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1. Wstęp 

1) Podstawa formalno prawna opracowania 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zacisze, obręb geodezyjny Sulęcinek, gmina 

Krzykosy, zainicjowanego uchwałą nr V/54/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 21 marca 2019 r. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jest elementem procedury oceny oddziaływania planu na środowisko. Rolą tego 

opracowania jest ocena wpływu ustaleń projektu planu miejscowego na środowisko oraz minimalizacja 

szkodliwych oddziaływań na środowisko, które mogą zachodzić w wyniku realizacji ustaleń planu, a 

także uzasadnienie decyzji przestrzennych podjętych w planie. 

Podstawę prawną wykonania prognozy oddziaływania na środowisko projektu przedmiotowego 

planu stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym1 oraz 

art. 46, art. 51 i art 52 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 

środowisko2 . Przy opracowaniu prognozy korzystano również z innych ustaw i rozporządzeń 

szczegółowo wymienionych w punkcie 4 niniejszego rozdziału. 

Zakres i stopień szczegółowości został uzgodniony przez: 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 13 czerwca 2019 r. nr 

WOO-III.411.190.2019.MM.1; 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej pismem z dnia 6 

czerwca 2019 r. nr ON.NS-52-2-3/19 oraz pismem z dnia 6 czerwca 2019 r. nr ON.NS-52-1-3/19. 

 Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny opinią sanitarną z dnia 15 lipca 2020 

r. nr DN-NS.9011.781.2020 zaopiniował projekt przedmiotowego planu miejscowego wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko w zakresie oddziaływania na życie i zdrowie ludzi.  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią z dnia 23 lipca 2020 r. nr WOO-

III.410.327.2020.MM.1 pozytywnie zaopiniował projekt planu miejscowego wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko z następującymi uwagami: 

1) koniecznością rozważenia realizacji nowej zabudowy na obszarze opracowania projektu planu 

dopiero po podłączeniu do sieci kanalizacji sanitarnej; 

2) doprecyzowania zapisów projektu planu miejscowego w zakresie zagospodarowania wód 

opadowych i roztopowych na obszarze opracowania projektu planu miejscowego; 

3) konieczności wyjaśnienia w prognozie, jakiego rodzaju typu instalacje mogą powstać na 

obszarze opracowania projektu planu w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r., poz. 261 z późn.zm.); 

4) konieczności określenia w projekcie planu sposobów zagospodarowania odpadów; 

5) weryfikacji zapisów dotyczących eksploatacji instalacji, które nie powinny pogorszyć 

standardów jakości środowiska; 

6) weryfikacji nazewnictwa terenów wymagających ochrony akustycznej tj. terenów 

mieszkaniowo – usługowych; 

 
1 Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn.zm. 
2 Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn.zm. 
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7) konieczności zweryfikowania zapisów projektu planu oraz prognozy w zakresie lokalizacji 

napowietrznych linii elektroenergetycznych wraz ze strefami ochronnymi oraz gazociągów 

wraz ze strefami kontrolowanymi; 

8) konieczności zweryfikowania zapisów projektu planu w kontekście obowiązywania koncesji nr 

32/96/p z dnia 19 lipca 1996 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu 

ziemnego w rejonie „Kórnik – Środa”, ważnej do dnia 19 lipca 2021 r.; 

9) konieczności wskazania przepisów odrębnych dotyczących zagospodarowania mas ziemnych, 

wyposażenia nieruchomości w miejsca do zbierania odpadów; stref kontrolowanych od 

gazociągów; 

10) weryfikacji zapisów dotyczących położenia obszaru objętego planem na terenie JCWP oraz 

konieczności wskazania ich aktualnego stanu oraz wyznaczonych dla nich celi środowiskowych; 

11) konieczności określenia w prognozie aktualnego stanu chemicznego i ilościowego JCWPd nr 61 

wraz ze wskazaniem wyznaczonych celi środowiskowych; 

12) konieczności weryfikacji, czy obszar opracowania projektu planu miejscowego położony jest w 

strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych; 

13) konieczności przeanalizowania wpływu ustaleń planu na jednolite części wód (JCW) wraz z 

analizą wpływu na możliwość nieosiągnięcia celi środowiskowych; 

14) aktualizacji zapisów dotyczących rocznej oceny powietrza w województwie wielkopolskim; 

15) konieczności przeanalizowania wpływu drogi powiatowej na stan klimatu akustycznego; 

16) konieczności oceny wpływu ustaleń projektu planu miejscowego na rośliny, grzyby i zwierzęta 

objęte ochroną gatunkową; 

17) konieczności przenalizowania zapisów prognozy w kontekście wpływu wyznaczonych w planie 

parametrów zabudowy na krajobraz; 

18) konieczności weryfikacji zapisów prognozy z punktu widzenia przewidywanych metod analizy 

skutków realizacji postanowień projektu planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania; 

19) weryfikacji zapisów dotyczących położenia obszaru objętego planem na terenie chronionym w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

20) konieczności weryfikacji, jakie cele ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym zostały uwzględnione w projekcie planu miejscowego; 

21) zawarcia daty sporządzenia prognozy oraz podpisów osób ją sporządzających; 

22) konieczności dostosowania wprowadzonych zmian do informacji zawartych w rozdziale pt. 

„Streszczenie w języku niespecjalistycznym”; 

23) uzupełnienia prognozy o oświadczenie autora; 

24) konieczności ujednolicenia w projekcie planu zapisów dotyczących terenów, oznaczonych 

symbolem TT; 

25) ujednolicenia zapisów legendy rysunku planu w zakresie zewidencjonowanego stanowiska 

archeologicznego; 

26) aktualizacji zapisów prognozy w kontekście uchwały nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 

r. w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze 

środowiska i gospodarki wodnej (M.P., poz. 794); 

27) weryfikacji aktualności „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzykosy”; 

28) aktualizacji zapisów dot. uchwały nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 

r.) (M.P, poz. 260) oraz utraty mocy obowiązującej uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 

września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020 (M.P., poz. 882); 
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29) weryfikacji zapisów prognozy odnośnie organu realizującego zadania Państwowego 

Monitoringu Środowiska przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; 

30) konieczności podania aktualnych dzienników ustaw dotyczących ustawy o samorządzie 

gminnych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo ochrony 

środowiska oraz ustawy o odpadach. 

Przedmiotowe uwagi zostały przeanalizowane, czego konsekwencją było wprowadzenie zmian do 

projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. 

2) Materiały źródłowe oraz podstawowe przepisy prawne 

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono w oparciu o następujące przepisy prawne 

oraz materiały źródłowe: 

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym3 

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

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko4;  

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody5 , 

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska6 , 

5) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne7 , 

6) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych8 , 

7) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach9 , 

8) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami10 , 

9) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko11 ,   

10) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach12 , 

11) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach13 , 

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

poziomów hałasu w środowisku14 ,  

13) Polityka ekologiczna Państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki 

wodnej, przyjęta uchwałą nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r.15 , 

14) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie w sprawie stref, w 

których dokonuje się oceny jakości powietrza16;  

15) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią 

kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem17 ; 

 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn.zm. 
4 Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn.zm. 
5 Dz.U. z 2020 r., poz. 55 
6 Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.zm. 
7 Dz. U. z  2020,  poz. 310 z późn.zm. 
8 Dz. U. z 2017, poz. 1161 
9 Dz. U. z 2020, poz. 6 z późn.zm. 
10 Dz.U. z 2020 r., poz. 282 
11 Dz. U., poz. 1839 
12 Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn.zm. 
13 Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm. 
14 Dz. U. z 2014 r., poz. 112 
15 M.P. , poz. 794 
16 Dz. U. z 2012 r., poz.914 
17 Dz. U. Nr 140, poz. 824 
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16) Dyrektywa 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy (CAFE), 

17) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry18 , 

18) Uchwała nr IX/168/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w 

sprawie określenia „Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy 

wielkopolskiej”19,  

19) Uchwała nr XXXIII/853/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 r. w 

sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 

oraz B(a)P 20,  

20) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 

2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych21  

21) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi22, 

22) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i 

sposobu oceny stanu wód podziemnych23 , 

23) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin24  , 

24) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów25  ,  

25) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt26  , 

26) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 

Natura 200027 

27) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy, 

przyjęte uchwałą nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r. z 

późniejszymi zmianami; 

28) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, przyjęty uchwałą nr 

V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r.28 ; 

29) Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ul. Zacisze, obręb geodezyjny Sulęcinek, gmina Krzykosy, stanowiąca 

załącznik do uchwały nr V/54/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie ul. Zacisze, obręb geodezyjny Sulęcinek, gmina Krzykosy; 

 
18 Dz. U, poz. 1967 
19 Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 6240 
20 Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 5320 
21 Dz. U., poz. 2148 
22 Dz. U. 2017 poz. 2294 
23 Dz.U., poz. 2148 
24 Dz. U., poz. 1409 
25 Dz. U. z 2014 r, poz. 1408 
26 Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 z późn.zm. 
27 Dz. U. z 2014 r. poz. 1713 
28 Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego, Nr 58, poz. 1526 
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30) Uchwała nr XVII/111/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie oceny 

aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Krzykosy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

31) Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzykosy, przyjęty uchwałą nr XVIII/124/2004 

r. Rady Gminy Krzykosy z dnia 31 sierpnia 2004 r., zaktualizowany uchwałą nr XXXII/203/2009 

Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 września 2009 r. 

32) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzykosy na lata 2019 – 2023, przyjęty uchwałą nr 

IX/92/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 września 2019 r.  

33) Mapa zasadnicza w skali 1:1000, 

34) Mapa hydrograficzna w skali 1:50000, www.geoportal.pl, 

35) Mapa sozologiczna w skali 1:50000, www.geoportal.pl, 

36) Mapa topograficzna w skali 1:10000, www.geoportal.pl, 

37) Szczegółowa mapa geologiczna Polski (SMGP) w skali 1:50000; www.ikar2.pgi.gov.pl, 

38) Raporty o stanie środowiska w Wielkopolsce, WIOŚ w Poznaniu, www.poznan.wios.gov.pl, 

39) Wyniki badań i oceny WIOŚ w Poznaniu, www.wios.gov.pl, 

40) Dane z Państwowego Monitoringu Środowiska, www.gios.gov.pl, 

41) Wstępna ocena ryzyka powodziowego dostępna na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej, www.kzgw.gov.pl, 

42) Dane z przeglądarki mapowej e-PSH Państwowej Służby Hydrologicznej, 

http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/, 

43) Rastrowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski dostępna na stronie Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej, www.kzgw.gov.pl, 

44) Dane dostępne na portalu www.geoportal.pl, w tym ortofotomapa. 

3) Informacje o zawartości, głównych celach opracowania oraz powiązaniach z 

innymi dokumentami 

Plan miejscowy został zainicjowany uchwałą nr V/54/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 21 marca 

2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ul. Zacisze, obręb geodezyjny Sulęcinek, gmina Krzykosy. Jak wynika z 

uzasadnienia do uchwały, celem opracowania przedmiotowego planu miejscowego jest korekta układu 

komunikacyjnego w rejonie działek oznaczonych numerami ewid. 361/11 i 361/2. Obszar opracowania 

projektu planu miejscowego obejmuje powierzchnię około 7,77 ha. 

Dla przedmiotowego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

przyjęty uchwałą nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r., w którym to planie 

przedmiotowy obszar przeznaczony jest pod zabudowę. Opracowanie nowego planu miejscowego dla 

obszaru, dla którego obowiązuje plan miejscowy, jest w rzeczywistości zmianą tego planu miejscowego 

w myśl art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wiąże 

się z koniecznością dostosowania zapisów nowego planu zarówno do obowiązujących przepisów prawa 

jak i stosowanych obecnie rozwiązań technicznych. 

Również Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy, 

przyjęte uchwałą XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r. z późniejszymi 

zmianami przewiduje kierunek zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu: pod zabudowę 

mieszkaniową (M). Jak zatem wynika ze sporządzonej Analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zacisze, obręb Sulęcinek, gmina 

Krzykosy projektowane przeznaczenie terenów objętych uchwałą nie narusza ustaleń obowiązującego 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 
Zacisze, obręb geodezyjny Sulęcinek, gmina Krzykosy – kwiecień 2020 

 

8 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i jest wystarczające do 

prowadzenia prac planistycznych. 

Projekt planu miejscowego wyznacza: 

- tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, oznaczone symbolem MN/U; 

- tereny infrastruktury technicznej, oznaczone symbolem TT; 

- teren drogi publicznej o klasie dojazdowej, oznaczony symbolem KDD; 

- tereny dróg wewnętrznych KDW. 

Projekt planu uwzględnia wnioski oraz nie narusza zapisów zawartych w poniższych dokumentach: 

1. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030), przyjęta 

uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r.29 wskazuje jako cel główny tworzenie 

warunków dla wzrostu dochodu mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w 

wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym. Strategia realizuje się 

poprzez cele szczegółowe: 

1) Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną,  

2) Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony obejmujący spójność społeczną 

oraz rozwój zrównoważony terytorialnie; 

3) Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i 

gospodarczemu. 

Strategia wskazuje środowisko jako jeden z obszarów wpływających na realizację jej celi.  

Środowisko przyrodnicze zostało zdefiniowane jako kapitał naturalny, stanowiący potencjał 

rozwoju konkretnej, dającej się opisać geofizycznie przestrzeni. Podstawowymi zasobami 

warunkującymi rozwój gospodarczy i społeczny są: potencjał energetyczny, zasoby wody, 

powietrze atmosferyczne, warunki klimatyczne, zasoby przestrzeni i krajobrazów oraz 

związana z nimi różnorodność biologiczna (zasoby siedlisk, gatunków i genów), gleba i zasoby 

geologiczne oraz użytki pozaekonomiczne środowiska. Nowoczesne zarządzanie 

środowiskiem, oparte na zasadzie ochrony przez zrównoważone użytkowanie zasobów 

naturalnych, sprzyja ich zachowaniu dla przyszłych pokoleń, a także zapewnieniu wysokich 

standardów wartości, takich jak ład przestrzenny oraz przyczynia się do przeciwdziałania 

marginalizacji obszarów. W kontekście powyższego ustalenia projektu planu miejscowego, 

który dotyczy obszaru już objętego planem miejscowym wskazującym ten teren pod 

urbanizację wpływa na terytorialną spójność obszarów, racjonalne wykorzystanie zasobów 

przestrzeni (terenu) oraz ochronę ładu przestrzennego. 

2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem 

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania, przyjęty 

uchwałą nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r.30. Zgodnie 

z tym dokumentem Gmina Krzykosy została zakwalifikowana do: 

-obszarów wiejskich wymagający wsparcia procesów rozwojowych tj. obszarów wiejskich, 

które nie są pod bezpośrednim wpływem najważniejszych ośrodków gospodarczych regionów 

i których potencjał endogeniczny wymaga wsparcia o czynniki aktywizujące i zasilające w nowe 

cechy i wartości; 

-obszarów ochrony gleb dla celów produkcji rolnej, co jest istotne zarówno w kontekście 

ochrony środowiska jak i krajobrazu; 

-gmin, w granicach których występują obszary cenne kulturowo; 

-gmin, na terenie których planuje się inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

w zakresie komunikacji drogowej – budowa drogi S11 Kórnik – Ostrów Wielkopolski w ramach 

budowy drogi S11 Koszalin – Piła – Poznań – Ostrów Wielkopolski – Bytom; 

 
29 M.P., poz. 260 
30 Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 4021 
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-gmin, na terenie których planuje się inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

w zakresie komunikacji kolejowej – budowa Kolei Dużych Prędkości; 

-gmin, na terenie których planuje się inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym  

w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w zakresie regulacji przepływów 

i ochrony przed powodzią – wał przeciwpowodziowy rzeki Warty i Ner – Polder Krzykosy; 

-gminy, na terenie której, występują udokumentowane złoża kopalin – gazu ziemnego o 

nazwie Winna Góra nr 14324 oraz kruszywa naturalnego (Garby, Krzykosy, Miąskowo, 

Murzynowo Leśne, Młodzikowo); 

-gmin położonych na obszarze Subzbiornika Inowrocław – Gniezno nr 143 oraz nr 150 

Pradolina Warszawsko - Berlińska; 

-gmin, na terenie których położone są obszary Natura 2000: Dolina Środkowej Warty 

(PLB300002), Lasy Żerkowsko – Czeszewskie (PLH300053); 

-gminą położoną w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych: 

PLRW60001718532 (Baba), PLRW60001718536 (Kanał Bobrowski), PLRW600017185489 

(Miłosławka od Kan. Połczyńskiego do ujścia) PLRW600020185499 (Moskawa od Wielkiej do 

ujścia); PLRW60002118539 (Warta od Lutyni do Moskawy), jednolitych części wód 

podziemnych w podziale na 172 obszary: PLGW600061; 

-gminą zaliczoną do Wiejskiego Obszaru Funkcjonalnego, wiejskiego obszaru wymagającego 

wsparcia procesów rozwojowych, obszarów ochrony gleb dla potrzeb produkcji rolnej, 

obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w skali dorzeczy, obszarów cennych 

przyrodniczo, obszarów ochrony krajobrazów kulturowych, obszarów ochrony i kształtowania 

zasobów wodnych.  

Obszar opracowania projektu planu miejscowego, znajduje się w centralnej części gminy, na 

obszarze zurbanizowanym wsi Sulęcinek. Jest on położony poza formami ochrony przyrody 

oraz obszarami rolniczej przestrzeni produkcyjnej.  

3. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzykosy na lata 2019 – 2023, przyjęty uchwałą nr 

IX/92/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 września 2019 r a , wskazuje, że obręb Sulęcinek 

położony i tym samym obszar opracowania projektu planu miejscowego położony jest poza 

obszarem zdegradowanym oraz obszarem rewitalizacji; 

4. Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzykosy, przyjęty uchwałą nr XVIII/124/2004 

r. Rady Gminy Krzykosy z dnia 31 sierpnia 2004 r., zaktualizowany między innymi uchwałą nr 

XXXII/203/2009 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 września 2009 r. Na stronie internetowej 

Gminy Krzykosy przedmiotowy dokument wskazany został jako aktualny. W ww. dokumencie 

wskazano cele długookresowe, kierunki interwencji i zadnia: 

 

Tabela 1: Cele i kierunki interwencji w zakresie ochrony środowiska 

Cele Kierunki interwencji i wybrane zadania 

Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych -zmniejszenie wodochłonności i 
materiałochłonności produkcji – racjonalne 
gospodarowanie odpadami; 

-ograniczenie zużycia energii, odzyskanie i 
powtórne wykorzystanie surowców, 
zintensyfikowanie wykorzystania zasobów; 

Poprawa jakości środowiska -ochrona wód i zapewnienie odpowiedniej ilości i 
jakości wód poziomów eksploatacyjnych, 
racjonalizacja zużycia wody, właściwa gospodarka 
wodno – ściekowa, poprawa jakości wód 
powierzchniowych poprzez zmniejszenie ładunku 
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zanieczyszczeń odprowadzanych do wód 
powierzchniowych, ochrona przeciwpowodziowa; 

-ochrona gleb i powierzchniowej warstwy skorupy 
ziemskiej przed degradacją; 

-ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami – 
redukcja emisji pyłów i gazów; 

 -ochrona przed hałasem – redukcja uciążliwego 
hałasu; 

-ochrona przed polami elektromagnetycznymi; 

-gospodarka odpadami; 

-ochrona zasobów przyrodniczych – zachowanie 
zasobów przyrodniczych z ich bioróżnorodnością, 
racjonalna gospodarka leśna 

Źródło: Opracowanie własne 

Przedmiotowe działania dotyczą obszaru całej gminy Krzykosy. Ustalenia projektu planu 

miejscowego dotyczą zabudowy mieszkaniowej z usługami i pod względem ustaleń 

dotyczących stosowania rozwiązań technicznych dotyczących ochrony powietrza (ograniczenie 

niskiej emisji) oraz gospodarki wodno – ściekowej wpisują się w ustalenia przedmiotowego 

Programu. 

5. Zgodnie z § 26- § 30 obowiązującego planu miejscowego, przyjętego uchwałą nr V/23/2007 

Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. ochroną objęte są stanowiska archeologiczne, 

obiekty wpisane do rejestru zabytków; kapliczki i figury, krzyże przydrożne, związane z kultem 

religijnym, tablice pamiątkowe oraz pomniki pamięci oraz budynki i założenia folwarczne, 

wymienione w aktualnej gminnej ewidencji zabytków gminy Krzykosy, stanowiące załącznik nr 

6 planu miejscowego. Na terenie opracowania znajduje się jedno stanowisko archeologiczne, 

które podlega ochronie. 

6. Obszar objęty planem położony jest poza: 

-obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. a ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne tj. obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (p=1%); 

-obszarem szczególnego zagrożenia powodzą, w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. b ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne tj. poza obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%); 

-poza obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz 

na 500 lat (p=0,2%); 

-obszarem narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału 

powodziowego; 

-obszarem występowania podtopień tj. położenia zwierciadła wody podziemnej blisko 

powierzchni terenu, co skutkuje podmokłościami w rejonie i sąsiedztwie doliny rzecznej.31 

4) Metody stosowane przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko 

Celem prognozy jest określenie skutków wywołanych zmianą zagospodarowania terenu na 

środowisko jako całość oraz jego poszczególne elementy. Celem prognozy jest także wskazanie i 

zaproponowanie działań ograniczających, łagodzących i eliminujących negatywny wpływ na 

środowisko. 

Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano dostępne dane dotyczące charakterystyki poszczególnych 

komponentów środowiska oraz dane państwowego monitoringu środowiska. Przedmiotowe dane 

opracowano przy zastosowaniu metod opisowych, w odniesieniu do obecnego sposobu 

 
31 www.pgi.gov.pl: zakładka geozagrożenia,  

http://www.pgi.gov.pl/
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zagospodarowania terenu, przy uwzględnieniu obecnego stanu wiedzy dotyczącej ochrony 

środowiska. 

2. Stan oraz funkcjonowanie środowiska przyrodniczego 

1) Położenie geograficzne 

Gmina Krzykosy położona jest w centralnej części województwa wielkopolskiego, na południowy 

wschód od Poznania. Jest to gmina wiejska z siedzibą władz gminy we wsi Krzykosy. Należy do powiatu 

średzkiego i sąsiaduje z gminami: 

-od północy z gminą Środa Wielkopolska; 

-od wschodu z gminą Miłosław; 

-od południa z gminą Nowe Miasto nad Wartą oraz Książ Wielkopolski; 

-od zachody z gminą Zaniemyśl. 

Powierzchnia gminy stanowi 111 km2, co stanowi 17,8% powiatu średzkiego. Obszar 

opracowania planu miejscowego zajmuje powierzchnię około 7,77 ha, co stanowi 0,07% powierzchni 

gminy. 

Omawiany obszar zgodnie z podziałem Polski na regiony fizyczno - geograficzne J. Kondrackiego 

(1998), położony jest w obrębie Pojezierza Południowobałtykiego. W skład Pojezierza 

Południowobałtyckiego na omawianym terenie wchodzi makroregion Pradoliny Warciańsko – 

Odrzańskiej z mezoregionem Kotlina Śremska. Morfologicznie jest to płaski, równinny teren 

wyniesiony 60 – 75 m n.p.m., przecięty niewielkimi dolinami. Dolina Warty stanowi południową granicę 

gminy. W środkowej części gminy występują pagórki wydmowe, z których najwyższa ma 100 m n.p.m. 

i nosi nazwę „Góra Bismarcka” albo „Góra Konwaliowa”. Wieś Sulęcinek, na terenie której znajduje się 

obszar objęty planem miejscowym należy do jednej z największych wsi gminy. Obszar gminy podzielony 

jest na 12 sołectw, na których znajduje się 26 jednostek osadniczych32 

2) Ukształtowanie powierzchni ziemi, rzeźba terenu, geologia, surowce mineralne 

Młodoglacjalna rzeźba tego obszaru związana jest z działalnością lądolodu – zlodowacenia 

północnopolskiego, fazy poznańskiej. Dominującą formą ukształtowania powierzchni jest rozległa 

Pradolina Warszawsko – Berlińska, która wcina się ok. 40 m w głąb terenu. Morfologicznie na terenie 

gminy można wyróżnić terasę zalewową i terasę akumulacyjną z wydmami. Pradolina oddzielona jest 

od wysoczyzny morenowej wyraźną krawędzią o wysokości 10 m. Pradolina jest elementem 

przerywającym monotonię równiny morenowej dennej Wysoczyzny Średzkiej, której cechą 

charakterystyczną jest płaska powierzchnia z pojedynczymi wzniesieniami. Równina morenowa 

zajmuje tylko niewielki północny fragment gminy. Rzędne terenu wahają się od 65,0 do 72,5 m n.p.m., 

kulminacje dochodzą od  85,0 do 92,6 m npm. Najniżej położonym miejscem w gminie jest teren wsi 

Młodzikowo 66,1 m npm, a najwyższy punkt to ww. „Góra Bismarcka” zwana też „Górą Konwaliową”.  

Gmina charakteryzuje się mało skomplikowaną budową geologiczną. W podłożu występują utwory 

platformy paleozoicznej, a na niej utwory mezozoiczne Monokliny Przedsudeckiej. Wierceniami 

rozpoznano jedynie stropowe partie jury górnej, które wykształcone są w postaci margli i wapieni. 

Zalegają  na głębokości 131 – 150 m ppt. Bezpośrednio na osadach jury występują utwory 

trzeciorzędowe, których miąższość wynosi 80 – 120 m. Tworzą je osady ilaste i piaszczyste, 

przewarstwione pokładami węgla brunatnego. Na skałach jurajskich zalegają bezpośrednio utwory 

miocenu dolnego i środkowego, lokalnie występują piaszczyste utwory oligocenu. W spągu utworów 

 
32 www.krzykosy.pl 
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mioceńskich występują piaski drobne i pylaste o miąższości 25 – 35 m. Kompleks ten przykryty jest 

serią węgli brunatnych, która osiąga miąższość od 2 do 16 m. Na węglach został złożony drugi kompleks 

piaszczysty o miąższości do 30 m, przewarstwiony seriami węgla brunatnego. W stropie utworów 

miocenu i spągu pliocenu występuje ił pstry, o łącznej miąższości do 60 m. Lokalnie w obrębie utworów 

ilastych występują soczewy piasków i żwirów o miąższości do 10 m. Utwory czwartorzędowe 

rozpoczyna kompleks glin zwałowych o miąższości do 10 m, występuje on jedynie lokalnie w 

zagłębieniach terenu. Na glinach lub bezpośrednio na ile pstrym występują osady rzeczne ( piaszczysto 

– żwirowe ) zlodowacenia bałtyckiego Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej oraz holocenu doliny Warty. 

W rejonach starorzeczy wykształciły się namuły, gytie i torfy holocenu. Łączna miąższość utworów 

czwartorzędu na omawianym obszarze wynosi od 20 do 60 m w zagłębieniach terenu. 

Zgodnie z mapą geologiczną Polski w skali 1:500000 oraz mapą litogenetyczną Polski w skali 1:50000 

na terenie gminy występują piaski żwirowate i piaski pyłowate o genezie rzecznej. Zgodnie z 

szczegółową mapą geologiczną Polski w skali 1:50000 na terenie gminy występują: 

-piaski i żwiry rzeczne tarasów nadzalewowych 6,0-7,0 m n.p. rzeki, Stadiału górnego, o 

genezie: osady rzeczne (fluwialne, aluwialne), formie: tarasy rzeczne, wodoprzepuszczalności 

bardzo dobra i współczynniku infiltracji: 0,00; 

-piaski i mułki rzeczne tarasów zalewowych do 4,0 m n.p. rzeki, holoceńskie, o genezie osady 

rzeczne (fluwialne, aluwialne), formie: tarasy rzeczne, wodoprzepuszczalności słabej, 

współczynniku infiltracji 0,00; 

-piaski i żwiry rzeczne tarasów nadzalewowych 6,0-7,0 m n.p. rzeki, Stadiału górnego, genezie: 

osady rzeczne (fluwialne, aluwialne), formie: tarasy rzeczne, wodoprzepuszczalności bardzo 

dobra, współczynniku infiltracji 0,00. 

Na terenie gminy występują przede wszystkim złoża kruszyw naturalnych i związane z nimi 

obszary i tereny górnicze w Garbach, Kaźmierkach, Krzykosach, Miąskowie, Młodzinowie, Murzynowie 

Leśnym. Na terenie obszaru opracowania projektu planu miejscowego nie występują żadne z ww. 

kopalin. Jednocześnie cała gmina objęta jest koncepcją nr 32/96/p z dnia 19 lipca 1996 r. na 

poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Kórnik – Środa”, ważną 

do dnia 19 lipca 2021 r. 

Teren objęty projektem planu nie znajduje się w rejestrze terenów, na których występują osuwiska 

oraz w rejestrze terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, zgodnie z „Wstępną 

dokumentacją wraz ze sporządzeniem rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na 

terenie powiatu średzkiego dla gminy Krzykosy”, wykonanej w listopadzie 2016 r. 

3) Warunki glebowe 

Pokrywa glebowa gminy jest stosunkowo zróżnicowana. W zależności od podłoża ( skał 

macierzystych) wykształciły się następujące rodzaje gleb: 

- na osadach piaszczystych ( pradolina ) – gleby bielicowe 

- na glinie morenowej ( obszary wysoczyznowe) – brunatnoziemy 

-  w zagłębieniach – czarne ziemie 

- w dolinach cieków – gleby murszaste, mady lekkie i ziemie torfowe 

Na terenie gminy przeważają gleby słabe V, VI, VI RZ klasy bonitacyjnej, które stanowią 80 % 

powierzchni. Gleby klasy III i IV ( mady średnie ) występują w rejonie Młodzikówka, Solca i Krzykos, 

stanowią 20 % powierzchni. Na omawianym obszarze nie występują gleby klasy I i II. Słaba jakość gleb 

i bardzo duża powierzchnia jaką one zajmują sprawiają, że wskaźnik rolniczej przydatności 

produkcyjnej jest najniższy w powiecie. 
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Według ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego, który został przeprowadzony w 2010 r. grunty 

rolne stanowiły 60,6%  powierzchni gminy, z czego 88% gruntów rolnych ogółem stanowiły użytki rolne, 

0,8% sady, 11% łąki trwałe, a 0,2% pastwiska trwałe. 

Raport z III etapu realizacji zamówienia „Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015 

– 2017 r. 33 wskazuje, że na terenie gminy Krzykosy nie był zlokalizowany żaden punkt badawczy. 

Najbliżej położony znajdował się w miejscowości Winna Góra, w gminie Środa Wielkopolska (pkt nr 

113), na typie gleby Ap (gleby płowe), stanowiącej 4 kompleks przydatności rolniczej i IIIb klasę 

bonitacyjną. Wyniki badań także w odniesieniu do pozostałych punktów pomiarowych wskazują że: 

1) wyniki badań opisujących właściwości i jakość gleb wskazują brak istotnych zmian na 

przestrzeni 25 lat w porównaniu ze stanem wyjściowym; 

2) zwiększenie udziału kwaśnych i bardzo kwaśnych gleb wynika z przyczyn naturalnych (skład 

mineralogiczny skały macierzystej) oraz zaniedbań w wapnowaniu; 

3) poziom próchnicy nie uległ zmianie; 

4) nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych zawartości pestycydów. 

Obszar objęty planem miejscowym kontynuuje przeznaczenie pod zabudowę wyznaczoną w już 

obowiązującym od 2007 r. planie miejscowym. Teren ten położony jest w centrum wsi Sulęcinek, stąd 

też nie posiada istotnego znaczenia z punktu widzenia rozwoju i funkcjonowania rolnictwa na terenie 

gminy. 

4) Charakterystyka stosunków wodnych 

a) Wody powierzchniowe 

Teren objęty planem leży w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Warty, w ekoregionie Równiny 

Centralne.  

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną system gospodarowania wodami opiera się o dorzecza , a 

podstawowym elementem podziału hydrograficznego obszarów dorzeczy są jednolite części wód. 

Jednolita część wód oznacza oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak jezioro, 

zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód 

przybrzeżnych. Jednolite części wód są jednostkami, dla których określa się stan wód. Badania stanu 

wód powierzchniowych prowadzone są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Ramowa 

Dyrektywa Wodna została zaimplementowana do Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry, przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. 

Gmina położona jest w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych: 

PLRW60001718532 (Baba), PLRW60001718536 (Kanał Bobrowski), PLRW600017185489 (Miłosławka 

od Kan. Połczyńskiego do ujścia) PLRW600020185499 (Moskawa od Wielkiej do ujścia); 

PLRW60002118539 (Warta od Lutyni do Moskawy).  

Obszar opracowania projektu planu miejscowego znajduje się w większości na terenie JCWP o 

numerze PLRW60001718536 - Kanał Bobrowski, która: 

- stanowi potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych, o powierzchni zlewni 10-100 

km2, wysokości n.p.m. mniejszej niż 200; 

- o statusie wstępnym i ostatecznym określonym jako naturalny; 

- jest niemonitorowana; 

- aktualnym stanie określonym jako zły; 

- niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych; 

- cechująca się dobrym stanem ekologicznym i dobrym stanem chemicznym; 

 
33 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, kwiecień 2017 r. 
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- w stosunku do którego wyznaczono termin osiągnięcia stanu dobrego na 2015 r. i nie 

przewidziano w tym zakresie odstępstwa. 

Ostatnie badanie wykonane zostało w 2017 r. i wykazało III klasę czystości, umiarkowany potencjał 

ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego oraz ostateczną ocenę zły stan wód. 

Obszar opracowania, a w szczególności jego północno – wschodni fragment, znajduje się także na 

terenie JCWP o numerze LRW600017185489 (Miłosławka od Kan. Połczyńskiego do ujścia), która: 

-stanowi potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych, o powierzchni zlewni 10-100 km2, 

wysokości n.p.m. mniejszej niż 200 

-stanowi silnie zmienioną część wód (SZCW), ze względu na przekroczenie wskaźników 

hydromorfologicznych; 

-jest monitorowana, o aktualnym stanie określonym jako zły; 

-cechuje się dobrym potencjałem ekologicznym oraz dobrym stanem chemicznym; 

-jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych; 

-jest objęta odstępstwem do roku 2027 tj. przedłużeniem terminu osiągniecia celu 

środowiskowego, ze względu na brak możliwości technicznych.  

W zlewni JCWP występuje presja przemysłowa. W programie działań zaplanowano działanie 

obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez 

użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z art. 

136 ust. 3 ustawy - Prawo wodne, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie 

tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Z 

uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań 

naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan 

będzie mógł być osiągnięty do roku 2027 

Przedmiotowa JCWP jest monitorowana. Ostatnie badanie potencjału ekologicznego przeprowadzone 

zostało w 2018 r. i wykazało ono V klasę czystości wody, zły potencjał ekologiczny, stan chemiczny 

poniżej dobrego oraz ostateczną ocenę jako zły stan wód.34 

Monitoring jednolitych części wód powierzchniowych prowadzi się w formie: 

1) pomiarów objętości i poziomu lub natężenia przepływu wód w zakresie stosownym dla stanu 

ekologicznego i chemicznego oraz potencjału ekologicznego; 

2) badania wskaźników jakości wód na potrzeby oceny: 

a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne 

lub silnie zmienione i trendów jego zmian, 

b) potencjału ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód 

powierzchniowych i trendów jego zmian, 

c) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i trendów jego zmian. 

d) spełnienia dodatkowych wymagań określonych dla obszarów chronionych, 

e) długoterminowych trendów zmian stężeń substancji priorytetowych. 

Rodzaje monitoringów wód powierzchniowych to: 

1) monitoring diagnostyczny 

2) monitoring operacyjny 

3) monitoring badawczy 

4) monitoring obszarów chronionych 

b) Wody podziemne 

Teren opracowania projektu planu miejscowego usytuowany jest na obszarze Głównego Zbiornika 

Wód Podziemnych nr 150 – Pradolina Warszawsko – Berlińska. Jest to zbiornik o charakterze 

 
34 Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w roku 2017 – 2018 – www.gios.gov.pl 
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ponadregionalnym, o charakterze porowym, o zasobach występujących w czwartorzędowych 

utworach wodonośnych i szacunkowych zasobach dyspozycyjnych wynoszących 350 000 m3/d przy 

module 217 m3/d x km2 i wodnoprzewodności 200-500 m2/d. Zbiornik cechuje się swobodno – 

naporowym zwierciadłem wody, a zasadnicze znaczenia dla zaopatrzenia w wodę stanowi poziom wód 

gruntowych i wód wgłębnych pradoliny. Jakość wód GZWP nr 150 zaliczona została w większości do 

klasy III – zadowalającej jakości. Występuje lokalne podwyższenie stężenia żelaza, manganu oraz 

potasu, natomiast pozostałe wskaźniki występują w ilościach dopuszczalnych. GZWP nr 150 nie posiada 

zabezpieczenia utworami nieprzepuszczalnymi i tym samym jest podatny na zanieczyszczenia z 

powierzchni terenu. Jest to zbiornik o charakterze odkrytym z lokalnie występującą warstwą izolującą. 

Obszar zbiornika stanowią w zdecydowanej większości łąki, pola uprawne i lasu. Teren GZWP cechuje 

się stosunkowo niskim zaludnieniem z przewagą małych miast do  5 tysięcy mieszkańców. Z tych 

względów, biorąc pod uwagę także sposób zagospodarowania terenu oraz uwarunkowania 

hydrogeologiczne, wyznaczono obszar ochronny o powierzchni 1926,5 km2. Rzeczywisty pobór wód 

podziemnych na terenie zbiornika  2010 r. wynosił 90 849 m3/d, co stanowiło około 26% zasobów 

dyspozycyjnych.35 

Obszar opracowania projektu planu miejscowego znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód 

Podziemnych (JCWPd) nr 61 ((identyfikator UE – PLGW600061), zaliczonej do region wodnego Warty, 

dorzecza Odry.  JCWPd to warstwy wodonośne w piaskach typu krzemionkowego czwartorzędowych 

(Q) i mioceńskich (M), o charakterze porowym, średnim współczynniku filtracji wynoszącym 5x10-4 – 

10-5, o średniej miąższości utworów wodonośnych wynoszącej 20-40 m, lokalnie 10-20 m, liczbie 

poziomów wodonośnych 1-2 oraz nadkładzie warstwy wodonośnej cechującej się głównie utworami 

słaboprzepuszczalnymi, lokalnie przepuszczalnymi piaskami czwartorzędowymi (Q)36. 

Na terenie gminy nie były zlokalizowane żadne punkty badawcze w ramach badania jakości wód 

podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Najbliżej zlokalizowane punkty 

znajdowały się w gminach sąsiednich tj. w Środzie Wielkopolskiej (pkt nr 1852) oraz w Książu 

Wielkopolskim (pkt nr 2609). Ostatnie badania w Książu Wielkopolskim miały miejsce w 2017 r. i 

przeprowadzone były w miejscowości Książ Wielkopolski, na utworach czwartorzędowych (Q), o 

głębokości do stropu warstwy wodonośnej wynoszącej 8,82 m, swobodnym zwierciadle, na gruntach 

rolnych. Badanie wykazało III klasę dla wskaźników nieorganicznych (wartości średnie), brak badania 

w zakresie wskaźników organicznych, oraz ostatecznie III klasę surową dla wartości średnich i III klasę 

końcową dla wartości średnich. Nie odnotowano zmian klasy w ciągu roku. Ostatnie badanie na terenie 

gminy Środa Wielkopolska miało miejsce w 2016 r. w miejscowości Nietrzanowo, na terenach leśnych, 

swobodnym źwierciadle wody, na utworach czwartorzędowych (Q), o głębokości do stropu warstwy 

wodonośnej wynoszącej 2,13m. Badanie wykazało III klasę jakości w odniesieniu do wskaźników 

fizyczno – chemicznych, I klasę jakości w odniesieniu do wskaźników organicznych i II klasę końcową. 

Jako przyczynę zmiany klasy jakości wykazano występowanie O2 w III klasie jakości ze względu na 

pomiar z zróżnicowanych warunkach środowiskowych37.  

Według badań prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Wód Podziemnych w 2012 r. 

oraz 2016 r. JCWPd cechowała się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym.38 

Obszar objęty projektem planu, zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia w rejonie wodnym Warty 

wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 

rolniczych oraz obszaru szczególne narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych 

 
35 Informator PSH Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, 
Warszawa 2017 r. 
36 Zestawienie tabelaryczne informacji o jednolitych częściach wód podziemnych w podziale na 172 obszary, www.mjwp.gios.gov.pl 
37 Badania jakości wód podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzone w ramach Państwowego Instytutu 
Geologicznego w Warszawie w 2016 i 2017 r. – www.poznan.wios.gov.pl 
38 www.gios.gov.pl  

http://www.gios.gov.pl/
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wód należy ograniczyć39, zaliczony został do obszarów wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu 

ze źródeł rolniczych. 

Na obszarze opracowania planu miejscowego brak jest ujęć wód podziemnych dla których Starosta 

Średzki jest właściwym organem administracji geologicznej. Obszar objęty projektem planu 

miejscowego nie jest także objęty strefą ochronną ujęcia wód ustanawianą albo przez właściwy organ 

Wód Polskich albo przez wojewodę w rozumieniu art. 135 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

c) Retencja 

Wsparcie dla małej retencji na terenie województwa wielkopolskiego odbywa się w oparciu o 

„Program małej retencji na lata 2016 – 2022 dla województwa wielkopolskiego”, realizowany przez 

samorząd województwa wielkopolskiego.  Dodatkowo dnia 10 września 2019 r. Rada Ministrów 

przyjęła uchwałę nr 92 w sprawie „Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 

2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030”, który początkowo funkcjonował pod nazwą „Program 

rozwoju retencji na lata 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2013.  W przedmiotowym dokumencie 

opisany jest aktualny stan i charakterystyka retencji wodnej w Polsce, dotychczasowe i obecne 

działania w tym zakresie, zakres, cel i priorytety programu, oczekiwane efekty, środki i narzędzia, wykaz 

inwestycji realizowanych i planowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w 

zakresie retencji. Ostateczne opracowanie Programu (PPNW) planowane jest na I kwartał 2021 roku. 

Należy zauważyć, że retencja jest istotna nie tylko na terenach rolniczych, czy otwartych ale także na 

terenach zurbanizowanych, gdzie występuje dużo powierzchni utwardzonych. Stąd też w przypadku 

tych terenów istotne jest stosowanie różnych rozwiązań umożliwiających zatrzymywanie i 

wykorzystywanie na miejscu wód opadowych. 

d) Ryzyko powodziowe 

Obszar objęty planem położony jest poza: 

-obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne tj. obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie 

i wynosi raz na 100 lat (p=1%); 

-obszarem szczególnego zagrożenia powodzą, w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne tj. poza obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%); 

-poza obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 

lat (p=0,2%); 

-obszarem narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału powodziowego; 

-obszarem występowania podtopień tj. położenia zwierciadła wody podziemnej blisko powierzchni 

terenu, co skutkuje podmokłościami w rejonie i sąsiedztwie doliny rzecznej. 

5) Gospodarka wodno – ściekowa 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 1018 r. na terenie gminy znajdowało się 

112,6 km sieci wodociągowej oraz 20,2 sieci kanalizacyjnej. Do sieci wodociągowej podłączonych było 

91,5% mieszkańców gminy, a do sieci kanalizacyjnej 16,9% mieszkańców. Zasady dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Krzykosy uregulowane zostały w uchwale nr II/18/2018 Rady 

Gminy Krzykosy z dnia 27 listopada 2018 r.40, a gestorem sieci jest gmina. Na terenie gminy działają 

trzy stacje wodociągowe (ujęcia wody) w miejscowościach Pięczkowo, Młodzikowo i Garby.41 

 
39 Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 1638 
40 Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 9635 
41 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzykosy, przyjęty uchwałą nr XVI/972016 z dnia 22 marca 2016 r. 
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Zgodnie z uchwałą nr IXI/514/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2016 r. w 

sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulęcinek, gmina Krzykosy42, obszar aglomeracji Sulęcinek obejmuje 

część miejscowości Sulęcinek, Sulęcin oraz Solec).  

Obszar opracowania planu miejscowego przylega do ulicy Głównej oraz ulicy Zacisze. W ulicy 

Głównej brak jest kanalizacji sanitarnej, ale jest sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa. Natomiast 

w ulicy Zacisze jest sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Obie te ulice objęte są 

ww. uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulęcinek. 

Na terenie gminy zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków w Sulęcinku, przy ulicy Mostowej 14A, 

odbierająca ścieki bytowe, zmodernizowana w 2016 r. 43 

6) Gospodarka odpadami komunalnymi 

Gmina Krzykosy zgodnie z uchwałą nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

27 maja 2017 r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 

– 2022 wraz planem inwestycyjnym44 została zaliczona do VI regionu. Gmina jest członkiem 

Porozumienia Międzygminnego, w skład którego wchodzi 17 gmin z regionu VI i które obsługiwane są 

przez „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie, która stanowi Regionalną Instalację do 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie: 

-składowiska opadów; 

-instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych; 

-instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów 

(kompostowania). 

Do tej pory na terenie gminy nie został zlokalizowany Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), ale trwają prace z tym związane45.  

Obecnie miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jarocinie w Witaszyczkach 1A. 

Na terenie gminy w miejscowości Pięczkowo znajduje, będące w trakcie rekultywacji, składowisko 

opadów innych niż niebezpieczne i obojętne o powierzchni 3,33 ha, które utworzono w 1993, 

zaprzestano przyjmowania odpadów w 2009, a decyzję o zamknięciu Starosta Średzki wydał w 2012r.46 

7) Powietrze atmosferyczne 

Jakość powietrza atmosferycznego jest wypadkową naturalnych procesów i zjawisk zachodzących  

w atmosferze oraz emisji substancji związanych z działalnością człowieka. Z powodu wpływu emisji 

antropogenicznej na środowisko konieczne jest podejmowanie działań zmniejszających presję i 

niekorzystne zmiany w środowisku. Główny kierunek działań skierowany jest na redukcję emisji 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z opalania i procesów technologicznych. Ważne są również 

zadania związane z dbałością o stan dróg i taboru komunikacji publicznej oraz utrzymaniem czystości i 

pielęgnacji zieleni. Rozkład emisji substancji gazowych i pyłowych do powietrza w znaczącym stopniu 

odpowiada charakterowi zagospodarowania terenu. Wpływ na jakość powietrza atmosferycznego 

mają: zanieczyszczenia przemysłowe, zanieczyszczenia wywołane emisją niską oraz zanieczyszczenia 

komunikacyjne. 

 
42 Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 3746 
43 Wykaz oczyszczalni w ewidencji WIOŚ w Poznaniu, stan na rok 2026 r. www.poznan.wios.gov.pl 
44 Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 4263 z późn.zm.) 
45 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzykosy za rok 2018 r. (www.krzykosy.pl) 
46 Składowiska nie przyjmujące odpadów 200-2017 – www.poznan.wios.gov.pl 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 
Zacisze, obręb geodezyjny Sulęcinek, gmina Krzykosy – kwiecień 2020 

 

18 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, 

w których dokonuje się oceny jakości powietrza gmina Krzykosy należy do strefy wielkopolskiej 

(PL3003) – pozostałej części województwa. Monitoring zmian jakości powietrza wraz z oceną poziomu 

substancji w powietrzu prowadzony jest na przedmiotowym obszarze przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Poznaniu. W roku 2019 dla terenu województwa wielkopolskiego 

przeprowadzono roczną ocenę jakości powietrza atmosferycznego. Ocena dokonywana jest w oparciu 

o punkty pomiarowe uzupełnione danymi z modelowania matematycznego. Obszary przekroczeń dla 

poszczególnych substancji zostały określone na podstawie wyników modelowania rozprzestrzeniania 

się zanieczyszczeń w połączeniu z analizą wyników uzyskanych w stacjach pomiarowych. 

 Przy ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia 

ludzi uwzględnia się 12 substancji: dwutlenek siarki SO2, dwutlenek azotu NO2, tlenek węgla CO, 

benzen C2H6, ozon O3, pył PM10, pył PM2.5, ołów Pb w PM10, arsen As w PM10, kadm Cd w PM10, 

nikiel Ni w PM10, benzo(a)piren B(a)P w PM10, a w celu ochrony roślin uwzględnia się 3 substancje: 

dwutlenek siarki SO2; tlenki azotu NOx, ozon O3.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w rocznej ocenie jakości powietrza w 

województwie wielkopolskim za rok 2019, zaprezentował wyniki oceny jakości powietrza 

atmosferycznego pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia oraz dla ochrony roślin. Wynikiem tej 

oceny jest zaliczenie strefy wielkopolskiej do jednej z klas: 

1. w klasyfikacji podstawowej: 

• do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają 

odpowiednio poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych; 

• do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne lub poziomy docelowe. 

2. w klasyfikacji dodatkowej (klasyfikacja wprowadzona na potrzeby raportowania do Komisji 

Europejskiej): 

• do klasy A1 – jeżeli brak przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5 dla 

fazy II – tj. ≤20 μg/m3; 

• do klasy C1 – jeżeli odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu 

PM2,5 dla fazy II – tj. >20 μg/m3; 

• do klasy D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu 

długoterminowego; 

• do klasy D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego. 

Roczna ocena jakości powietrza na rok 2019 w województwie wielkopolskim dla strefy 

wielkopolskiej według kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia ludzi wykazała przekroczenie i 

zaliczenie do klasy C pyłu PM10,oraz benzo(a)pirenu B(a)P w PM10, do klasy C1 pyłu PM2.5 oraz klasy 

D2 ozonu O3. W przypadku pozostałych mierzonych substancji nie zanotowano przekroczeń i tym 

samym strefę wielkopolską zakwalifikowano w tym zakresie do klasy A. Jako główną przyczynę 

przekroczeń należy wskazać oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem 

budynków. 
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Tabela 2: Klasy jakości powietrza na terenie strefy wielkopolskiej w 2019 r. 
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Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim – raport wojewódzki na rok 2019 

Należy zwrócić uwagę, że zaliczenie do klasy C nie oznacza jednocześnie, że jakość powietrza na terenie 

całej strefy nie spełnia określonych wymogów i konieczności prowadzenia intensywnych działań na 

rzecz poprawy jakości powietrza na obszarze całej strefy. Oznacza natomiast konieczność podjęcia 

działań w odniesieniu do wybranych, o określonym zasięgu, obszarów w strefie i dla określonych 

zanieczyszczeń. Należy także zauważyć, że na otrzymane wyniki mają istotny wpływ występujące w 

roku badania warunki meteorologiczne takie jak temperatura powietrza, opady atmosferyczne, 

pokrywa śnieżna, rozkład kierunków wiatrów. W 2019 r. warunki meteorologiczne, a zwłaszcza 

temperatura, brak opadów, okresy bezwietrzne,  w istotny sposób wpływały na jakość powietrza. 

Porównując wyniki z 2019 r. oraz 2018 r. należy stwierdzić, że w przypadku pyłu PM2,5 w 2018 r. strefa 

wielkopolska zakwalifikowana została do klasy C, a w 2019 r. do klasy A. 

Na omawianym terenie emitorami zanieczyszczeń powietrza są w przewadze opalane węglem 

kotłownie gospodarstw domowych, budynków usługowych oraz emisja gazów i pyłów z terenów 

komunikacyjnych. 

Ocena jakości powietrza w strefie wielkopolskiej pod kątem ochrony roślin nie wykazała 

przekroczeń w zanieczyszczeniu powietrza dwutlenkiem azotu, dwutlenkiem siarki, a co za tym idzie 

strefa wielkopolska została zaliczona do klasy A. W przypadku ozonu, a w szczególności parametru 

AOT40 (wskaźnik określający zanieczyszczenie powietrza ozonem, obliczany dla okresu maj – lipiec), 

nastąpiły przekroczenia i strefa wielkopolska została zaliczona do klasy C wg poziomu docelowego i 

klasy D2 wg poziomu celu długoterminowego. W tym przypadku nastąpiło pogorszenie, ponieważ w 

2018 r. strefa wielkopolska w zakresie ozonu była zakwalifikowana do klasy A. 

Wynikiem rocznej oceny jakości powietrza jest wyodrębnienie stref, wymagających podjęcia działań 

naprawczych, zmierzających do poprawy jakości powietrza (strefy klasy C). Fakt ten nakłada na zarząd 

województwa obowiązek przygotowania oraz uchwalenia programów ochrony powietrza (POP). 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXI/391/20 z dnia 13 lipca 2020 r. przyjął „Program 

ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej”. W Programie wyznaczono działania związane z redukcją 

emisji ze źródeł indywidualnego ogrzewania lokali skorygowane pod kątem wielkości redukcji emisji 

koniecznej do osiągnięcia oraz rodzaju działań jakie mają być podejmowane. Wskazano również 

działania ograniczające emisję komunikacyjną oraz działania systemowe. Jednym z działań 

systemowych realizowanym przez gminy jest: uwzględnianie w planach zagospodarowania 

przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania budynków w ciepło z nośników 

niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych oraz 

uwzględnianie tych zapisów w decyzjach o warunkach zabudowy i poddaniu analizie na etapie 

wydawania pozwoleń na budowę. Zapisy w planach powinny również dotyczyć projektowania linii 

zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” miast ze szczególnym uwzględnieniem 
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terenów o gęstej zabudowie oraz zwiększenia powierzchni terenów zielonych (nasadzanie drzew i 

krzewów). 

Zgodnie z Raportem o Stanie Środowiska w Wielkopolsce: „dotrzymywanie wymaganych 

prawem norm jest wyrazem troski o środowisko i podstawą jego ochrony przed oddziaływaniem 

negatywnych czynników, stanowi także element ochrony zdrowia ludzi. Początkowo obserwowano 

znaczący wpływ na jakość powietrza sektora energetyki i przemysłu, a znacznie mniejszy sektora 

transportu i bytowo-komunalnego. W wyniku stosowania rozwiązań techniczno-technologicznych i 

prawnych wpływ sektora przemysłu znacznie się zmniejszył. Jednakże mimo znacznej redukcji emisji w 

tym obszarze, standardy jakości powietrza nadal nie są dotrzymywane. Wyniki ocen rocznych 

wskazują, że za nieodpowiednią jakość powietrza w Polsce odpowiada w pierwszej kolejności zjawisko 

tzw. niskiej emisji, pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego oraz z transportu.” Zgodnie z 

powyższym, dla obszaru planu, głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest spalanie paliw stałych 

– węgla i drewna m.in. w paleniskach domowych. Co za tym idzie przekroczenie dopuszczalnych stężeń 

odznacza się wyraźną zmiennością sezonową – przekroczenia dotyczą głównie sezonu zimnego 

(grzewczego). 

Dążąc do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza wynikających z emisji z obiektów zaliczanych 

do sektora komunalno – bytowego tj. lokalnych kotłowni i palenisk domowych, wyposażonych w niskie 

emitory i zlokalizowanych często w centralnych, gęsto zabudowanych obszarach miast, emisji z 

transportu drogowego oraz pyłu z zakładów przemysłowych przy uwzględnieniu warunków 

meteorologicznych takich jak niska temperatura, brak wiatru, występowanie inwersji termicznej 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego (strefa wielkopolska), ograniczeń 

lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.47 Uchwała ta 

wprowadza ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji w celu zapobieżenia negatywnemu 

oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko. Uchwała określa rodzaje podmiotów oraz instalacje, 

dla których wprowadza się ograniczenia lub zakazy. Podmiotami tymi są osoby fizyczne, osoby prawne 

oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, eksploatujące instalacje (w rozumieniu art. 

3 pkt 6 ustawy Prawo ochrony środowiska), w których następuje spalanie paliw stałych, o których 

mowa w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne, takich jak kocioł, kominek lub piec. Uchwała 

wprowadza zakaz stosowania następujących paliw:  

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;  

2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;  

3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 

15 %;  

4) węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie 

spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:  

a) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,  

b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%,  

c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %;  

5) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. 

Uchwałą nr XVI/97/2106 z dnia 22 marca 2016 r. Rada Gminy Krzykosy przyjęła „Plan gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Krzykosy”. Z dokumentu wynika, że: 

 
47 Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 8807 
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- największy odsetek emisji CO2 pochodzi z sektora gospodarstw indywidualnych i jednocześnie 

sektor ten cechuje znaczny potencjał w zakresie ograniczenia zużycia energii i emisji; 

- sektorem również mającym znaczny udział w wielkości emisji jest transport – możliwości 

ograniczenia emisji są ograniczone, a ilość pojazdów systematycznie wzrasta. 

W dokumencie wyznaczono cele i kierunki działań: 

- poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez 

kompleksową termomodernizację budynków; 

- wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł energii o 3% poprzez montaż instalacji 

fotowoltaicznych, pomp ciepła, źródeł ciepła opartych o biomasę; 

- obniżenie zużycia energii finalnej o 3% w stosunku do roku bazowego poprzez 

termomodernizację budynków, wymianę źródeł ciepła i wymianie oświetlenia na energooszczędne; 

- wdrażanie niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii poprzez modernizację źródeł 

ciepła, wymianie oświetlenia na energooszczędne i stosowanie „zielonych zamówień publicznych”; 

- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i przedsiębiorców poprzez 

edukację mieszkańców w zakresie OZE, oszczędzania energii, ekonomicznej jazdy samochodem, 

organizowania wydarzeń poświęconych efektywności energetycznej; 

- rozwój ruchu rowerowego na terenie gminy poprzez budowę ścieżek rowerowo – pieszych. 

8) Warunki akustyczne 

Kryteria poprawności klimatu akustycznego w środowisku określa rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  

oraz dział V „Ochrona przed hałasem” ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

Dla klas terenu wyróżnionych ze względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje podano 

dopuszczalny równoważny poziom hałasu LAeqD w porze dziennej (6:00–22:00) i LAeqN w porze nocnej 

(22:00−6:00) oraz dopuszczalne wartości wskaźników długookresowych LDWN i LN dla poszczególnych 

rodzajów źródeł hałasu i określonych przedziałów czasu. Podstawą określenia dopuszczalnej wartości 

poziomu równoważnego hałasu dla danego terenu jest zaklasyfikowanie go do określonej kategorii, 

o wyborze której decyduje sposób zagospodarowania.  

W projekcie planu miejscowego wyznaczono tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (MN/U), 

dla których ustala się zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, jak dla terenów 

przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej, określonych w przepisach odrębnych. 

Obszar opracowania planu położony jest przy drodze gminne tj. ul. Zacisze (KDG 550129P) oraz 

przy drodze powiatowej 3676P Sulęcinek – Murzynówko (droga powiatowa nr 3671P – Sulęcinek – 

Murzynowo Leśne – droga powiatowa nr 11) tj. ul. Głównej. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu corocznie przeprowadzania badania 

monitoringowe hałasu. W badaniach przeprowadzonych w 2017 r i 2016 r. nie znajdował się żaden 

punkt na terenie gminy Krzykosy. 

Obszar opracowania planu miejscowego znajduje się ponad 300 m od linii kolejowej nr 272 

Kluczbork – Poznań Główny. Również w tym przypadku w 2017 r. nie były przeprowadzane żadne 

badania poziomu hałasu. 

9) Pole elektromagnetyczne 

Pole elektromagnetyczne to pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne o częstotliwości 

od 0 Hz do 300GHz. Z uwagi na sposób oddziaływania promieniowania na materię widmo 

promieniowania elektromagnetycznego można podzielić na promieniowanie jonizujące i niejonizujące. 

Wokół linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia pojawiają się promieniowanie niejonizujące. 
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Nadmierne dawki takiego promieniowania działają szkodliwie na człowieka i inne organizmy żywe. 

Może powodować wystąpienie zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego, układów: 

rozrodczego, hormonalnego, krwionośnego oraz narząd słuchu i wzroku. U roślin powoduje opóźniony 

wzrost i zmiany w budowie zewnętrznej, u zwierząt zaburzenia neurologiczne, nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu układu krążenia, zakłócenia wzrostu. 

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku reguluje rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r.48 w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku , które uchyliło z dniem 1 stycznia 2020 r. dotychczas obowiązujące rozporządzenie 

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

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania ich poziomów.49 

Dopuszczalne poziomy pól elektroenergetycznych w środowisku zróżnicowano dla: terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności. Wartość 

dopuszczalna dla miejsc dostępnych dla ludności wynosi 28-10000 V/m (w zależności od 

częstotliwości), natomiast dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 1 kV/m. W 2018 

r. w oparciu o nieobowiązujące ww. rozporządzenie Ministra Środowiska Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu przeprowadził badania pól 

elektromagnetycznych w środowisku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na 45 

punktach pomiarowych. Na terenie gminy Krzykosy został zlokalizowany punkt pomiarowy w 

miejscowości Sulęcin (pkt nr 45). W żadnym z punktów badawczych nie stwierdzono przekroczenia 

poziomów dopuszczalnych (7 V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz). W ramach 

monitoringu przeprowadzono także kontrolę 2 stacji bazowych telefonii komórkowej (instalacje 

radiokomunikacyjne) oraz 132 kontrole dokumentacyjne w zakresie instalacji emitujących pola 

elektromagnetyczne. Tutaj także nie stwierdzono przekroczeń. Również wśród 2066 złożonych 

sprawozdań z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w 2018, a przekazanych przez 

prowadzących instalacje oraz użytkowników urządzeń emitujących pola elektromagnetycznie nie 

odnotowano przekroczeń. 

10) Klimat lokalny 

Według A. Wosia (1994) teren gminy należy do regionu klimatycznego VIII zachodnio – 

pomorskiego północno – wielkopolskiego, subregionu Pyzderskiego VIII-6. Cechą charakterystyczną 

tego regionu jest występowanie pogody bardzo ciepłej i jednocześnie pochmurnej i bez opadów, z 

mniejszą amplitudą temperatur oraz wczesną wiosną i latem, a krótką zimą. Według E. Romera obszar 

gminy należy do obszarów o najniższym wskaźniku opadów, gdzie niedobór wody wynosi 300 mm. 

Tabela 3: Temperatura, opady oraz usłonecznienie w 2019 r. 

TEMPERATURA 

Sezon Najniższa 

temperatura 

Najwyższa 

temperatura 

Średnia 

temperatura 

Średnia 

temperatura – 

wielolecie 

1971-2000 

Średnia 

temperatura – 

wielolecie 

1981-2010 

Zima -8° - -7°C 11° -12°C. 1°-2° C 0° - -1°C 0° - -1° 

Wiosna -1° - -2°C 23 -24°C 9° -10°C 7° -8°C 8°- 9°C 

Lato 9° -10°C 34° - 35°C 21° - 22°C 17° - 18°C 18° - 19°C 

Jesień 0° - -1°C 23° -24°C 10° -11°C 8° - 9°C 8° -9°C 

Rok -4° -3° 31° -32° 11° - 21° 8° - 9° 8° - 9° 

 
48 Dz.U., poz. 2448 
49 Dz.U. Nr 192, poz. 1883 
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SUMA OPADÓW 

Sezon Suma opadów Wielolecie 

1971-2000 

Wielolecie 

1981-2010 

Zima 100 – 120 mm 75 - 100 mm 80 - 100 mm 

Wiosna 100 – 120 mm 100 - 125 mm 100 - 120 mm 

Lato 75 - 100 mm 175 – 200 mm 175 - 200 mm 

Jesień 100-120mm 100 - 125 mm 100 - 120 mm 

Rok 350 -400 mm 450 - 500mm 450 - 500 mm 

USŁONECZNIENIE 

Sezon Usłonecznienie Wielolecie 

1971-2000 

Wielolecie 

1981-2010 

Zima 160 – 180 h 130 - - 150 h 140 – 160 h 

Wiosna 530 – 560 h 500 – 520 h 540 - 560 h 

Lato 850 – 900 h 680 – 700 h 740 – 770 h 

Jesień 340 – 360 h 280 – 290 h 300 – 310 h 

Rok 2000 – 2100 h 1620 – 1640 h 1700 – 1750 h 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IMiGW – PIB 

Temperatura wahała się zatem w 2019 r. od -8 °C zimą do ponad 34°C latem. Największe odchylenie 

względem wielolecia wystąpiło latem. Suma opadów rocznych w 2019 r. wyniosła 350-400 mm. 

Największe różnice wystąpiły latem, gdzie opad był trzykrotnie niższy niż w wieloleciu. Również pod 

względem usłonecznienia największe różnice wystąpiły latem. Na stacji meteorologicznej w Poznaniu 

zanotowano w lipcu 2019 r. maksymalną temperaturę 38°C oraz w czerwcu 2019 r. 16,7 h 

usłonecznienia w ciągu jednej doby50. Z pomiarów wynika, że 2019 r. cechował się bardzo słonecznym, 

ciepłym latem o niewielkiej ilości opadów.  

Tendencje zmian klimatycznych w skali globalnej, to wzrost temperatury oraz częstotliwość i nasilenie 

zjawisk ekstremalnych. Ocieplanie spowodowane jest przede wszystkim zwiększającą się ilością gazów 

cieplarnianych wytwarzanych przez człowieka.  

11) Szata roślinna i świat zwierzęcy 

Obszar opracowania projektu planu miejscowego jest częściowo zainwestowany zabudową 

mieszkaniową jednorodzinną – od strony ul. Zacisze i od strony ul. Głównej.  Na obszarze opracowania 

projektu planu miejscowego brak jest zabudowy zagrodowej i związanych z tym zabudowań 

inwentarskich oraz ogrodów przydomowych i sadów. Niezagospodarowana część użytkowana jest 

rolniczo jako pola uprawne. Brak jest zadrzewień śródpolnych oraz cieków, rowów, stawów czy oczek 

wodnych. Teren usytuowany jest we wsi i jest otoczony przez tereny zabudowane. Stąd występująca 

tam fauna i flora na terenach rolniczych będzie niezróżnicowana, związana z prowadzonymi uprawami 

(szczególnie flora), a na terenach zabudowy mieszkaniowej związana z ogrodami przydomowymi, w 

których przeważają trawniki (trawy) oraz rośliny ozdobne.  Stąd też przeważać będzie rodzima fauna i 

flora charakterystyczna dla obszarów upraw w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 

niewielkimi ogrodami. Na obszarze opracowania projektu planu miejscowego nie stwierdzono 

występowania roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową. Jak zostało to już zaznaczone 

fauna i flora obszaru objętego planem uległa przekształceniu pod wpływem człowieka i jego 

dotychczasowej działalności. 

 
50 Biuletyn monitoringu klimatu Polski, rok 2019, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 
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12) Przyrodnicze obszary chronione 

Obszar opracowania projektu planu miejscowego znajduje się poza terenami chronionymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na terenie gminy Krzykosy 

zlokalizowane są dwa obszary Natura 2000: 

1) Lasy Żerkowsko – Czeszewskie PLH300053, Obszar specjalnej ochrony siedlisk, znajdujący się 

ponad 4 km na wschód od obszaru opracowania projektu planu miejscowego. 

Ostoja obejmuje fragment doliny zalewowej Warty i dolnego odcinka Lutyni, płynących w Pradolinie 

Warszawsko-Berlińskiej oraz sąsiadujące z nim od północy obszary moreny dennej. Tereny zalewowe 

Warty i Lutyni ograniczone są obecnie do strefy położonej pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi. 

System hydrologiczny ostoi znajduje się pod wpływem dużego zbiornika zaporowego na Warcie 

"Jeziorsko". Krajobraz zdominowany jest przez rozległe połacie lasów łęgowych oraz grądów. Typowe 

dla dużych dolin rzecznych łęgi wierzbowe Salicetum albo-fragilis należą do bardzo rzadkich; 

stosunkowo częste są natomiast płaty wiklin nadrzecznych Salicetum triandro-viminalis. W dolinach 

mniejszych cieków wodnych dość często spotyka się płaty olsów porzeczkowych Ribo nigri-Alnetum 

oraz dobrze wykształcone fitocenozy łęgów jesionowo-olszowych Fraxino-Alnetum. Najcenniejsze 

płaty łęgów jesionowo-wiązowych oraz grądów chronione są w rezerwacie "Czeszewski Las". Tereny 

leśne poprzeplatane są licznymi płatami łąk i pastwisk różnych typów. Uwagę zwracają też liczne i 

stosunkowo rozległe starorzecza z dobrze zachowaną roślinnością z klas Lemnetea minoris i 

Potametea. Cały obszar cechuje się harmonijnie zachowanym kompleksm ekosystemów typowych dla 

ekstensywnie użytkowanej doliny rzecznej. 

Obszar obejmuje jedne z większych na terenie środkowej Wielkopolski powierzchnie łęgów wiązowo-

jesionych (Ficario-Ulmetum), wykształconych w dwóch podstawowych podzespołach. Wraz z dobrze 

zachowanymi płatami niskich i typowych grądów (Galio sylvatici-Carpinetum) tworzą one typowy dla 

dolin rzecznych kompleks żyznych lasów liściastych. Spośród różnych typów ekosystemów łąkowych 

do cennych przyrodniczo zaliczyć należy fitocenozy zespołu Galietum borealis (=Molinietum caeruleae 

p.p.) oraz łąki selernicowe (Violo persicifoliae-Cnidietum dubii). Łącznie na terenie ostoi 

zidentyfikowano 11 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, pokrywających 38% 

powierzchni ostoi. Występuje tu też 12 gatunków zwierząt z załącznika II tej dyrektywy. Wśród owadów 

na szczególną uwagę zasługują populacje tak rzadkich gatunków jak: Stenocorus meridianus, Saperda 

punctata (jedyne znane stanowisko w Wielkopolsce) czy Anoplodera sexguttata oraz gatunku 

chronionego Dorcus parallelipipedus. Ważna ostoja Osmoderma eremita i Cerambyx cerdo. Populacja 

trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia, stanowiąca fragment ciągłej populacji warciańskiej, zasiedla 

licznie cały odcinek Warty w obrębie obszaru. Towarzyszy jej również rozpowszechniona, choć nieco 

mniej liczna, wielkorzeczna gadziogłówka żółtonoga Gomphus flavipes (z IV Załącznika Dyrektywy 

Siedliskowej). Walor omawianego terenu podnosi znalezione w 2007 roku stanowisko Vertigo 

angustior. Z obszaru tego wymieniany był jelonek rogacz (Lucanus cervus), jednak obserwacje 

terenowe w latach 2007 i 2008 nie potwierdziły obecności tego gatunku. Obiekt stanowi cenna ostoję 

florystyczną. Wprawdzie brak tutaj gatunków roślin wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG, jednak stwierdzono tam występowanie 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Listy roślin oraz 

34 gatunki uznawane za rzadkie i zagrożone w Wielkopolsce. Bogate populacje tworzą także liczne 

gatunki chronione na mocy polskiego prawa. 

 

2) Dolina Środkowej Warty, PLB300002, Obszar specjalnej ochrony ptaków, znajdujący się ponad 

5 km na wschód od obszaru opracowania projektu planu miejscowego. 

Obszar obejmuje dolinę Warty pomiędzy wsią Babin (koło Uniejowa) i Dębno n.Wartą (koło Nowego 

Miasta n. Wartą). Dolina ma szerokość od 500 m do ok. 5 km, wypełniona jest przez mady i piaski, a 
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jedynie w bezodpływowych obniżeniach występują niewielkie powierzchnie płytkich torfów. Obszar 

doliny jest w zróżnicowanym stopniu przekształcony i odmiennie użytkowany. Na obszarze Kotliny 

Kolskiej rzeka jest obustronnie obwałowana - obszary zalewowe (łąki i pastwiska, lokalne łęgi i wikliny 

nadrzeczne) znajdują się w strefie międzywala oraz w ujściach rzek Prosny i Kiełbaski. W obrębie Doliny 

Konińsko-Pyzdrskiej dolina zachowała bardziej naturalny charakter. Jej zachodnia część nie została 

obwałowana i podlega okresowym zalewom. Teren ten jest zajęty przez mozaikę ekstensywnie 

użytkowanych łąk i pastwisk, zadrzewień łęgowych oraz zarastających szuwarem starorzeczy. Zachodni 

fragment obszaru (na zachód od ujścia Prosny) zajmuje duży kompleks zalewowych, zbliżonych do 

naturalnych, starych łęgów jesionowo-wiązowych i grądów niskich. Znaczne ich fragmenty zachowały 

się w wyniku ochrony rezerwatowej. Na skutek wybudowania na Warcie zbiornika zaporowego 

Jeziorsko zmieniony został naturalny rytm hydrologiczny Warty, co pociągnęło za sobą różnorakie 

zmiany siedliskowe. 

Obszar zawiera ostoję ptasią o randze europejskiej E 36 (Dolina środkowej Warty).Występują 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.W okresie lęgowym 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, podróżniczek (PCK), 

brodziec piskliwy, cyraneczka, czajka, czapla siwa, dudek, dziwonia, krakwa, kulik wielki (PCK), 

sieweczka obrożna (PCK) i zausznik; stosunkowo wysoką liczebność (C7) osiągają: błotniak zbożowy 

(PCK), cyraneczka, derkacz, kszyk, ortolan, ślepowron (PCK), zimorodek i świergotek polny; 

prawdopodobnie gnieździ się bardzo rzadki rożeniec (PCK); ponadto w liczebności powyżej 1% 

populacji krajowej występują dudek, dziwonia, pustułka i remiz, a w liczebności ok. 1% populacji 

krajowej przepiórka.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 tokujące bataliony spotyka się w liczbie do 1200 osobników. 

13) Zabytki oraz inne kulturowe obszary chronione 

Zgodnie z § 26- § 30 obowiązującego planu miejscowego, przyjętego uchwałą nr V/23/2007 Rady 

Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. ochroną objęte są stanowiska archeologiczne, obiekty wpisane 

do rejestru zabytków; kapliczki i figury, krzyże przydrożne, związane z kultem religijnym, tablice 

pamiątkowe oraz pomniki pamięci oraz budynki i założenia folwarczne, wymienione w aktualnej 

gminnej ewidencji zabytków gminy Krzykosy, stanowiące załącznik nr 6 planu miejscowego. Na terenie 

opracowania znajduje się jedno stanowisko archeologiczne, które podlega ochronie. 

Na obszarze opracowania projektu planu miejscowego zlokalizowane jest zewidencjonowane 

stanowisko archeologiczne AZP 58-31/48. Stąd też w projekcie planu miejscowego należy wyznaczyć 

strefę ochrony konserwatorskiej oraz konieczność prowadzenia badań archeologicznych w trakcie 

realizacji prac ziemnych związanych z działalnością inwestycyjną.  

3. Charakterystyka ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

Obszar opracowania projektu planu miejscowego obejmuje powierzchnię około 7,77 ha. Plan 

miejscowy dotyczy obszaru, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przeznaczający ten teren pod zabudowę. W projekcie planu miejscowego wyznaczono: 
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- tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (MN/U); 

- tereny urządzeń infrastruktury technicznej (TT); 

- teren drogi publicznej o klasie dojazdowej (KDD), stanowiącej poszerzenie istniejącej drogi 

gminnej tj. ulicy Zacisze; 

- tereny dróg wewnętrznych (KDW). 

Obszar opracowania projektu planu miejscowego jest częściowo zainwestowany zabudową 

mieszkaniową jednorodzinną, a częściowo stanowi teren rolniczy. 

W projekcie planu zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej. Dopuszczona 

na obszarze projektu planu miejscowego działalność usługowa nie może powodować uciążliwości dla 

środowiska, polegających na przekraczaniu standardów jakości środowiska, określonych w przepisach 

odrębnych oraz wykraczających poza granice nieruchomości objętych inwestycją.  

1) Ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym 

Na obszarze opracowania projektu planu miejscowego należy uwzględnić następujące 

ograniczenia: 

- lokalizację zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego AZP 58-31/48; 

- lokalizację istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w postaci linii kablowych i 

napowietrznych średniego napięcia (SN), linii kablowych i napowietrznych niskiego napięcia (nn – 0,4 

kV) oraz stację elektroenergetyczną SN/nn i związanych z ich lokalizacją pasów technologicznych; 

- położenie na terenie objętym koncesją nr 32/96/p z dnia 19 lipca 1996 r. na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Kórnik – Środa” ważną do dnia 19 lipca 

2021 i udzieloną przez Ministra Środowiska; 

- położenie na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 150 Pradolina 

Warszawa – Berlin; 

- uwzględnienia stref od obiektów infrastruktury technicznej; 

- konieczności uzgadniania z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszystkich 

budowli o wysokości równej lub większej niż 50 m n.p.t.. 

Ochrona ww. terenów wynika z obowiązujących przepisów dotyczących między innymi ochrony 

zasobów wodnych, możliwości eksploatacji złóż, polityki energetycznej Państwa, oraz ochrony 

zabytków, w tym archeologicznych. Ustalenia dla tych ograniczeń nie zostały przeniesione z innych 

aktów prawnych. Przedmiotowy przepis stanowi zatem odesłanie do innych przepisów obowiązujących 

w tym zakresie. Przedmiotowe ograniczenia znalazły pośrednio swoje odzwierciedlenie w ustaleniach 

projektu planu miejscowego, a w szczególności w ustaleniach dotyczących przeznaczenia terenu 

2) Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku 

braku realizacji projektowanego dokumentu 

Obszar opracowania projektu planu miejscowego został już przekształcony przez człowieka, 

najpierw pod uprawy rolne, a następnie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Prowadzeniu 

upraw rolnych towarzyszy wprowadzenie określonych gatunków roślin uprawnych, nawozów oraz 

środków ochrony roślin. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej związane jest z 

przekształceniem powierzchni ziemi (wykonanie fundamentów oraz poprowadzenie sieci 

infrastruktury technicznej), wprowadzeniem powierzchni nieprzepuszczalnych, zmniejszających 

powierzchnię biologicznie czynną umożliwiającą infiltrację wód opadowych oraz wprowadzeniem 

zieleni ozdobnej oraz traw do ogrodów. Dla tego obszaru już obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje przeznaczenie tego terenu pod zabudowę. Jest 
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to plan miejscowy opracowany w 2007 r., a zatem nie uwzględniający obecnej wiedzy i rozwiązań 

technicznych w zakresie ochrony środowiska. Stąd też brak opracowania przedmiotowego planu 

miejscowego oznacza realizację obowiązującego dla tego terenu planu miejscowego. 

3) Istniejące problemy ochrony środowiska 

Do problemów ochrony środowiska na tym terenie należy zaliczyć: 

- niewystarczające podłączenie obiektów do sieci kanalizacji sanitarnej; 

- konieczność ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 150, który ze względu 

na brak warstw nieprzepuszczalnych, jest podatny na zanieczyszczenia antropogeniczne; 

- konieczność dbałości o stan powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji; 

- uregulowanie kwestii lokalizacji PSZOK na terenie gminy. 

4) Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym oraz sposoby ich uwzględnienia w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Do dokumentów rangi międzynarodowej, formułujących cele ochrony środowiska istotne z punktu 

widzenia omawianego projektu zmiany planu, zaliczyć można: 

- Ramową konwencję ONZ w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro z 1992 r., 

- Dyrektywę Rady z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego 

powietrza (96/62/WE) – nakładającą na Państwa Członkowskie obowiązek utrzymania jakości 

powietrza tam, gdzie jest ona dobra, oraz jej poprawie w pozostałych przypadkach 

- Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej UE (2000/60/WE), zwaną Ramową 

Dyrektywą Wodną (RDW); 

W wymienionych dokumentach priorytetowe działania związane są m. in. z: przeciwdziałaniem 

zmianom klimatu, ograniczeniem wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi oraz lepszym 

wykorzystaniem zasobów naturalnych. 

Dodatkowo przy sporządzaniu projektu planu miejscowego konieczne było uwzględnienie poniższych 

dokumentów. 

1) Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA2020). 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z 

perspektywą do roku 2030 (SPA2020), przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 października 2013 r. 

wpisuje się w ramową politykę Unii Europejskiej w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Głównym 

celem SPA2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania 

gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu, realizowane poprzez określenie  działań 

adaptacyjnych, które należy podjąć do 2020 roku w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu 

obszarach takich jak: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna, zdrowie, 

energetyka, budownictwo i gospodarka przestrzenna, obszary zurbanizowane, transport, obszary 

górskie i  strefy wybrzeża.  

Z punktu widzenia opracowanego projektu planu miejscowego szczególne znaczenie mają kwestie 

zabezpieczeń przed zjawiskami ekstremalnymi, w szczególności opadami, dbałość o stan wód i 

powietrza atmosferycznego oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

2) Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 

Jest to podstawowe narzędzie planistyczne, stanowiące implementację Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

w zakresie podejmowania decyzji wpływających na stan zasobów wodnych oraz zasady 
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gospodarowania wodami w przyszłości. W planie zostały zdefiniowane jednolite części wód, określony 

ich stan oraz określone cele środowiskowe oraz terminy ich osiągnięcia.  

W kontekście analizowanego projektu planu istotne jest uwzględnienie celi środowiskowych 

wyznaczonych dla JCWP na obszarze planu.  

3) Program ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-202051 wraz z 

Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2022 

wraz z planem inwestycyjnym52 

W Programie ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020  w oparciu o 

diagnozę stanu środowiska województwa wielkopolskiego zdefiniowano zagrożenia i problemy, a także 

oczekiwane zmiany w ochronie środowiska oraz zaproponowano cele i kierunki interwencji Programu 

w ramach poszczególnych obszarach interwencji. 

1) ochrona klimatu i jakości powietrza – cele: dobra jakość powietrza atmosferycznego bez 

przekroczeń dopuszczalnych norm - osiągnięcie poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń 

powietrza: pyłu PM10, pyłu PM2,5; osiągnięcie poziomu docelowego benzo(a)pirenu; 

osiągnięcie poziomu celu długoterminowego dla ozonu; ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych;  

2) zagrożenie 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;  

4) gospodarowanie wodami – cele: zwiększenie retencji wodnej województwa; ograniczenie 

wodochłonności gospodarki; osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód;  

5) gospodarka wodno-ściekowa, - cele: poprawa jakości wody; wyrównanie dysproporcji 

pomiędzy stopniem zwodociągowania i skanalizowania na terenach wiejskich;  

6) zasoby geologiczne – cele: ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia 

prac geologicznych i eksploatacji kopalin; rekultywacja terenów poeksploatacyjnych;  

7) gleby – cele: dobra jakość gleb; rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych; 

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: zwiększenie lesistości województwa; zachowanie różnorodności 

biologicznej;  

10) zagrożenie poważnymi awariami – cel: utrzymanie stanu bez incydentów o znamionach 

poważnej awarii. Poza głównymi obszarami interwencji w strategii ochrony środowiska 

uwzględniono również zagadnienia horyzontalne takie, jak działania edukacyjne, czy 

monitoring środowiska:  

11) edukacja – cel: świadome ekologicznie społeczeństwo;  

12) monitoring środowiska – cel: zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie środowiska. 

Natomiast w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz 

z planem inwestycyjnym” w gospodarce odpadami komunalnymi (w tym odpadami żywności i innymi 

odpadami ulegającymi biodegradacji) za główne cele uznano m.in. zmniejszenie ilości odpadów, 

zwiększenie odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami 

ochrony środowiska, gospodarowanie odpadami w województwie w oparciu o regionalne zakłady 

zagospodarowania odpadów, zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych 

 
51  Uchwała nr XXII/580/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r. 
52 Uchwała nr XXXI/810/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. i nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 4263)  
52 Dz.U., poz. 1967 
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występujących w strumieniu odpadów komunalnych oraz wyeliminowanie praktyki nielegalnego 

składowania odpadów komunalnych. 

W kontekście analizowanego projektu planu istotne jest utrzymanie dobrego stanu wód, wyposażenie 

obszaru w infrastrukturę wodno-ściekową i właściwa gospodarka odpadami.  

4) Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzykosy, przyjęty uchwałą nr 

XVIII/124/2004 r. Rady Gminy Krzykosy z dnia 31 sierpnia 2004 r., zaktualizowany między 

innymi uchwałą nr XXXII/203/2009 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 września 2009 r.53 W ww. 

dokumencie wskazano cele długookresowe, kierunki interwencji i zadnia: 

W dokumencie określono cele długookresowe, wskazano kierunki interwencji i zadania. Plan 

miejscowy wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej z towarzyszącymi im terenami dróg, 

infrastruktury technicznej. Jest to plan dotyczący około 7,77 ha, dla jednej głównej funkcji tj. zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Stąd też nie wszystkie aspekty wyznaczone w tym 

dokumencie  znalazły odzwierciedlenie w projekcie planu. Wybrane przedstawione zostały w tabeli. 

Tabela 4: Cele, kierunki interwencji, wybrane zadania oraz ustalenia projektu planu miejscowego 

Cele Kierunki interwencji i wybrane 
zadania 

Ustalenia projektu planu 
miejscowego 

Racjonalne użytkowanie zasobów 
naturalnych 

-zmniejszenie wodochłonności i 
materiałochłonności produkcji – 
racjonalne gospodarowanie 
odpadami; 

-zakazuje się lokalizacji 
przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oraz potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, przy 
czym zakaz nie dotyczy urządzeń 
infrastruktury technicznej; 
-ciepło do celów technologicznych: 
zastosować niskoemisyjne źródła 
energii (np. gaz, olej opałowy); 
dopuszcza się wykorzystanie 
niekonwencjonalnych i 
odnawialnych źródeł energii, 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 
-na obszarze objętym planem ustala 
się obowiązek wyposażenia 
nieruchomości w odpowiednio 
przygotowane miejsca do zbierania 
odpadów, na warunkach 
określonych w przepisach 
odrębnych; 

-ograniczenie zużycia energii, 
odzyskanie i powtórne 
wykorzystanie surowców, 
zintensyfikowanie wykorzystania 
zasobów; 

-energia elektryczna: z 
wykorzystaniem urządzeń 
elektroenergetycznych istniejących i 
projektowanych na obszarze planu 
oraz poza jego granicami, na 
warunkach określonych przez 
dysponenta sieci; 
-ciepło: przy ogrzewaniu budynków 
zastosować niskoemisyjne źródła 
energii (np. gaz, olej opałowy); 
dopuszcza się wykorzystanie 
niekonwencjonalnych i 
odnawialnych źródeł energii, 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 
-ciepło do celów technologicznych: 
zastosować niskoemisyjne źródła 
energii (np. gaz, olej opałowy); 
dopuszcza się wykorzystanie 
niekonwencjonalnych i 

 
53 Jest to dokument wskazany na stronie internetowej Gminy jako aktualny 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 
Zacisze, obręb geodezyjny Sulęcinek, gmina Krzykosy – kwiecień 2020 

 

30 
 

Cele Kierunki interwencji i wybrane 
zadania 

Ustalenia projektu planu 
miejscowego 

odnawialnych źródeł energii, 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

Poprawa jakości środowiska -ochrona wód i zapewnienie 
odpowiedniej ilości i jakości wód 
poziomów eksploatacyjnych, 
racjonalizacja zużycia wody, 
właściwa gospodarka wodno – 
ściekowa, poprawa jakości wód 
powierzchniowych poprzez 
zmniejszenie ładunku 
zanieczyszczeń odprowadzanych do 
wód powierzchniowych, ochrona 
przeciwpowodziowa; 

-działalność prowadzona na 
obszarze objętym planem nie może 
powodować uciążliwości dla 
środowiska, polegających na 
przekraczaniu standardów jakości 
środowiska, określonych w 
przepisach odrębnych oraz na 
wykraczaniu poza granice 
nieruchomości, do której inwestor 
posiada tytuł prawny; 
-dla działki budowlanej na terenach 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
ustala się minimalny udział 
powierzchni biologicznie czynnej 
wynoszący 45%; 
-na terenach TT dopuszcza się 
obsadzenie terenu zielenią niską lub 
średniowysoką, w sposób 
niekolidujący z przeznaczeniem 
podstawowym oraz zgodny z 
ustaleniami zmiany planu; 
-ścieki bytowe i przemysłowe: 
a) docelowo do sieci kanalizacji 
sanitarnej,  
b) do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się 
odprowadzanie ścieków bytowych 
do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych; 
-wody opadowe lub roztopowe: 
a) docelowo do sieci kanalizacji 
deszczowej,  
b) do czasu realizacji kanalizacji 
deszczowej dopuszcza się 
zagospodarowanie wód opadowych 
lub roztopowych z powierzchni 
dachów w ramach działki 
bezpośrednio w grunt, poprzez 
rozsączenie lub w inny sposób,  
c) zakazuje się powierzchniowego 
odprowadzania wód opadowych lub 
roztopowych poza granice 
nieruchomości,  
d) wody opadowe lub roztopowe z 
powierzchni, na których może dojść 
do zanieczyszczenia substancjami 
ropopochodnymi lub innymi 
substancjami chemicznymi, należy 
zneutralizować przed ich 
odprowadzeniem; 
-woda przeznaczona do spożycia 
przez ludzi oraz do celów 
przeciwpożarowych i 
produkcyjnych: z sieci 
wodociągowej, z wykorzystaniem 
istniejących i projektowanych 
komunalnych urządzeń zaopatrzenia 
w wodę 
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Cele Kierunki interwencji i wybrane 
zadania 

Ustalenia projektu planu 
miejscowego 

-ochrona gleb i powierzchniowej 
warstwy skorupy ziemskiej przed 
degradacją; 

-na obszarze objętym planem ustala 
się selektywne gromadzenie 
warstwy humusowej i mineralnej 
pochodzących z wykopów ziemnych, 
powstałych w wyniku realizacji 
zapisów planu; 
-dopuszcza się zagospodarowanie 
nadmiaru mas ziemnych, 
powstałych w wyniku realizacji 
zamierzeń planu, poza obszarem 
objętym niniejszą uchwałą, zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 
-dla działki budowlanej na terenach 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
ustala się minimalny udział 
powierzchni biologicznie czynnej 
wynoszący 45%; 
-na terenach TT dopuszcza się 
obsadzenie terenu zielenią niską lub 
średniowysoką, w sposób 
niekolidujący z przeznaczeniem 
podstawowym oraz zgodny z 
ustaleniami zmiany planu 

-ochrona powietrza przed 
zanieczyszczeniami – redukcja emisji 
pyłów i gazów; 

-działalność prowadzona na 
obszarze objętym planem nie może 
powodować uciążliwości dla 
środowiska, polegających na 
przekraczaniu standardów jakości 
środowiska, określonych w 
przepisach odrębnych oraz na 
wykraczaniu poza granice 
nieruchomości, do której inwestor 
posiada tytuł prawny; 
-na terenach TT dopuszcza się 
obsadzenie terenu zielenią niską lub 
średniowysoką, w sposób 
niekolidujący z przeznaczeniem 
podstawowym oraz zgodny z 
ustaleniami zmiany planu; 
-ciepło: przy ogrzewaniu budynków 
zastosować niskoemisyjne źródła 
energii (np. gaz, olej opałowy); 
dopuszcza się wykorzystanie 
niekonwencjonalnych i 
odnawialnych źródeł energii, 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 
-ciepło do celów technologicznych: 
zastosować niskoemisyjne źródła 
energii (np. gaz, olej opałowy); 
dopuszcza się wykorzystanie 
niekonwencjonalnych i 
odnawialnych źródeł energii, 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

-ochrona przed hałasem – redukcja 
uciążliwego hałasu; 

-działalność prowadzona na 
obszarze objętym planem nie może 
powodować uciążliwości dla 
środowiska, polegających na 
przekraczaniu standardów jakości 
środowiska, określonych w 
przepisach odrębnych oraz na 
wykraczaniu poza granice 
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Cele Kierunki interwencji i wybrane 
zadania 

Ustalenia projektu planu 
miejscowego 

nieruchomości, do której inwestor 
posiada tytuł prawny; 
-dla terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej ustala się 
zachowanie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku, jak 
dla terenów przeznaczonych dla 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
określonych w przepisach 
odrębnych; 

-ochrona przed polami 
elektromagnetycznymi; 

-działalność prowadzona na 
obszarze objętym planem nie może 
powodować uciążliwości dla 
środowiska, polegających na 
przekraczaniu standardów jakości 
środowiska, określonych w 
przepisach odrębnych oraz na 
wykraczaniu poza granice 
nieruchomości, do której inwestor 
posiada tytuł prawny; 

-gospodarka odpadami; -na obszarze objętym planem ustala 
się obowiązek wyposażenia 
nieruchomości w odpowiednio 
przygotowane miejsca do zbierania 
odpadów, na warunkach 
określonych w przepisach 
odrębnych; 

-ochrona zasobów przyrodniczych – 
zachowanie zasobów przyrodniczych 
z ich bioróżnorodnością, racjonalna 
gospodarka leśna 

-na terenach TT dopuszcza się 
obsadzenie terenu zielenią niską lub 
średniowysoką, w sposób 
niekolidujący z przeznaczeniem 
podstawowym oraz zgodny z 
ustaleniami zmiany planu 

Źródło: Opracowanie własne 

Przedmiotowe działania dotyczą obszaru całej gminy Krzykosy. Ustalenia projektu planu miejscowego 

dotyczą zabudowy mieszkaniowej z usługami i pod względem ustaleń dotyczących stosowania 

rozwiązań technicznych dotyczących ochrony powietrza (ograniczenie niskiej emisji) oraz gospodarki 

wodno – ściekowej wpisują się w ustalenia przedmiotowego Programu jak i wymienionych 

dokumentów wyższego rzędu. 

5) Projektowana zmiana kierunków zagospodarowania terenu 

Dla obszaru opracowania projektu planu miejscowego obowiązuje już miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje zabudowę tego terenu. Ustalenia obecnego 

projektu planu miejscowego nie zmieniają radykalnie wyznaczonego już kierunku zagospodarowania 

terenu, jedynie uszczegóławiają jego zapisy do obecnych uwarunkowań.  

6) Analiza ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Obszar opracowania projektu planu miejscowego obejmuje powierzchnię około 7,77 ha. Plan 

miejscowy dotyczy obszaru, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przeznaczający ten teren pod zabudowę. W projekcie planu miejscowego wyznaczono: 

- tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (MN/U); 

- tereny urządzeń infrastruktury technicznej (TT); 
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- teren drogi publicznej o klasie dojazdowej (KDD), stanowiącej poszerzenie istniejącej drogi 

gminnej tj. ulicy Zacisze; 

- tereny dróg wewnętrznych (KDW). 

7) Zagrożenia na etapie funkcjonowania ustaleń projektu planu miejscowego 

Projekt planu miejscowego przewiduje między innymi: 

- zakaz się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, przy czym zakaz nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej; 

- obowiązek podłączenia nowo planowanej zabudowy do infrastruktury technicznej; 

- zgodne z obowiązującymi przepisami postępowanie z odpadami; 

- przestrzeganie norm hałasu właściwych dla wyznaczonego sposobu zagospodarowania; 

- postępowanie z masami ziemnymi; 

- pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej w wielkości 45% działki budowalnej; 

- dopuszczenie wprowadzenia zieleni na terenach TT. 

Stąd też, jeżeli przewidziane projektem planu miejscowego inwestycje realizowane będą zgodnie z jego 

ustaleniami oraz obowiązującymi przepisami i normami technicznymi nie powinno dojść do naruszeń. 

Zagrożeniem jest realizacja inwestycji niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami 

projektu planu miejscowego np. poprzez brak dbałości przy wykonywaniu wykopów, niewłaściwie 

serwisowany sprzęt budowalny, zwłaszcza transportowy, niewłaściwe postępowanie z opadami 

powstającymi zarówno na etapie budowy jak i późniejszym, realizacja samowoli budowalnych i 

zmniejszanie powierzchni biologicznie czynnych itp. 

4. Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

Oddziaływanie ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

potencjalnie może być związane z wpływem ich realizacji na poszczególne komponenty środowiska 

przyrodniczego. Oddziaływania te mogą mieć charakter:  

- bezpośredni – mogą one powstawać bezpośrednio w związku z realizacją oraz 

funkcjonowaniem inwestycji,  

- pośredni lub wtórny – mogą one występować jako wpływ innego bezpośredniego 

oddziaływania (wpływ drugiego, trzeciego stopnia w zależności od tego jaka jest przyczyna powstania),  

- skumulowany – mogą one przejawiać się jako suma skutków realizacji różnych rodzajów 

inwestycji rozpatrywanych łącznie, także sumarycznie z oddziaływaniem istniejących już wcześniej 

przedsięwzięć,  

- krótkoterminowe i chwilowe – najczęściej oddziaływania te powstają w związku z 

bezpośrednim momentem realizacji przedsięwzięcia, niekiedy także w krótkim okresie jego 

późniejszego funkcjonowania,  

- średnioterminowe – wiążą się one zarówno z okresem realizacji inwestycji, jej rozruchem, jak 

również z chwilą jej całkowitego wdrożenia,  

- długoterminowe i stałe – których konsekwencje są widoczne lub odczuwalne bezpośrednio lub 

pośrednio, trwale i nieprzerwanie, bezustannie po wystąpieniu oddziaływania.  

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w planie miejscowym następuje ustalenie przeznaczenia terenu -funkcji, 

rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków 

zabudowy (parametry). Oznacza to, że plan miejscowy poprzez swoje zapisy określa maksymalne ramy 

inwestycji możliwych do realizacji na danym terenie. Jednocześnie plan miejscowy nie określa czasu 
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ich realizacji. Tym samym realizacja zapisów planu miejscowego, poprzez realizację poszczególnych 

inwestycji, może trwać przez wiele lat. Stąd też możliwe są do przewidzenia tylko kierunki zjawisk, 

które potencjalnie będą zachodziły w środowisku w wyniku realizacji projektu planu. Odwołanie w 

projekcie planu miejscowego do przepisów odrębnych jest odwołaniem do aktu prawnego – ustawy, 

rozporządzenia, uchwały dotyczącej danego zagadnienia. Plan miejscowy jako akt prawa miejscowego 

musi być zgodny z innymi obowiązującymi przepisami, jednakże nie może powielać treści tych 

przepisów w swojej treści. Jednocześnie ustalenia projektu planu miejscowego nie mogą zakazywać 

rozwiązań, które są dopuszczone w aktach wyższego rzędu. Dynamika życia społeczno – gospodarczego 

powoduje, że przepisy dotyczące danych dziedzin podlegają zmianom i dostosowaniu do aktualnego 

stanu wiedzy oraz potrzeb. Z tych względów odwołanie w projekcie planu miejscowego do konkretnej 

ustawy, rozporządzenia, uchwały, w przypadku zmiany tego aktu w całości, części lub jego uchyleniu, 

zastąpieniu innym aktem prawnym, powodowałoby nieaktualność samego planu miejscowego. 

Najważniejsze przepisy, ale nie wszystkie, które miały wpływ na ustalenia projektu planu miejscowego 

zostały wymienione w rozdziale 1.2).Materiały źródłowe oraz podstawowe przepisy prawne, a także w 

przypisach niniejszej prognozy. Należy także zauważyć, że Rządowe Centrum Legislacji prowadzi pod 

adresem www.rcl.gov.pl Publiczny Portal Informacji o Prawie, poprzez który zapewnia obywatelom 

dostęp do obowiązujących przepisów prawa, również w systemie hasłowym (dziedzinowym). 

Poniżej przedstawiono najistotniejsze oddziaływania ustaleń projektu zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego na najważniejsze elementy środowiska. 

1) Powierzchnia ziemi, zasoby i krajobraz 

Realizacja ustaleń projektu planu miejscowego wiązać się będzie ze stałym przekształceniem części 

terenu użytkowanego rolniczo na teren zabudowany. Tym samym krajobraz rolniczy, otwarty zostanie 

przekształcony w krajobraz zurbanizowany miejsko – wiejski (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

z usługową wolnostojąca), któremu może towarzyszyć zieleń. Parametry zabudowy nawiązują do 

parametrów wyznaczonych w obecnie obowiązującym planie miejscowym oraz sąsiednich terenów 

zabudowanych. Oznacza to, że w zurbanizowanie tego obszaru nastąpi na zasadzie uzupełnienia tj. 

nawiązania do parametrów występujących w sąsiedztwie, a nie kontrastu. W związku z realizacją 

inwestycji w oparciu o zapisy projektu planu miejscowego przekształceniu ulegnie powierzchnia ziemi 

– wykonywanie wykopów pod fundamenty oraz obiekty infrastruktury technicznej. Zabudowie 

towarzyszyć będzie oświetlenie zarówno ciągów komunikacyjnych jak budynków. Zmieni się zatem 

postrzeganie tego obszaru. Na terenie objętym projektem planem miejscowym nie występują złoża 

kruszyw naturalnych i związane z nimi obszary i tereny górnicze. Oddziaływanie to będzie miało 

charakter bezpośredni, długoterminowy jak i chwilowy i stały. 

Projekt planu miejscowego wprowadza zapisy dotyczące odnawialnych źródeł energii. Definicja 

odnawialnych źródeł energii, rodzaju instalacji, sposobu ich funkcjonowania określone zostały w 

ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.  Zgodnie z ww. ustawą odnawialne 

źródło energii to odnawialne, niekopalne źródła energii, obejmujące siłę wiatru, energię 

promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, 

hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, 

biogazu rolniczego oraz z biopłynów Oznacza to, że na terenie opracowania projektu planu 

miejscowego możliwe są tylko mikroinstalacje oraz małe instalacje odnawialnego źródła energii o mocy 

do 100 kW. Wszystkie inne rodzaje instalacji nie są zapisami planu dopuszczone. 

2) Zasoby wodne 

W wyniku realizacji ustaleń projektu planu miejscowego zmniejszy się powierzchnia biologicznie 

czynna – wprowadzona zostanie zabudowa, a zatem utwardzenie terenu. Wprowadzenie zabudowy 
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wiązać się będzie także z koniecznością zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków. Nastąpi 

zatem konieczność wykorzystania zasobów wodnych eksploatowanych z istniejących w gminie ujęć. 

Oddziaływanie będzie miało charakter bezpośredni, długoterminowy i stały. 

Zasady prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej na terenie przedmiotowego planu szczegółowo 

określa art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm.). Dodatkowo należy wskazać, że obszar opracowania projektu planu 

znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 150 Warszawa – Berlin.  

Zasady postępowania z odpadami wynikają z przynależności gminy Śrem do Porozumienia 

Międzygminnego, które realizuje Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie 

Centrum Recyklingu. 

W projekcie planu znalazły się zapisy dotyczące odprowadzania ścieków, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. Każde rozwiązanie, czy to sieć kanalizacji sanitarnej, czy szczelny zbiornik na nieczystości 

ciekłe, czy też przydomowa ekologiczna oczyszczalnia ścieków niesie za sobą ryzyko awarii i dostania 

się ścieków do gruntu oraz wód podziemnych. Dodatkowo przy tych dwóch ostatnich rozwiązaniach 

istnieje większe niż w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej ryzyko nieprawidłowego wykonania 

(niewystarczającej szczelności), bądź też nieprawidłowej eksploatacji. Zabudowa planowana na 

obszarze opracowania projektu planu miejscowego podlegać będzie kontroli na podstawie odrębnych 

przepisów dot. projektowania, budowania i eksploatacji obiektów budowlanych.  

Obszar opracowania projektu planu miejscowego leży na terenie dwóch JCWP których stan 

określono jako zły stan wód. Projekt planu nie przewiduje wprowadzenia funkcji uciążliwych dla 

środowiska. Stąd tez należy przyjąć, że przy realizacji ustaleń obowiązujących przepisów oraz ustaleń 

planu miejscowego nie dojdzie do zanieczyszczenia środowiska.  

3) Różnorodność biologiczna, fauna i flora 

Cześć obszaru objętego planem jest zainwestowana – występuje tam zabudowa wolnostojąca z 

towarzyszącą im zielenią ogrodów. Część obecnie rolnicza zostanie w wyniku ustaleń planu 

miejscowego również zabudowana – wprowadzona zostanie zabudowa wolnostojącą wraz z 

towarzyszącą im zielenią. Wprowadzone zostaną ogrodzenia, a zatem fauna pól uprawnych (sarny, 

dziki), szczególnie duża zostanie z tego terenu wyparta. Natomiast wprowadzenie ogrodów 

przydomowych może stanowić miejsce bytowania dla ptaków, drobnych ssaków, płazów, gadów oraz 

owadów. W ogrodach wprowadzone zostaną nowe gatunki roślin, niekoniecznie rodzime. 

Przekształcenia będą miały charakter długoterminowy i stały, a także bezpośredni i pośredni. 

4) Ludzie 

Ustalenia projektu planu miejscowego nie spowodują negatywnego oddziaływania na ludzi. Część 

obszaru jest już zagospodarowania, a zatem została zaadoptowana przez ludzi na ich potrzeby. 

Pozostała jest jeszcze wykorzystywana rolniczo, ale jest możliwa do zagospodarowania zgodnie z 

ustaleniami projektu planu miejscowego. W projekcie planu miejscowego przewidziana jest zabudowa 

wolnostojąca, a zatem nie jest to zabudowa intensywna. Również dopuszczone usługi stanowią 

uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i nie powinny wykraczać swoim 

oddziaływaniem poza obszar nieruchomości.  

5) System powiązań przyrodniczych, w tym obszary chronione 

Obszar opracowania projektu planu miejscowego zajmuje powierzchnię około 7,77 ha i położony 

jest poza obszarami chronionymi w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
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Najbliżej położone obszary Natura 2000: Dolina Środkowej Warty oraz Lasy Żerkowsko – Czeszewskie 

znajdują się w odległości ponad 4 km na wschód od obszaru opracowania projektu planu miejscowego. 

Biorąc zatem obszar objęty projektem planu miejscowego, wyznaczoną funkcję (tereny zabudowy 

mieszkaniowo – usługowe), rozwiązania przyjęte w projekcie planu dotyczące parametrów zabudowy, 

podłączenia do infrastruktury technicznej, ogrzewania oraz postępowania z odpadami oraz odległość 

od obszarów chronionych nie przewiduje się oddziaływania na system powiązań przyrodniczych, w tym 

obszary chronione. 

6) Powietrze, klimat i środowisko akustyczne 

Wprowadzenie zabudowy na części terenu obecnie wykorzystywanego rolniczo i tym samym jego 

częściowe utwardzenie spowoduje, że pojawią się powierzchnie utwardzone podlegające 

nagrzewaniu. Wpłynie to zatem na temperaturę powietrza. Zastosowanie roślinności wysokiej, 

osłaniającej mury budynków oraz zacieniających może temu przeciwdziałać. Zmianie ulegnie zatem 

klimat. Również przepływ powietrza na terenie dotychczas otwartym, ze względu na wprowadzenie 

zabudowy ulegnie zmianie. Na jakość powietrza wpływ będą miały przyjęte rozwiązania w zakresie 

ogrzewania oraz ograniczenia niskiej emisji. Jednocześnie zaprzestanie prowadzenia działalności 

rolniczej spowoduje, że znikną pewne uciążliwości z tym związane jak sezonowy hałas i kurz związany 

z pracą urządzeń rolniczych, uciążliwości zapachowe związane ze stosowaniem obornika, gnojówki czy 

gnojowicy oraz innych nawozów i środków ochrony roślin. Zmieni się zatem także środowisko 

akustyczne z sezonowego związanego z prowadzeniem działalności rolniczej na stałe związane z 

bytowaniem człowieka i możliwymi do realizacji na tym terenie usługami. Zmiana ta będzie miała 

charakter stały, bezpośredni, pośredni, może mieć sezonowy. 

7) Pole elektromagnetyczne 

Na obszarze opracowania projektu planu miejscowego nie przewiduje się lokalizacji linii 

elektroenergetycznych wysokich napięć. Zatem źródłem pola elektromagnetycznego będzie sprzęt 

elektryczny wykorzystywany w gospodarstwie domowym oraz towarzyszących usługach. 

8) Zabytki i dobra materialne 

Na obszarze projektu planu miejscowego występuje zewidencjonowane stanowisko 

archeologiczne. Przeprowadzenie inwestycji zgodnie z ustaleniami projektu planu miejscowego 

wymagać będzie przeprowadzenia badań archeologicznych. Stąd też oddziaływanie to będzie miało 

charakter bezpośredni, krótkoterminowy oraz chwilowy. Zmianie ulegnie także sposób wykorzystania 

terenu z rolniczej przestrzeni produkcyjnej – terenu otwartego na teren zabudowany mieszkaniowo – 

usługowy. Zmianie ulegnie wartość gruntu. 

9) Przewidywane skutki oddziaływania projektu planu miejscowego na całokształt 

komponentów środowiska przyrodniczego 

Realizacja ustaleń projektu planu miejscowego wiązać się zatem będzie z wpływem na: 

- powierzchnia ziemi, zasoby i krajobraz; 

- zasoby wodne; 

- różnorodność biologiczną, faunę i florę; 

- powietrze, klimat i środowisko akustyczne; 

- zabytki i dobra materialne. 

Odziaływanie to będzie miało charakter zarówno chwilowy, związany z realizacją inwestycji, 

sezonowy związany z wykorzystaniem w istniejącej zabudowie systemów ogrzewania, 
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długoterminowy, powodujący całkowite przekształcenie krajobrazu, przepływ powietrza, czy 

tworzenie tzw. łuny świetlnej. Jednocześnie w projekcie planu miejscowego zastosowano szereg 

rozwiązań niwelujących ewentualny negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. 

10) Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Obszar opracowania projektu planu miejscowego: 

- nie jest położony na obszarach cennych przyrodniczo, w tym obszarach chronionych i ich 

bezpośrednim sąsiedztwie; 

- nie jest położony ciekach wodnych mogących umożliwiających migrację zanieczyszczeń; 

- jest otoczony przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej; 

- na jest przewidziany pod lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco i mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 

- położony jest centralnej części województwa wielkopolskiego i nie sąsiaduje z żadną granicą 

państwową. 

Oznacza to, że ustalenia projektu planu miejscowego nie powinny transgranicznie oddziaływać na 

środowisko. Jedynym zagrożeniem jest położenie na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

GZWP nr 150 Warszawa – Berlin, który jest podatny na antropopresję. Biorąc jednak pod uwagę 

planowaną funkcję tj. zabudowę mieszkaniowo – usługową i związane z tym przekształcenia 

powierzchni ziemi (głębokość wykopów) oraz odległość od granic państwa jest mało prawdopodobnie 

rozprzestrzenianie zanieczyszczeń tą drogą.  

11) Alternatywne rozwiązania 

W niniejszym przypadku można zastosować następujące rozwiązania; 

1) brak jakichkolwiek działań i pozostanie przy ustaleniach obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego; 

2) opracowanie niniejszego projektu planu miejscowego i uszczegółowienie zapisów dotyczących 

parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu; 

3) opracowanie projektu planu miejscowego przewidującego jeszcze większą intensywność 

wykorzystania terenu poprzez zmniejszenie wielkości działki budowlanej oraz zmniejszenie 

powierzchni biologicznie czynnej. 

Wybrany wariant 2 jest optymalny z punktu widzenia przeznaczenia w dokumentach planistycznych 

gminy Krzykosy i zagospodarowania terenu otaczającego obszar opracowania. 

12) Zalecenia oraz rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 

W projekcie planu miejscowego przewidziano rozwiązania mające na celu minimalizację 

ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze: 

- zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, przy czym zakaz nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej, a zatem 

nie przewiduje się na tym terenie przedsięwzięć mogących powodować i powodujących 

zanieczyszczenie środowiska; 

- na obszarze objętym planem ustala się selektywne gromadzenie warstwy humusowej i 

mineralnej pochodzących z wykopów ziemnych, powstałych w wyniku realizacji zapisów planu; 

- dopuszcza się zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych, powstałych w wyniku realizacji 

zamierzeń planu, poza obszarem objętym niniejszą uchwałą, zgodnie z przepisami odrębnymi, a zatem 

zakłada się zebranie humusu jako najwartościowszej części gleby i wykorzystanie go nie tylko na 

obszarze opracowania projektu planu miejscowego; 
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- na obszarze objętym planem ustala się obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednio 

przygotowane miejsca do zbierania odpadów, na warunkach określonych w przepisach odrębnych, a 

zatem reguluje się kwestie gospodarki odpadami; 

- działalność prowadzona na obszarze objętym planem nie może powodować uciążliwości dla 

środowiska, polegających na przekraczaniu standardów jakości środowiska, określonych w przepisach 

odrębnych oraz na wykraczaniu poza granice nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny; 

- dla terenów mieszkaniowo - usługowych ustala się zachowanie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

określonych w przepisach odrębnych; 

- ustala się strefy ochronne, w których budynki należy lokalizować w odległości co najmniej 7,0 

m od osi linii napowietrznych SN; budynki należy lokalizować w odległości co najmniej 3,5 m od osi linii 

napowietrznych nn-0,4 kV; 3, budynki należy lokalizować w odległości co najmniej 0,25 m od osi linii 

kablowych SN i nn-0,4 kV; 4) oraz ustala się zachowanie stref kontrolowanych gazociągów zgodnie z 

przepisami odrębnymi i ustala się nakaz realizowania nowych liniowych urządzeń infrastruktury 

technicznej w formie urządzeń podziemnych, a zatem reguluje się kwestie odległości od sieci 

stanowiących źródło promieniowania elektromagnetycznego oraz od gazociągu; 

- ze względu na lokalizację części terenu objętego planem w strefie ochrony stanowiska 

archeologicznego nr AZP 58-31/48, ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas 

inwestycji związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem przedmiotowych terenów a 

wymagających prac ziemnych innych niż prace polegające na uprawie roli, w tym także 

przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych oraz konieczność uzyskania przez Inwestora 

pozwolenie na badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowę; 

- dla działki budowlanej na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej ustala się minimalny 

udział powierzchni biologicznie czynnej wynoszący 45%; 

- na terenie urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem TT, 

ustala się realizację urządzeń infrastruktury technicznej. 2. Dopuszcza się obsadzenie terenu zielenią 

niską lub średniowysoką, w sposób niekolidujący z przeznaczeniem podstawowym oraz zgodny z 

ustaleniami zmiany planu; 

- ścieki bytowe i przemysłowe należy odprowadzać docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, a do 

czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnych 

zbiorników bezodpływowych; 

- wody opadowe lub roztopowe należy odprowadzać docelowo do sieci kanalizacji deszczowej, 

a do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych lub 

roztopowych z powierzchni dachów w ramach działki bezpośrednio w grunt, poprzez rozsączenie lub 

w inny sposób i zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód opadowych lub roztopowych poza 

granice nieruchomości, przy czym wody opadowe lub roztopowe z powierzchni, na których może dojść 

do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami chemicznymi, należy 

zneutralizować przed ich odprowadzeniem; 

- woda przeznaczona do spożycia przez ludzi oraz do celów przeciwpożarowych i produkcyjnych: 

z sieci wodociągowej, z wykorzystaniem istniejących i projektowanych komunalnych urządzeń 

zaopatrzenia w wodę; 

- energia elektryczna: z wykorzystaniem urządzeń elektroenergetycznych istniejących i 

projektowanych na obszarze planu oraz poza jego granicami, na warunkach określonych przez 

dysponenta sieci 

- ciepło: przy ogrzewaniu budynków zastosować niskoemisyjne źródła energii (np. gaz, olej 

opałowy); dopuszcza się wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii, zgodnie z 

przepisami odrębnymi; 
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- ciepło do celów technologicznych: zastosować niskoemisyjne źródła energii (np. gaz, olej 

opałowy); dopuszcza się wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii, zgodnie z 

przepisami odrębnymi. 

5. Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania 

Realizacja postanowień dokumentu nastąpi na skutek przyjęcia przez Radę Gminy Krzykosy 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast realizacja postanowień planu 

będzie następowała na skutek wykonania projektu budowlanego, stanowiącego podstawę wydania 

pozwolenia na budowę planowanego przedsięwzięcia. Metody i częstotliwość przeprowadzania 

analizy realizacji postanowień dokumentu mogą odbywać się wyłącznie w powiązaniu z realizacją 

zamierzenia inwestycyjnego (w całości lub etapami).  

Przy realizacji określonych w planie inwestycji nie przewiduje się występowania przekroczenia 

standardów jakości środowiska poza terenami inwestycji, zatem dla obecnego i planowanego 

użytkowania terenów objętych planem nie przewiduje się potrzeby prowadzenia monitoringu 

środowiska. 

Stan środowiska przyrodniczego jest monitorowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 

Badania monitoringowe przeprowadza się w sposób cykliczny, stosując ujednolicone metody zbierania, 

gromadzenia i przetwarzania danych. GIOŚ prowadzi monitoring jakości powietrza, wód 

powierzchniowych, wód podziemnych, hałasu, pól elektromagnetycznych, gospodarki odpadami, gleb. 

Zgodnie z art 55. ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

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

oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu jest obowiązany prowadzić 

monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie oddziaływania na 

środowisko. Monitoring ten zaleca się wykonywać raz na 4 lata w oparciu o dostępne dane o 

środowisku. W ramach monitoringu należy uwzględnić: 

• stopień zrealizowania nowej zabudowy, 

• stopień zrealizowania nowych sieci infrastruktury technicznej, jeśli ich budowa była 

konieczna. 

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

przestrzennym przynajmniej raz w ciągu kadencji Rada Gminy Krzykosy jest zobowiązana dokonać 

oceny aktualności studium i planów miejscowych na podstawie analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy. Oznacza to konieczność monitorowania stopnia realizacji planów miejscowych, 

w tym rozwiązań przyjętych w zakresie ochrony środowiska. Mimo, że przedmiotowa analiza nie może 

być zakwalifikowana jako monitoring środowiska, niemniej jednak pozwala dostrzec, a zatem 

zinwentaryzować zmiany jakie zachodzą w środowisku, w związku z jego przekształceniami 

wynikającymi z realizacji planów miejscowych oraz decyzji lokalizacyjnych. 

6. Ocena rozwiązań przyjętych w projekcie planu miejscowego, 

podsumowanie i wnioski 

Projekt planu miejscowego dotyczy obszaru ok, 7,77 ha położonego we wsi Sulęcinek, gmina 

Krzykosy. Obszar opracowania projektu planu miejscowego dotyczy obszaru, dla którego już 

obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a projekt stanowi uszczegółowienie 

wyznaczonych funkcji w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu. Celem opracowania 

przedmiotowego planu miejscowego jest takze korekta układu komunikacyjnego w rejonie działek 

oznaczonych numerami ewid. 361/11 i 361/2. Projekt planu miejscowego przewiduje wyznaczenie 

terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej (MN/U) wraz z towarzyszącym im układem 
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komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną. W projekcie planu uregulowane zostały kwestie 

dotyczące wyposażenia w infrastrukturę techniczną, służące ograniczeniu negatywnego wpływu na 

środowisko przyrodnicze. 

7. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

1) Projekt planu miejscowego dotyczy obszaru ok. 7,77 ha położonego w centralnej części wsi 

Sulęcinek, gmina Krzykosy w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 

usługowej; 

2) Dla terenu objętego projektem planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, przewidujący zabudowę tego obszaru; 

3) Część terenu objętego projektem planu miejscowego jest już zainwestowana zabudową 

mieszkaniową wolnostojącą, a część stanowią uprawy rolnicze; 

4) Prace nad projektem planu miejscowego zostały zainicjowane uchwałą nr V/54/2019 Rady 

Gminy Krzykosy z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zacisze, obręb geodezyjny Sulęcinek, 

gmina Krzykosy; 

5) Projekt planu miejscowego wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, oznaczone 

symbolem MN/U, tereny infrastruktury technicznej, oznaczone symbolem TT, teren drogi 

publicznej o klasie dojazdowej, oznaczony symbolem KDD oraz tereny dróg wewnętrznych 

(KDW); 

6) Projekt planu uwzględnia wnioski oraz nie narusza zapisów zawartych w dokumentach 

dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska na 

szczeblu wojewódzkim, krajowym, europejskim i globalnym; 

7) Obszar objęty planem położony jest poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, na 

którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (p=1%), 

obszarem szczególnego zagrożenia powodzą, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%), obszarem, na którym 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (p=0,2%); 

obszarem narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału 

powodziowego; obszarem występowania podtopień tj. położenia zwierciadła wody 

podziemnej blisko powierzchni terenu, co skutkuje podmokłościami w rejonie i sąsiedztwie 

doliny rzecznej; 

8) Omawiany obszar zgodnie z podziałem Polski na regiony fizyczno - geograficzne J. 

Kondrackiego (1998), położony jest w obrębie Pojezierza Południowobałtykiego. W skład 

Pojezierza Południowobałtyckiego na omawianym terenie wchodzi makroregion Pradoliny 

Warciańsko – Odrzańskiej z mezoregionem Kotlina Śremska; 

9) Na terenie gminy występują przede wszystkim złoża kruszyw naturalnych i związane z nimi 

obszary i tereny górnicze w Garbach, Kaźmierkach, Krzykosach, Miąskowie, Młodzinowie, 

Murzynowie Leśnym. Na terenie obszaru opracowania projektu planu miejscowego nie 

występują żadne z ww. kopalin. Jednocześnie cała gmina objęta jest koncepcją nr 32/96/p z 

dnia 19 lipca 1996 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w 

rejonie „Kórnik – Środa”, ważną do dnia 19 lipca 2021 r.; 

10) Teren objęty projektem planu nie znajduje się w rejestrze terenów, na których występują 

osuwiska oraz w rejestrze terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

11) Według ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego, który został przeprowadzony w 2010 r. 

grunty rolne stanowiły 60,6%  powierzchni gminy, z czego 88% gruntów rolnych ogółem 

stanowiły użytki rolne, 0,8% sady, 11% łąki trwałe, a 0,2% pastwiska trwałe; 
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12) Raport z III etapu realizacji zamówienia „Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 

2015 – 2017 r. wskazuje, że na terenie gminy Krzykosy nie był zlokalizowany żaden punkt 

badawczy. Najbliżej położony znajdował się w miejscowości Winna Góra, w gminie Środa 

Wielkopolska (pkt nr 113), na typie gleby Ap (gleby płowe), stanowiącej 4 kompleks 

przydatności rolniczej i IIIb klasę bonitacyjną; 

13) Teren objęty planem leży w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Warty, w ekoregionie Równiny 

Centralne; 

14) Obszar opracowania projektu planu miejscowego znajduje się w przeważającej części na 

terenie JCWP o numerze PLRW60001718536 - Kanał Bobrowski oraz z północno – wschodni 

fragment na terenie jCWP o numerze PLRW600017185489 – Miłosławka od Kan. Połczyńskiego 

do Ujścia 

15) Teren opracowania projektu planu miejscowego usytuowany jest na obszarze Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych nr 150 – Pradolina Warszawsko – Berlińska; 

16) Obszar opracowania projektu planu miejscowego znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód 

Podziemnych (JCWPd) nr 61 ((identyfikator UE – PLGW600061); 

17) Obszar opracowania planu miejscowego przylega do ulicy Głównej oraz ulicy Zacisze. W ulicy 

Głównej brak jest kanalizacji sanitarnej, ale jest sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa. 

Natomiast w ulicy Zacisze jest sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Obie 

te ulice objęte są ww. uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulęcinek; 

18) Gmina Krzykosy zgodnie z uchwałą nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 27 maja 2017 r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego 

na lata 2016 – 2022 wraz planem inwestycyjnym54 została zaliczona do VI regionu. Gmina jest 

członkiem Porozumienia Międzygminnego, w skład którego wchodzi 17 gmin z regionu VI i 

które obsługiwane są przez „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie; 

19) Roczna ocena jakości powietrza na rok 2019 w województwie wielkopolskim dla strefy 

wielkopolskiej według kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia ludzi wykazała 

przekroczenie i zaliczenie do klasy C pyłu PM10, benzo(a)pirenu B(a)P w PM10, do klasy C1 

pyłu PM2.5 oraz klasy D2 ozonu O3. W przypadku pozostałych mierzonych substancji nie 

zanotowano przekroczeń i tym samym strefę wielkopolską zakwalifikowano w tym zakresie do 

klasy A. Jako główną przyczynę przekroczeń należy wskazać oddziaływanie emisji związanych z 

indywidualnym ogrzewaniem budynków; 

20) Ocena jakości powietrza w strefie wielkopolskiej pod kątem ochrony roślin nie wykazała 

przekroczeń w zanieczyszczeniu powietrza dwutlenkiem azotu, dwutlenkiem siarki, a co za tym 

idzie strefa wielkopolska została zaliczona do klasy A. W przypadku ozonu, a w szczególności 

parametru AOT40 (wskaźnik określający zanieczyszczenie powietrza ozonem, obliczany dla 

okresu maj – lipiec), nastąpiły przekroczenia i strefa wielkopolska została zaliczona do klasy C 

wg poziomu docelowego i klasy D2 wg poziomu celu długoterminowego. W tym przypadku 

nastąpiło pogorszenie, ponieważ w 2018 r. strefa wielkopolska w zakresie ozonu była 

zakwalifikowana do klasy A. 

21) Obszar opracowania planu położony jest przy drodze gminne tj. ul. Zacisze (KDG 550129P) oraz 

przy drodze powiatowej 3676P Sulęcinek – Murzynówko (droga powiatowa nr 3671P – 

Sulęcinek – Murzynowo Leśne – droga powiatowa nr 11) tj. ul. Głównej; 

22) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu corocznie przeprowadzania badania 

monitoringowe hałasu. W badaniach przeprowadzonych w 2017 r i 2016 r. nie znajdował się 

żaden punkt na terenie gminy Krzykosy; 

 
54 Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 4263 z późn.zm.) 
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23) Obszar opracowania planu miejscowego znajduje się ponad 300 m od linii kolejowej nr 272 

Kluczbork – Poznań Główny. Również w tym przypadku w 2017 r. nie były przeprowadzane 

żadne badania poziomu hałasu; 

24) W 2018 r. Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu przeprowadził badania pól 

elektromagnetycznych w środowisku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na 45 

punktach pomiarowych. Na terenie gminy Krzykosy został zlokalizowany punkt pomiarowy w 

miejscowości Sulęcin (pkt nr 45). W żadnym z punktów badawczych nie stwierdzono 

przekroczenia poziomów dopuszczalnych (7 V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 

GHz). W ramach monitoringu przeprowadzono także kontrolę 2 stacji bazowych telefonii 

komórkowej (instalacje radiokomunikacyjne) oraz 132 kontrole dokumentacyjne w zakresie 

instalacji emitujących pola elektromagnetyczne. Tutaj także nie stwierdzono przekroczeń. 

Również wśród 2066 złożonych sprawozdań z pomiarów pól elektromagnetycznych 

wykonanych w 2018, a przekazanych przez prowadzących instalacje oraz użytkowników 

urządzeń emitujących pola elektromagnetycznie nie odnotowano przekroczeń; 

25) Według A. Wosia (1994) teren gminy należy do regionu klimatycznego VIII zachodnio – 

pomorskiego północno – wielkopolskiego, subregionu Pyzderskiego VIII-6. Cechą 

charakterystyczną tego regionu jest występowanie pogody bardzo ciepłej i jednocześnie 

pochmurnej i bez opadów, z mniejszą amplitudą temperatur oraz wczesną wiosną i latem, a 

krótką zimą; 

26) Obszar opracowania projektu planu miejscowego znajduje się poza terenami chronionymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na terenie gminy Krzykosy 

zlokalizowane są dwa obszary Natura 2000: Lasy Żerkowsko – Czeszewskie PLH300053, Obszar 

specjalnej ochrony siedlisk, znajdujący się ponad 4 km na wschód od obszaru opracowania 

projektu planu miejscowego oraz Dolina Środkowej Warty, PLB300002, Obszar specjalnej 

ochrony ptaków, znajdujący się ponad 5 km na wschód od obszaru opracowania projektu planu 

miejscowego; 

27) Zgodnie z § 26- § 30 obowiązującego planu miejscowego, przyjętego uchwałą nr V/23/2007 

Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. ochroną objęte są stanowiska archeologiczne, 

obiekty wpisane do rejestru zabytków; kapliczki i figury, krzyże przydrożne, związane z kultem 

religijnym, tablice pamiątkowe oraz pomniki pamięci oraz budynki i założenia folwarczne, 

wymienione w aktualnej gminnej ewidencji zabytków gminy Krzykosy, stanowiące załącznik nr 

6 planu miejscowego. Na terenie opracowania znajduje się jedno stanowisko archeologiczne 

AZP 58-31/48, które podlega ochronie; 

28) Do problemów ochrony środowiska na tym terenie należy zaliczyć niewystarczające 

podłączenie obiektów do sieci kanalizacji sanitarnej, konieczność ochrony Głównego Zbiornika 

Wód Podziemnych GZWP nr 150, który ze względu na brak warstw nieprzepuszczalnych, jest 

podatny na zanieczyszczenia antropogeniczne, konieczność dbałości o stan powietrza poprzez 

ograniczenie niskiej emisji, uregulowanie kwestii lokalizacji PSZOK na terenie gminy; 

29) Realizacja ustaleń projektu planu miejscowego wiązać się zatem będzie z wpływem na 

powierzchnię ziemi, zasoby i krajobraz; zasoby wodne, różnorodność biologiczną, faunę i florę, 

powietrze, klimat i środowisko akustyczne, zabytki i dobra materialne; 

30) Ustalenia projektu planu miejscowego nie powinny transgranicznie oddziaływać na 

środowisko. Jedynym zagrożeniem jest położenie na obszarze Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych GZWP nr 150 Warszawa – Berlin, który jest podatny na antropopresję. Biorąc 

jednak pod uwagę planowaną funkcję tj. zabudowę mieszkaniowo – usługową i związane z tym 

przekształcenia powierzchni ziemi (głębokość wykopów) oraz odległość od granic państwa jest 

mało prawdopodobnie rozprzestrzenianie zanieczyszczeń tą drogą; 
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31) Projekt planu zawiera rozwiązania mające ograniczać potencjalny negatywny wpływ ustaleń 

projektu planu miejscowego na środowisko; 

32) Analiza realizacji skutków postanowień projektu planu miejscowego odbywać się będzie w 

ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz oceny aktualności studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 
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8. Oświadczenie autora prognozy 

Niniejszym oświadczam, że jestem autorem Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zacisze, obręb geodezyjny 

Sulęcinek, gmina Krzykosy oraz spełniam wymagania określone w art. 74a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 

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

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko . 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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