryzyku jej wystąpienia, 

– chwilowe, bezpośrednie zanieczyszczenie wód może 

nastąpić jedynie w pojedynczych, incydentalnych wypadkach 

podczas realizacji ustaleń planu, ale mimo to nie powinno to 

wpłynąć na pogorszenie dotychczasowego stanu jednolitych części 

wód (odn. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.12.2015 r. 

w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód 

podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85) i Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
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oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1187)), 

powietrze – negatywnym oddziaływaniem długoterminowym, pośrednim i 

stałym będzie zmniejszenie terenów biologicznie czynnych, co 

ograniczy możliwość oczyszczania się powietrza, 

– pozytywnym oddziaływaniem długoterminowym, 

bezpośrednim i stałym będzie ustalenie ochrony przed 

zanieczyszczeniami powietrza poprzez: nakaz eksploatacji 

instalacji powodujących wprowadzanie gazów lub pyłów 

do powietrza, w sposób nieprzekraczający standardów jakości 

środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację 

ma tytuł prawny, zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci 

ciepłowniczej lub indywidualnych źródeł ciepła zasilanych 

energią elektryczną, lub z urządzeń o niskiej emisji 

zanieczyszczeń, lub z odnawialnych źródeł energii o mocy 

nieprzekraczającej 100 kW, z dopuszczeniem łączenia źródeł 

pozyskiwanego ciepła, 

– pozytywnym oddziaływaniem, długoterminowym, pośrednim 

i stałym są ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw, na zasadach 

określonych przepisami odrębnymi, 

– pozytywnym oddziaływaniem długoterminowym, 

bezpośrednim i stałym będzie możliwość wykorzystywania 

indywidualnych źródeł (np. urządzeń o niskiej emisji 

zanieczyszczeń), a także odnawialnych źródeł energii o mocy 

do 100 kW w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, 

– pozytywnym oddziaływaniem, długoterminowym, 

bezpośrednim i stałym jest zakaz lokalizacji zakładów, 

stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, w szczególności zakładów o dużym i 

zwiększonym ryzyku jej wystąpienia, 

– pozytywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim 

ustaleniem jest zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 
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zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, lub mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem 

dopuszczonych planem, 

powierzchni

a ziemi 

– negatywnym oddziaływaniem długoterminowym bezpośrednim i 

stałym zwiększającym degradację powierzchni ziemi będą wszelkie 

roboty ziemne związane z budową nowych obiektów 

oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, 

– oddziaływanie bezpośrednie (stałe, ale jedynie lokalne) to 

przekształcenia powierzchniowej warstwy ziemi opisywanego terenu 

związane głównie z wykopami pod fundamenty nowych obiektów, 

budynków (prace te nie będą naruszać głębokich warstw podłoża), 

– pozytywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim 

ustaleniem jest wprowadzenie ochrony wód powierzchniowych 

i podziemnych, w szczególności Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych Nr 151, poprzez ściśle określone 

zagospodarowanie ścieków, zakaz wprowadzania ścieków 

bytowych i ścieków – wód zużytych na cele gospodarcze do 

gruntu oraz zakaz lokalizacji zakładów zajmujących się 

działalnością gospodarczą polegającą na przetwarzaniu 

i zbieraniu odpadów, w tym ich składowaniu i przeładunku 

z dopuszczeniem magazynowania odpadów związanych 

wyłącznie z prowadzona działalnością gospodarczą, zakaz 

lokalizacji oczyszczalni ścieków, zakaz składowania lub 

przechowywania obornika bez zastosowania urządzeń 

zabezpieczających przed przedostawaniem się odcieków do 

ziemi, 

– pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, 

długoterminowym i stałym będą ściśle określone 

zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych,  

– pozytywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim 

ustaleniem jest zakaz lokalizowania większości przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
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lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, z wyjątkiem dopuszczonych planem, 

– pozytywnym oddziaływaniem, długoterminowym, 

bezpośrednim i stałym jest zakaz lokalizacji zakładów, 

stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, w szczególności zakładów o dużym i 

zwiększonym ryzyku jej wystąpienia, 

– pozytywnym ustaleniem planu jest regulacja gospodarki 

odpadami poprzez obowiązek wyposażenia działek 

budowlanych w urządzenia i miejsca umożliwiające zbieranie 

odpadów oraz zagospodarowanie odpadów zgodnie z 

przepisami odrębnymi (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Ustawa z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach), 

krajobraz  – negatywne oddziaływanie długoterminowe, bezpośrednie i 

stałe będzie związane z realizacją nowych obiektów na 

przedmiotowym terenie, jednak skala i rodzaj oddziaływania nie 

powinny być znaczące z uwagi na ustalenia planu dotyczące 

wskaźników kształtowania zabudowy  i zagospodarowania terenu, 

uwzględniające uwarunkowania związane z istniejącą zabudową i 

funkcjami terenów, 

– pozytywne oddziaływanie długoterminowe, bezpośrednie 

będzie się wiązało z zastosowaniem określonych w planie 

warunków dotyczących kształtowania i lokalizacji zabudowy, 

zasad zachowania ładu przestrzennego, zasad zachowania ładu 

przestrzennego, zasad lokalizacji inwestycji z zakresu 

łączności publicznej oraz ustalenie zakazu lokalizacji urządzeń 

stacji radiokomunikacyjnych, stacji radionawigacyjnych i 

radiolokacyjnych i innych tożsamych urządzeń,  

– pozytywnym oddziaływaniem długoterminowym, 

bezpośrednim będzie nakaz uwzględnienia w 

zagospodarowania powierzchni biologicznie czynnej działek 
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budowlanych na terenach oznaczonych symbolami MNu i U/MN 

zieleni wysokiej z wykorzystaniem gatunków zgodnych z 

siedliskiem, 

klimat – negatywnym oddziaływaniem pośrednim i długoterminowym, 

stałym będzie zmniejszenie terenów biologicznie czynnych, co 

wpłynie w niewielkim stopniu na topoklimat, szczególnie 

nagrzewanie i wilgotność powietrza, – ze względu na znikomą skalę 

oddziaływania nie przewiduje się z tego powodu większego wpływu 

na pozostałe komponenty środowiska, 

– nowe obiekty kubaturowe wpłyną też w mikroskali na warunki 

przewietrzania terenu, a powierzchnie sztuczne zmienią 

nagrzewanie podłoża, co będzie oddziaływaniem stałym lub 

czasowym, 

– pozytywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim 

ustaleniem jest zakaz lokalizowania większości przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, z wyjątkiem dopuszczonych planem, 

– pozytywnym oddziaływaniem, długoterminowym, 

bezpośrednim i stałym jest zakaz lokalizacji zakładów, 

stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, w szczególności zakładów o dużym i 

zwiększonym ryzyku jej wystąpienia, 

– pozytywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim 

ustaleniem jest uwzględnienie w planie stosownie do jego 

specyfiki i skali zaleceń zawartych w Strategicznym planie 

adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, 

zasoby 

naturalne 

– pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, 

długoterminowym, stałym na wody podziemne jako dobro 

naturalne będzie nakaz podłączenia do zbiorczej sieci 

wodociągowej,  
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– negatywnym oddziaływaniem, bezpośrednim i stałym jest 

dopuszczenie realizacji indywidualnych ujęć wód podziemnych – 

jednak dopuszczenie ich jedynie do zwykłego korzystania z wód 

ogranicza potencjalne zagrożenia, np. pogorszenie jakości wody 

ujmowanej do celów spożywczych, 

– pozytywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim 

ustaleniem jest uwzględnienie położenia analizowanego 

obszaru w granicach ochrony pośredniej i ochrony 

bezpośredniej ujęć wód podziemnych „Kurów” - 

zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem przepisów 

odrębnych, 

– pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, 

długoterminowym i stałym będzie odprowadzanie ścieków 

bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji oraz ustalenie, że 

przed zrzutem do odbiorników wody opadowe i roztopowe 

będą podczyszczane zgodnie z przepisami odrębnymi (Ustawa 

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych), 

zabytki – brak oddziaływania, 

dobra 

materialne 

– oddziaływaniem pozytywnym, stałym i 

długoterminowym, jest udostępnienie terenów pod rozwój 

zabudowy, mając na uwadze ład przestrzenny oraz z  

uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. 

Tereny zieleni w obszarze Natura2000 oznaczone w planie symbolem ZN w 

przeważającej części zostały wyznaczone na terenach przeznaczonych w 

obowiązującym dokumencie pod łąki i pastwiska, z dopuszczeniem rolnictwa. W tym 

przypadku nie przewiduje się zmiany oddziaływania na środowisko w wyniku 

uchwalenia przedmiotowego planu, ponieważ charakter użytkowania terenu nie 

ulegnie większej zmianie – tj. teren  powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto 
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niewielki fragment terenu zieleni urządzonej oznaczonego symbolem ZN-5, w 

obowiązującym planie stanowił teren ulicy dojazdowej – w tej sytuacji nowe 

przeznaczenie będzie miało skutek pozytywny dla środowiska. Pozytywne ustalenie 

planu stanowi także nakaz zagospodarowania terenów zieleni urządzonej 

kompozycją zieleni niskiej i wysokiej z wykorzystaniem gatunków zgodnych z 

siedliskiem. 

 W przypadku terenów rowów odwadniających oznaczonych symbolem WR również 

nie prognozuje się zmian w oddziaływaniu na środowisko, ponieważ zostały one 

zachowane. Plan dopuszcza zastąpienie ich podziemnymi urządzeniami 

infrastruktury technicznej jedynie pod pewnymi warunkami, w tym m.in. przy 

utrzymaniu funkcji zbierania i odprowadzania wód oraz ciągłości przepływu w 

systemie odwadniania terenu, a więc ich główna funkcja zostanie zachowana.  

Wszystkie drogi wyznaczone w planie – oznaczone symbolami KDZ i KDD, 

poprowadzono po śladzie istniejących dróg, zgodnie z obowiązującym planem. Plan 

przewiduje jednak lokalnie ich poszerzenie. W sytuacji, kiedy odbywa się to kosztem 

terenów, które w dotychczas obowiązującym planie stanowiły tereny rolnicze, łąki, 

pastwiska, prognozuje się silne negatywne oddziaływanie na środowisko w związku 

ze znaczną zmianą użytkowania terenu – utwardzenie terenu, podporządkowanie 

ruchowi samochodowemu. W pozostałych przypadkach, kiedy poszerzenia 

występują na terenach budowlanych, zmiany oddziaływania na środowisko nie 

przewiduje się, ewentualne jej wystąpienie będzie miało znikome znaczenie. Ponadto 

warto zaznaczyć, że pomiędzy poszczególnymi klasami dróg występują różnice 

w ilościowym oddziaływaniu, które kształtują się według zasady im niższa klasa 

drogi, tym mniejsze oddziaływanie. Ciąg pieszy oznaczony symbolem CP częściowo 

wyznaczono na terenach łąk i pastwisk, ponieważ docelowo znaczna jego część ma 

stanowić nawierzchnia utwardzona, to prognozuje się, że jego realizacja będzie 

skutkować umiarkowanie negatywnym wpływem na środowisko. Dla pozostałej 

części ciągu wyznaczonej na terenach budowlanych zmiany oddziaływania 

na środowisko nie prognozuje się. Mając na uwadze powyższe, dla ww. poszerzeń 

dróg oraz fragmentu ciągu pieszego przewiduje się: 
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różnorodno

ść 

biologiczna, 

zwierzęta, 

rośliny 

– negatywnym oddziaływaniem długoterminowym pośrednim i 

stałym będzie ograniczenie terenu biologicznie czynnego, a co za tym 

idzie zmniejszenie przestrzeni życiowej zwierząt w wyniku 

utwardzenia powierzchni przy budowie ciągu pieszego i poszerzaniu 

istniejących dróg, 

– negatywnym oddziaływaniem długoterminowym, bezpośrednim 

i stałym będą roboty budowlane i hałas komunikacyjny, który będzie 

powodował przepłaszanie zwierzyny i ptaków, jednak z uwagi na fakt, 

że nowo projektowane połączenie to ciąg pieszy, prognozuje się 

niewielkie natężenie tego zjawiska, 

– negatywnym oddziaływaniem, bezpośrednim, długoterminowym 

i chwilowym będzie zanieczyszczanie gruntu solą, co może 

powodować wymieranie gatunków wrażliwych na zasolenie, 

– pozytywnym oddziaływaniem długoterminowym, 

bezpośrednim i stałym będzie zachowanie wskazanych, 

wartościowych drzew na terenie drogi oznaczonej symbolem 

KDZ-1, 

ludzie – negatywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym 

i stałym będzie zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, co 

wpłynie w niewielkim stopniu na topoklimat,  

– pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, 

długoterminowym i stałym będzie poprawa dostępności terenów 

zieleni dla pieszych użytkowników, 

system 

przyrodnicz

y 

– negatywnym bezpośrednim i stałym oddziaływaniem będzie 

fragmentacja terenu biologicznie czynnego w wyniku realizacji ciągu 

pieszego, jednak z uwagi na jego niewielką powierzchnię będzie to 

oddziaływanie lokalne, 

woda – negatywnym oddziaływaniem długoterminowym i stałym będzie 

zwiększenie powierzchni nieprzepuszczalnych, co będzie powodowało 

odwadnianie terenu i okresowe przesuszanie, 

– negatywne oddziaływanie długoterminowe, bezpośrednie i 

chwilowe może być związane z ryzykiem przedostawania się 

substancji ropopochodnych oraz innych substancji szkodliwych w 
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fazie ich realizacji lub w przypadku wystąpienia poważnych awarii (co 

będzie oddziaływaniem krótkoterminowym), 

– pozytywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim 

ustaleniem jest wprowadzenie ochrony wód powierzchniowych i 

podziemnych, w szczególności Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych Nr 151, poprzez ściśle określone 

zagospodarowanie ścieków, zakaz wprowadzania ścieków 

bytowych i ścieków – wód zużytych na cele gospodarcze, do 

gruntu oraz zakaz lokalizacji zakładów zajmujących się 

działalnością gospodarczą polegającą na przetwarzaniu i 

zbieraniu odpadów, w tym ich składowaniu i przeładunku 

z dopuszczeniem magazynowania odpadów związanych 

wyłącznie z prowadzona działalnością gospodarczą, zakaz 

lokalizacji oczyszczalni ścieków, zakaz składowania lub 

przechowywania obornika bez zastosowania urządzeń 

zabezpieczających przed przedostawaniem się odcieków do 

ziemi, 

– pozytywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim 

ustaleniem jest uwzględnienie położenia analizowanego obszaru 

w granicach ochrony pośredniej i ochrony bezpośredniej ujęć 

wód podziemnych „Kurów” - zagospodarowanie terenu z 

uwzględnieniem przepisów odrębnych, 

– chwilowe, bezpośrednie zanieczyszczenie wód może nastąpić 

jedynie w pojedynczych, incydentalnych wypadkach podczas realizacji 

ustaleń planu, ale mimo to nie powinno to wpłynąć na pogorszenie 

dotychczasowego stanu jednolitych części wód (odn. Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 21.12.2015 r. w sprawie kryteriów i 

sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 85) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z 

dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1187)), 
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powietrze – negatywnym oddziaływaniem długoterminowym, pośrednim i 

stałym będzie zmniejszenie terenów biologicznie czynnych, co utrudni 

oczyszczanie się powietrza, jednak z uwagi na ich powierzchnię 

będzie to oddziaływanie o niewielkiej skali,  

– oddziaływaniem negatywnym bezpośrednim, długoterminowym 

i stałym będzie ruch samochodowy powodujący wzmożoną emisję 

hałasu oraz zanieczyszczeń do atmosfery, jednak z uwagi na fakt, że 

plan nie przewiduje nowych dróg a jedynie poszerzenie istniejących, 

ewentualne wzmożenie ruchu będzie niewielkie a natężenie zjawiska 

nieznaczne,  

powierzchni

a ziemi 

– roboty związane z budową i remontami dróg oraz infrastruktury 

technicznej mogą wpłynąć na jej degradację, 

– negatywne oddziaływanie długoterminowe, bezpośrednie i 

chwilowe może być związane z ryzykiem przedostawania się 

substancji ropopochodnych oraz innych substancji szkodliwych w 

przypadku wystąpienia poważnych awarii, 

krajobraz  – negatywny wpływ długoterminowy, pośredni i stały może mieć 

fragmentacja krajobrazu, jednak z uwagi na powierzchnię terenu, 

którego dotyczy będzie to oddziaływanie o niewielkiej skali, 

– pozytywnym oddziaływaniem długoterminowym, 

bezpośrednim i stałym będzie zachowanie wskazanych, 

wartościowych drzew na terenie drogi oznaczonej symbolem 

KDZ-1, 

– pozytywnym oddziaływaniem długoterminowym, 

bezpośrednim i stałym na krajobraz kulturowy, będzie 

zachowanie przydrożnej kapliczki do zachowania oraz zakaz 

lokalizacji w odległości do 10 m obiektów i zagospodarowania 

terenu zakłócającego jej ekspozycję z terenu drogi publicznej, 

klimat – negatywnym oddziaływaniem pośrednim i długoterminowym, 

stałym będzie zmniejszenie terenów biologicznie czynnych, co wpłynie 

w niewielkim stopniu na topoklimat, szczególnie nagrzewanie i 

wilgotność powietrza, – ze względu na znikomą skalę oddziaływania 
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nie przewiduje się z tego powodu większego wpływu na pozostałe 

komponenty środowiska, 

– negatywnym, bezpośrednim i stałym oddziaływaniem będzie 

emisja hałasu z ciągów komunikacyjnych, jednak z uwagi na fakt, że 

nowo projektowane połączenie to ciąg pieszy, prognozuje się 

niewielkie natężenie tego zjawiska, 

zasoby 

naturalne 

 negatywnym oddziaływaniem długoterminowym, bezpośrednim 

i chwilowym może być przedostawanie się zanieczyszczeń 

ropopochodnych oraz innych substancji niebezpiecznych do wód 

podziemnych w wyniku poważnych awarii, 

– negatywnym oddziaływaniem długotrwałym i bezpośrednim 

będzie dopuszczenie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych 

do kanałów krytych, rowów otwartych, zbiorników retencyjnych i dołów 

chłonnych, z uwzględnieniem warunków wodno-glebowych, w stopniu 

gwarantującym zabezpieczenie terenu przed zalewaniem wodami 

deszczowymi lub roztopowymi, na zasadach regulowanych 

przepisami odrębnymi (Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie), 

zabytki  pozytywnym oddziaływaniem długoterminowym, 

bezpośrednim i stałym na krajobraz kulturowy, będzie 

zachowanie przydrożnej kapliczki do zachowania oraz zakaz 

lokalizacji w odległości do 10 m obiektów i zagospodarowania 

terenu zakłócającego jej ekspozycję z terenu drogi publicznej, 

dobra 

materialne 

 pozytywnym, stałym oddziaływaniem będzie poprawa 

dostępności terenów zieleni urządzonej dla pieszych 

użytkowników,  

 pozytywnym, stałym oddziaływaniem będzie poprawa 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego. 
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10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE LUB OGRANICZENIE 

NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODWISKO MOGĄCYCH WYNIKAĆ 

Z REALIZACJI USTALEŃ PLANU 

Podstawowymi środkami minimalizującymi negatywne oddziaływanie planu są jego 

ustalenia ochronne. W zakresie ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowego 

i krajobrazu plan ustala: 

 zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko, za wyjątkiem: 

– dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń,  

– obiektów infrastruktury technicznej dopuszczonych planem, 

 zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem: 

– dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń,  

– obiektów infrastruktury technicznej dopuszczonych niniejszym planem, 

– zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, zgodnie z 

rysunkiem planu, 

– garaży, parkingów samochodowych oraz zespołów parkingów, w tym na 

potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, wraz z 

towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, 

 zakaz lokalizacji zakładów, stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej, w szczególności zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku jej 

wystąpienia, 

 ochronę wód powierzchniowych i podziemnych w szczególności Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych Nr 151, poprzez:  

– ściśle określone zagospodarowanie ścieków, 

– zakaz wprowadzania ścieków bytowych i ścieków – wód zużytych na cele 

gospodarcze do gruntu, 

– zakaz lokalizacji zakładów zajmujących się działalnością gospodarczą 

polegającą na przetwarzaniu i zbieraniu odpadów, w tym ich składowaniu i 

przeładunku z dopuszczeniem magazynowania odpadów związanych wyłącznie 

z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

– zakaz lokalizacji oczyszczalni ścieków,  

– zakaz składowania lub przechowywania obornika bez zastosowania urządzeń 

zabezpieczających przed przedostawaniem się odcieków do ziemi, 
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 ochronę przed hałasem poprzez obowiązek określenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. na terenach oznaczonych 

symbolami MNu i U/MN dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z poziomem 

hałasu dopuszczalnym dla terenów mieszkaniowo-usługowych, a na terenie 

oznaczonym symbolem RM dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z 

poziomem hałasu dopuszczalnym dla terenów zabudowy zagrodowej, 

 ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez: 

– utrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. z 2003 r., nr 192, poz. 1883)  oraz Działem VI pt. „Ochrona 

przed polami elektromagnetycznymi” Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.), w szczególności na 

terenach zabudowy mieszkaniowej oraz w miejscach przeznaczonych na pobyt ludzi, 

– realizację zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi z zachowaniem odległości 

od obiektów emitujących pola elektromagnetyczne zgodnie z przepisami odrębnymi, 

tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1065), 

 ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza poprzez nakaz eksploatacji 

instalacji powodujących wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w sposób 

nieprzekraczający standardów jakości środowiska poza terenem, do którego 

prowadzący instalację ma tytuł prawny, 

 ochronę krajobrazu poprzez ustalenie ograniczeń dotyczących lokalizacji 

inwestycji z zakresu łączności publicznej, tj. ustalenie, że na terenach oznaczonych 

symbolem MNu możliwa jest lokalizacja inwestycji z zakresu łączności publicznej 

wyłącznie jako infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu w 

rozumieniu przepisów odrębnych, tj. Ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2410, z późn. zm.) 

oraz zakaz lokalizacji urządzeń stacji radiokomunikacyjnych, stacji 

radionawigacyjnych i radiolokacyjnych i innych tożsamych urządzeń,  

 wskazanie wartościowych drzew do zachowania, o ile ich stan zdrowotny i 

statyczny nie zagraża bezpieczeństwu, lub w przypadku przebudowy drogi 
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oznaczonej symbolem KDZ-1 ich lokalizacja nie zagraża bezpieczeństwu ruchu 

drogowego, 

 w zakresie kształtowania krajobrazu: 

– nakaz zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem ZP kompozycją 

zieleni niskiej i wysokiej z wykorzystaniem gatunków zgodnych z siedliskiem, 

– nakaz uwzględnienia w zagospodarowania powierzchni biologicznie czynnej 

działek budowlanych na terenach oznaczonych symbolami MNu i U/MN zieleni 

wysokiej z wykorzystaniem gatunków zgodnych z siedliskiem. 

Ponadto plan: 

 ustala zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a 

także zasady budowy systemów komunikacji; 

 ustala zasady realizacji obiektów infrastruktury technicznej; 

 ustala minimalne powierzchnie biologicznie czynne i maksymalne 

powierzchnie zabudowy; 

 ustala docelowe zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

 ustala odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych siecią kanalizacyjną 

do oczyszczalni ścieków,  

 nakazuje podczyszczanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z 

przepisami odrębnymi przed ich zrzutem do odbiornika, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

 dopuszcza realizację alternatywnych źródeł gazu, w szczególności zbiorników 

na gaz płynny; 

 ustala zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej lub indywidualnych 

źródeł ciepła, zasilanych energią elektryczną lub z urządzeń o niskiej emisji 

zanieczyszczeń lub z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 

kW, z dopuszczeniem łączenia źródeł pozyskiwanego ciepła, 

 ustala ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw, na zasadach określonych przepisami odrębnymi. 

Generalnie celem minimalizowania uciążliwości funkcji wyznaczonych w planie 

należy stosować przy ich realizacji najnowsze dostępne technologie oraz wysokiej 

jakości urządzenia i materiały. Celem uzyskania pewności, że funkcja nie oddziałuje 

negatywnie na środowisko jest ustalenie obowiązku monitoringu (odniesienie rozdz. 

3 prognozy). 
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Ewentualne negatywne oddziaływanie (których wykrycie na etapie prognozy nie było 

możliwe) nowo wprowadzonych czy też zintensyfikowanych funkcji (wszelkiej 

zabudowy i działalności gospodarczej) na poszczególne komponenty środowiska 

można będzie ograniczyć poprzez wprowadzenie następujących działań:  

 ograniczających uciążliwości hałasowe: 

 zapewnienie ochrony przed hałasem terenów podlegających ochronie 

akustycznej poprzez: 

– ograniczanie prowadzenia prac realizacyjnych do pory dziennej, optymalizację 

czasu pracy, tak by ograniczyć liczbę przejazdów ciężkich, samochodów i maszyn,  

– realizację zieleni izolacyjnej o rozbudowanej strukturze pionowej (preferowanie 

nasadzenia gatunków o największych zdolnościach tłumienia hałasu jak klon, jawor, 

czy lipa drobnolistna), 

– ostatecznie (po stwierdzeniu przekroczeń dopuszczalnych norm określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku) zastosowanie barier akustycznych 

na granicy terenów podlegających ochronie akustycznej, 

– stosowanie wysokiej jakości urządzeń i materiałów ograniczających hałas, 

 zapewnienie odpowiedniego klimatu akustycznego wewnątrz budynków 

poprzez: 

– zabezpieczenie budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi przed hałasem i 

drganiami do parametrów izolacyjności akustycznej poprzez: wymianę stolarki 

okiennej, stosowanie materiałów budowlanych zapewniających właściwą 

izolacyjność przegród zewnętrznych, czy racjonalne usytuowanie budynku oraz 

rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych, 

– ostatecznie (po stwierdzeniu przekroczeń dopuszczalnych norm określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku) zastosowanie barier akustycznych 

na granicy terenów podlegających ochronie akustycznej, 

– stosowanie wysokiej jakości urządzeń i materiałów ograniczających hałas, 

 generalne stosowanie urządzeń proekologicznych i dbałości o utrzymanie ich 

sprawności i właściwego funkcjonowania, 

 wprowadzanie ogrodzeń drewnianych zamiast betonowych, 

 maskowanie zielenią elementów dysharmonijnych lub ich usuwanie, 
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 odtworzenie czystego przedpola ekspozycyjnego, estetycznego tła przy 

pomocy działań porządkujących, 

 stosowanie sprawnych technicznie maszyn i środków transportu podczas 

etapu budowy, 

 odpowiednie zabezpieczenie drzew podczas etapu budowy, 

 zabezpieczenie (uszczelnienie) terenów zapleczy budowy, 

 ochronę terenu przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi i 

smarami używanymi w urządzeniach mechanicznych i pojazdach, poprzez 

zastosowanie mas bitumicznych oraz innych (właściwych) materiałów budowlanych, 

  wyposażanie systemów odprowadzania wód opadowych w osadniki, 

piaskowniki i separatory substancji ropopochodnych, 

 racjonalne stosowanie środków do zwalczania śliskości w okresie zimowym 

oraz używanie chemicznych środków ochrony roślin w okresie wegetacji upraw (np. 

owadobójczych i chwastobójczych) w sposób zapewniający właściwe działanie, a 

jednocześnie nie powodujący nadmiernego zanieczyszczenia i degradacji 

środowiska, 

 identyfikacje lokalnych ujęć wody położonych w pobliżu realizowanych 

inwestycji i ustalenie dla nich stref ochronnych (ze szczególnym uwzględnieniem 

zakazu lokalizowania w tych strefach zaplecza budowy, czy miejsc obsługi sprzętu 

budowlanego i pojazdów). 

 rekultywacje terenów narażonych na zmianę i degradację. 

Ponadto należy mieć na uwadze, że droga publiczna klasy zbiorczej wyznaczona w 

granicach planu, przebiegająca w śladzie ul. Osada, stanowi drogę powiatową, która 

mimo, że bezpośrednio wyprowadza ruch samochodowy z miasta, nie stanowi ciągu 

komunikacyjnego o znacznym natężeniu użytkowania. Rolę drogi wlotowej w tej 

części Konina pełni ul. Kolska (droga krajowa nr 92), połączona z Trasą 

Warszawską. Na ul. Osada nie występują więc przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu – droga ta została pominięta w badaniach akustycznych 

uwzględnionych w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina 

(2015 r.).    Mając na względzie powyższe oraz ustalenia projektu planu mające na 

celu ochronę środowiska, w tym przed zanieczyszczeniami powietrza oraz z zakresu 

ochrony przed hałasem, nie przewiduje się pogorszenia stanu środowiska w wyniku 

użytkowania ww. dróg oraz przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na 

obszarze planu, w wyniku realizacji jego ustaleń. Należy jednak monitorować 
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sytuację i w razie potrzeby zastosować odpowiednie środki, które dodatkowo 

zniwelują hałas, takie jak np. zieleń izolacyjna, materiały budowlane o odpowiedniej 

izolacyjności akustycznej, czy w ostateczności ekrany akustyczne, które stanowią 

jedną z najbardziej skutecznych metod ochrony przed hałasem. 

Przez obszar opracowania przebiegają trzy napowietrzne linie elektroenergetyczne 

średniego napięcia.  W projekcie planu wskazano pasy technologiczne, w których 

zasięgu mogą występować ewentualne uciążliwości związane z promieniowaniem 

elektromagnetycznym bądź hałasem od ww. linii oraz zawarto ustalenie, że 

lokalizacja zabudowy i zagospodarowanie terenu w odległości mniejszej niż 5 m od 

skrajnego przewodu elektroenergetycznych linii SN ma odbywać się z 

uwzględnieniem przepisów odrębnych (przepisy BHP, warunki techniczne, normy). 

Należy mieć na uwadze, że dwie z linii wraz z zasięgiem pasów technologicznych 

obejmują już istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, jest to sytuacja 

zastana nie wynikająca z ustaleń projektu planu. Nie przewiduje się przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych lub hałasu w związku z 

lokalizacją linii elektroenergetycznych, ponadto projekt planu ustala obowiązek 

ochrony przed hałasem terenów faktycznie zagospodarowanych poprzez określenie 

dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi, tj.: na terenach 

oznaczonych symbolami MNu i U/MN dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny 

z poziomem hałasu dopuszczalnym dla terenów mieszkaniowo-usługowych, na 

terenie oznaczonym symbolem RM dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z 

poziomem hałasu dopuszczalnym dla terenów zabudowy zagrodowej oraz ochronę 

przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez: utrzymanie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, 

w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz w miejscach 

przeznaczonych na pobyt ludzi, realizację zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi z 

zachowaniem odległości od obiektów emitujących pola elektromagnetyczne zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

Zastosowanie się do wszystkich ustaleń planu i powyższych propozycji powinno 

wystarczająco ograniczyć negatywne oddziaływanie ustaleń planu na środowisko. 

11. ROZWIĄZANIA ALTERENATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH 

W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE 
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Alternatywą dla projektowanego planu jest dalszy rozwój terenu na podstawie 

obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Konin – 

Osada.  

Według uzasadnienia do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie planu dla 

przedmiotowego obszaru jest zasadne, a przewidywane rozwiązania zgodne z 

ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina. 

Główną zmianą w przedmiotowym planie w stosunku do obowiązującego stanu 

prawnego, jest przeznaczenie terenów rolniczych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną i usług nieuciążliwych. Ponadto wyznacza się tereny zieleni 

urządzonej w rejonie istniejącego rowu odwadniającego, który zostanie zachowany. 

Ponadto plan zawiera szereg ustaleń wzmacniających ochronę środowiska, przyrody 

i krajobrazu, a także dziedzictwa kulturowego oraz dotyczących kształtowania 

krajobrazu. Są to: zachowanie wskazanych wartościowych drzew, zachowanie 

kapliczki przydrożnej oraz ochrona jej ekspozycji z terenu drogi publicznej, 

uwzględnienie w powierzchni biologicznie czynnej terenów zabudowy, zieleni 

wysokiej z wykorzystaniem gatunków zgodnych z siedliskiem oraz 

zagospodarowanie terenów zieleni urządzonej kompozycją zieleni niskiej i wysokiej z 

wykorzystaniem gatunków zgodnych z siedliskiem. W planie uwzględniono także 

położenie w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Warty oraz w 

granicach ochrony pośredniej i ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych 

„Kurów”. Natomiast przekształcenia dotyczące terenów budowlanych polegały 

głównie na umożliwieniu lokalizacji obiektów usługowych na terenach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. W trakcie prac projektowych poszczególne ustalenia 

nie podlegały znaczącym modyfikacjom. 

Do dalszej procedury wybrano koncepcję planu, która jest najbardziej optymalna pod 

względem funkcjonalno-przestrzennym i jednocześnie respektuje zasady ochrony 

środowiska. 

12. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Konin to miasto położone we wschodniej części województwa wielkopolskiego. 

Obszar objęty opracowaniem zajmuje powierzchnię około 115 ha i jest położony w 

prawobrzeżnej, wschodniej części miasta.  
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Celem sporządzenia planu jest uwzględnienie wniosków właścicieli terenów i 

dostosowanie prawa miejscowego do aktualnych kierunków rozwoju przestrzennego 

określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina. Ustalenia planu są zgodne z polityką przestrzenną 

wyrażoną w ww. studium, w którym obszar opracowania znajduje się w strefie 

ekologicznej i stanowi obszary zabudowane o funkcji mieszkaniowej jako wiodącej 

oraz obszary wskazane do zabudowy na cele funkcji mieszkaniowej, jako wiodącej. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została podjęta Uchwała Nr 113 

Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania ww. planu. 

 Podstawę prawną prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż 

ulicy Osada, zwanej dalej prognozą stanowi: 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.). 

Celem prognozy jest określenie charakteru prawdopodobnych skutków i oddziaływań 

na środowisko przyrodniczo-kulturowe, które mogą być spowodowane realizacją 

zalecanych lub dopuszczonych przez plan sposobów zagospodarowania 

i użytkowania terenu. Zgodnie z art. 51 ust. 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prognoza w 

szczególności określa, analizuje i ocenia przewidywane znaczące oddziaływania 

na poszczególne komponenty środowiska, między innymi na: różnorodność 

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

klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, a także system przyrodniczy 

gminy i powiązania przyrodnicze obszaru oraz prawne formy ochrony przyrody.  

Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych, analiz jakościowych 

wykorzystujących dostępne wskaźniki stanu środowiska oraz identyfikacji i 

wartościowania skutków przewidywanych zmian w środowisku. Prace prognostyczne 

polegały na przeprowadzeniu studiów dokumentów charakteryzujących strukturę 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20081991227
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przyrodniczą miasta Konin (stan istniejący i dotychczasowe przekształcenia 

środowiska) oraz analizy istniejących i projektowanych inwestycji na obszarze planu i 

w jego sąsiedztwie. Materiały źródłowe, w oparciu o które sporządzono prognozę 

wymienione zostały w wykazie materiałów. Zakres prac nad prognozą został 

dostosowany do charakteru, specyfiki i precyzji zapisów planu. 

  Dokumenty, które zostały uwzględnione przy sporządzaniu niniejszej prognozy 

to: 

 Uzgodnienie zakresu prognozy z Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym w Poznaniu (pismo znak: ON.NS-4521-1/20 z dn. 27.02.2019 r.), 

 Uzgodnienie zakresu prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Poznaniu (pismo znak: WOO-III.411.70.2020.ET.1 z dn. 13.03.2020 

r.), 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 

dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada – IRMiR, Warszawa 2020 r., 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Konina zatwierdzone Uchwałą Nr 757 Rady Miasta  Konina z dnia 27 października 

2010 r., zmienionego uchwałami Nr 578 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2013 r. 

oraz Nr 42 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r.,  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Konin – Osada - Uchwała 

Nr 893 Rady Miasta Konina z 29 października 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 

Nr 170 z dn. 09.12.2005 r. poz. 4545), 

 Opracowanie ekofizjograficzne Miasto Konin – dr Grzegorz Synowiec, 

Wrocław 2019 r. 

 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla miasta Konin - aktualizacja – 

INPLUS Doradztwo Inwestycyjne, Konin 2007 r.,  

 Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – IGPiM, Warszawa 

2014 r., 

 Program Ochrony Środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z 

perspektywą na lata 2021-2024 – EKOSTANDARD Pracownia Analiz 

Środowiskowych, Suchy Las 2017 r., 

 Konin. Zielone Miasto Energii. Strategia Rozwoju Miasta. Plan 2020-2030. – 

Urząd Miejski w Koninie, Konin 2020 r., 
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 Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-

2022 wraz z planem inwestycyjnym – Poznań 2016 r.,   

 Stan środowiska w Wielkopolsce. Raport 2017 – Poznań 2018 r., 

 Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2019 – 

Poznań 2020 r., 

 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej – Poznań 2020 r., 

 Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych sieci krajowej w 

ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w roku 

2018 – Poznań 2018 r., 

 Ocena stanu jednolitych części wód za rok 2018 – Poznań 2018 r., 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry – Warszawa 2016 

r., 

 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 – Warszawa 2012 r., 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego – 

Poznań 2019 r., 

 Projekt planu ochrony obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 dla 

obszaru „Dolina Środkowej Warty” – P. W. KRAMEKO, Kraków 2007 r. 

 

 Plan określa: 

 przeznaczenia terenów, tj.: 

o tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług 

nieuciążliwych oznaczone symbolem – MNu, 

o tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej i mieszkaniowej jednorodzinnej 

oznaczone symbolem – U/MN, 

o teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych oznaczony symbolem 

– RM, 

o tereny zieleni w Obszarze Natura2000 oznaczone symbolem – ZN, 

o tereny rowów odwadniających oznaczone symbolem – WR, 

o teren infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oznaczony symbolem – WK, 

o teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem – KDZ, 

o tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolem – KDD, 

o teren publicznego ciągu pieszego oznaczony symbolem – CP; 
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 zasady ochrony lokalnych interesów publicznych poprzez unormowanie i 

podporządkowanie działań inwestycyjnych wymogom zachowania ładu 

przestrzennego; 

 przeznaczenia oraz zasady zagospodarowania poszczególnych terenów, tak 

aby umożliwić kształtowanie ładu przestrzennego w sposób zapewniający ochronę 

środowiska i zdrowia ludzi oraz wartości kulturowych gminy.  

Dla ww. przeznaczeń terenów mogą wystąpić charakterystyczne oddziaływania 

środowiskowe:  

 emisja zanieczyszczeń do atmosfery (wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza), 

 emitowanie hałasu i pól elektromagnetycznych, 

 wytwarzanie odpadów komunalnych, 

 przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, 

 zmiany w krajobrazie, 

 zmiany szaty roślinnej. 

W zakresie ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowego oraz krajobrazu plan 

ustala: 

 zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko, za wyjątkiem: 

– dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń,  

– obiektów infrastruktury technicznej dopuszczonych planem, 

 zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem: 

– dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń,  

– obiektów infrastruktury technicznej dopuszczonych niniejszym planem, 

– zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, zgodnie z 

rysunkiem planu, 

– garaży, parkingów samochodowych oraz zespołów parkingów, w tym na 

potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, wraz z 

towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, 

 zakaz lokalizacji zakładów, stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej, w szczególności zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku jej 

wystąpienia, 
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 ochronę wód powierzchniowych i podziemnych w szczególności Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych Nr 151, poprzez:  

– ściśle określone zagospodarowanie ścieków, 

– zakaz wprowadzania ścieków bytowych i ścieków – wód zużytych na cele 

gospodarcze do gruntu, 

– zakaz lokalizacji zakładów zajmujących się działalnością gospodarczą 

polegającą na przetwarzaniu i zbieraniu odpadów, w tym ich składowaniu i 

przeładunku z dopuszczeniem magazynowania odpadów związanych wyłącznie 

z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

– zakaz lokalizacji oczyszczalni ścieków, 

– zakaz składowania lub przechowywania obornika bez zastosowania urządzeń 

zabezpieczających przed przedostawaniem się odcieków do ziemi, 

 ochronę przed hałasem poprzez obowiązek określenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. na terenach oznaczonych 

symbolami MNu i U/MN dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z poziomem 

hałasu dopuszczalnym dla terenów mieszkaniowo-usługowych, a na terenie 

oznaczonym symbolem RM dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z 

poziomem hałasu dopuszczalnym dla terenów zabudowy zagrodowej, 

 ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez: 

– utrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. z 2003 r., nr 192, poz. 1883)  oraz Działem VI pt. „Ochrona przed 

polami elektromagnetycznymi” Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.), w szczególności na terenach 

zabudowy mieszkaniowej oraz w miejscach przeznaczonych na pobyt ludzi, 

– realizację zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi z zachowaniem odległości 

od obiektów emitujących pola elektromagnetyczne zgodnie z przepisami odrębnymi, 

tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1065), 

 ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza poprzez nakaz eksploatacji 

instalacji powodujących wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w sposób 
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nieprzekraczający standardów jakości środowiska poza terenem, do którego 

prowadzący instalację ma tytuł prawny, 

 ochronę krajobrazu poprzez ustalenie ograniczeń dotyczących lokalizacji 

inwestycji z zakresu łączności publicznej, tj. ustalenie, że na terenach oznaczonych 

symbolem MNu możliwa jest lokalizacja inwestycji z zakresu łączności publicznej 

wyłącznie jako infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu w 

rozumieniu przepisów odrębnych, tj. Ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2410, z późn. zm.) 

oraz zakaz lokalizacji urządzeń stacji radiokomunikacyjnych, stacji 

radionawigacyjnych i radiolokacyjnych i innych tożsamych urządzeń,  

 wskazanie wartościowych drzew do zachowania, o ile ich stan zdrowotny i 

statyczny nie zagraża bezpieczeństwu, lub w przypadku przebudowy drogi 

oznaczonej symbolem KDZ-1 ich lokalizacja nie zagraża bezpieczeństwu ruchu 

drogowego, 

 w zakresie kształtowania krajobrazu - nakaz uwzględnienia w 

zagospodarowania powierzchni biologicznie czynnej działek budowlanych 

na terenach oznaczonych symbolami MNu i U/MN zieleni wysokiej z wykorzystaniem 

gatunków zgodnych z siedliskiem. 

Ponadto plan: 

 ustala zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a 

także zasady budowy systemów komunikacji; 

 ustala zasady realizacji obiektów infrastruktury technicznej; 

 ustala minimalne powierzchnie biologicznie czynne i maksymalne 

powierzchnie zabudowy; 

 ustala docelowe zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

 ustala odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych siecią kanalizacyjną 

do oczyszczalni ścieków,  

 nakazuje podczyszczanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z 

przepisami odrębnymi przed ich zrzutem do odbiornika, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

 dopuszcza realizację alternatywnych źródeł gazu, w szczególności zbiorników 

na gaz płynny; 

 ustala zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej lub indywidualnych 

źródeł ciepła, zasilanych energią elektryczną lub z urządzeń o niskiej emisji 
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zanieczyszczeń lub z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 

kW, z dopuszczeniem łączenia źródeł pozyskiwanego ciepła, 

 ustala ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw, na zasadach określonych przepisami odrębnymi. 

 

Alternatywą dla projektowanego planu jest dalszy rozwój terenu na podstawie 

obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Konin – 

Osada.  

Według uzasadnienia do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie planu dla 

przedmiotowego obszaru jest zasadne, a przewidywane rozwiązania zgodne z 

ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina. 

Główną zmianą w przedmiotowym planie w stosunku do obowiązującego stanu 

prawnego, jest przeznaczenie terenów rolniczych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną i usług nieuciążliwych. Ponadto wyznacza się tereny zieleni 

urządzonej w rejonie istniejącego rowu odwadniającego, który zostanie zachowany. 

Ponadto plan zawiera szereg ustaleń wzmacniających ochronę środowiska, przyrody 

i krajobrazu, a także dziedzictwa kulturowego oraz dotyczących kształtowania 

krajobrazu. Są to: zachowanie wskazanych wartościowych drzew, zachowanie 

kapliczki przydrożnej oraz ochrona jej ekspozycji z terenu drogi publicznej, 

uwzględnienie w powierzchni biologicznie czynnej terenów budowlanych zieleni 

wysokiej z wykorzystaniem gatunków zgodnych z siedliskiem oraz 

zagospodarowanie terenów zieleni urządzonej kompozycją zieleni niskiej i wysokiej z 

wykorzystaniem gatunków zgodnych z siedliskiem. W planie uwzględniono także 

położenie w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Warty oraz w 

granicach ochrony pośredniej i ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych 

„Kurów”. Natomiast przekształcenia dotyczące terenów budowlanych polegały 

głównie na umożliwieniu lokalizacji obiektów usługowych na terenach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. W trakcie prac projektowych poszczególne ustalenia 

nie podlegały znaczącym modyfikacjom.  

Do dalszej procedury wybrano koncepcję planu, która jest najbardziej optymalna pod 

względem funkcjonalno-przestrzennym i jednocześnie respektuje zasady ochrony 

środowiska. 
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W sytuacji braku realizacji zapisów opracowanego planu, analizowany obszar może 

ulec przekształceniom na podstawie obowiązującego Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Konin – Osada, tj. znaczna część terenów może 

funkcjonować jako tereny rolnicze, bez możliwości rozwoju zabudowy. 

Zmianę w sporządzonym planie w stosunku do obowiązującego dokumentu stanowi 

przede wszystkim przeznaczenie terenów rolniczych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną i usług nieuciążliwych. Umożliwiono także lokalizację obiektów 

usługowych na terenach dotychczas przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. Tereny rolnicze w rejonie istniejącego rowu odwadniającego 

przeznaczono pod zieleń urządzoną, gdzie dopuszczono lokalizację obiektów i 

urządzeń sportowych i rekreacyjnych, takich jak: siłownie plenerowe, place zabaw, 

itp. W planie zawarto szereg ustaleń z zakresu ochrony środowiska, przyrody, 

krajobrazu i kształtowania krajobrazu, m.in. uwzględnienie w powierzchni 

biologicznie czynnej terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną i usług nieuciążliwych zieleni wysokiej zgodnej z siedliskiem. 

Podobnie zieleń urządzona ma docelowo stanowić kompozycję zieleni niskiej i 

wysokiej z wykorzystaniem gatunków zgodnych z siedliskiem. Uwzględniono również 

zachowanie wskazanych drzew oraz kapliczki przydrożnej, której ekspozycja z trenu 

drogi publicznej nie może zostać zakłócona.  

Wobec powyższego należy stwierdzić, że sporządzony plan gwarantuje racjonalny 

rozwój obszaru objętego planem przy jednoczesnym respektowaniu środowiska 

przyrodniczego i wartości krajobrazowych, poprzez szereg ustaleń w tym zakresie, a 

więc zasadne jest jego uchwalenie. W przypadku braku realizacji tego dokumentu, 

walory krajobrazowe i środowiskowe nie będą chronione na takim poziomie jak 

przewiduje to sporządzony projekt planu.  

 

Prognoza wykazała, że w planie uwzględnione zostały cele i zasady ochrony 

środowiska szczebla krajowego i międzynarodowego (w tym wspólnotowego) i 

nie wykazała drastycznych sprzeczności wynikających z unormowań prawnych 

wymagających radykalnych zmian projektu dokumentu. Zapisy projektu uchwały są 

poprawne w odniesieniu do obowiązków z zakresu ochrony środowiska – 

gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i ochrony 

wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrony przyrody, a także w kontekście 

zagrożenia powodziowego. 
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 Projektowany sposób zagospodarowania przestrzennego poszczególnych 

obszarów planu nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu środowiska – nie 

prognozuje się przekroczeń określonych prawem standardów jakości 

środowiska. Nie stwierdza się też transgranicznych oddziaływań ustaleń planu. 

W wyniku przeprowadzonych analiz i ocen stwierdza się, iż zaprojektowane w planie 

funkcje będą miały w przewadze wpływ neutralny (brak wpływu) lub umiarkowany. 

Nie przewiduje się oddziaływań znacząco negatywnych tj. powodujących 

zasadniczą zmianę określonych parametrów jakości środowiska, zagrożenia 

dla liczebności i bioróżnorodności gatunków, istotnych bariery dla migracji, 

zagrożenia dla obszarów przyrodniczo cennych, w tym dla celu i przedmiotu 

ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralności tego obszaru. Powyższe 

stwierdzenia są uwarunkowane wypełnieniem wszystkich nakazów i zakazów planu. 

Efektywne i pełne wdrożenie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego 

powinno stanowić wystarczające zabezpieczenie przed potencjalnymi 

negatywnymi, przyszłymi zmianami w środowisku przyrodniczym, a celem 

uzyskania pewności, że projektowane funkcje nie oddziałują negatywnie na 

środowisko jest ustalenie obowiązku monitoringu. 

Zaleca się, by monitorowanie skutków wdrażania i funkcjonowania ustaleń planu 

(w zakresach badań nie objętych monitoringiem WIOŚ i GIOŚ) prowadzone było 

przez władze Miasta Konina. 

 Za najistotniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać 

monitorowanie polegające na: 

 pomiarach poziomów hałasu w obrębie wydzielonych funkcji, głównie 

komunikacyjnej – 2 razy w roku w okresie najintensywniejszego użytkowania terenu, 

 pomiarach emisji pyłów w obrębie ul. Osada, 

 kontroli stanu jakości gleb w obrębie ul. Osada, 

 kontroli stanu powietrza w obrębie ul. Osada oraz w sezonie grzewczym, w 

szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej z indywidualnymi źródłami 

ciepła. 

 

13. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW 

 Uzgodnienie zakresu prognozy z Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym w Poznaniu (pismo znak: ON.NS-4521-1/20 z dn. 27.02.2019 r.), 
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 Uzgodnienie zakresu prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Poznaniu (pismo znak: WOO-III.411.70.2020.ET.1 z dn. 13.03.2020 

r.), 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 

dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada – IRMiR, Warszawa 2020 r., 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Konina zatwierdzone Uchwałą Nr 757 Rady Miasta  Konina z dnia 27 października 

2010 r., zmienionego uchwałami Nr 578 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2013 r. 

oraz Nr 42 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r.,  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Konin – Osada - Uchwała 

Nr 893 Rady Miasta Konina z 29 października 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 

Nr 170 z dn. 09.12.2005 r. poz. 4545), 

 Opracowanie ekofizjograficzne Miasto Konin – dr Grzegorz Synowiec, 

Wrocław 2019 r. 

 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla miasta Konin - aktualizacja – 

INPLUS Doradztwo Inwestycyjne, Konin 2007 r.,  

 Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – IGPiM, Warszawa 

2014 r., 

 Program Ochrony Środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z 

perspektywą na lata 2021-2024 – EKOSTANDARD Pracownia Analiz 

Środowiskowych, Suchy Las 2017 r., 

 Konin. Zielone Miasto Energii. Strategia Rozwoju Miasta. Plan 2020-2030. – 

Urząd Miejski w Koninie, Konin 2020 r., 

 Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-

2022 wraz z planem inwestycyjnym – Poznań 2016 r.,   

 Stan środowiska w Wielkopolsce. Raport 2017 – Poznań 2018 r., 

 Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2019 – 

Poznań 2020 r., 

 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej – Poznań 2020 r., 

 Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych sieci krajowej w 

ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w roku 

2018 – Poznań 2018 r., 

 Ocena stanu jednolitych części wód za rok 2018 – Poznań 2018 r., 
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 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry – Warszawa 2016 

r., 

 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 – Warszawa 2012 r., 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego – 

Poznań 2019 r., 

 Projekt planu ochrony obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 dla 

obszaru „Dolina Środkowej Warty” – P. W. KRAMEKO, Kraków 2007 r. 
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ZAŁĄCZNIK 

 

OŚWIADCZENIE AUTORA 

Na podstawie art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 

283 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a 

ust. 2 ww. ustawy. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Agnieszka Odolecka 
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