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1. WSTĘP 

Przedmiot i główne cele opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko 

ustaleń projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy. 

Prognoza oddziaływania na środowisko, o której mowa wyżej, dalej zwana będzie 

„prognozą” lub „prognozą oddziaływania na środowisko”. 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krzykosy, o której mowa wyżej, dalej zwana będzie „ zmianą Studium”. 

 Przedmiotem opracowania jest zmiana Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, zatwierdzonego Uchwałą 

nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r. i zmienionego Uchwałą 

Nr XXVIII/178/2005 Rady Gminy Krzykosy z dnia 31 sierpnia 2005 r., Uchwałą Nr 

VI/38/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 6 kwietnia 2011 r., Uchwałą nr VII/36/2015 Rady 

Gminy Krzykosy z dnia 20 maj 2015 r., Uchwałą nr XLIII/261/2018 Rady Gminy Krzykosy 

z dnia 22 marca 2018 r., Uchwałą Nr XLVII/284/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 

czerwca 2018 r. oraz Uchwałą Nr XLIX/303/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 sierpnia 

2018 r. 

 Zmiana Studium, będąca przedmiotem analizy, została wywołana Uchwałą Nr IX/89/2019 

z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy. 

Głównym celem sporządzenia prognozy jest określenie skutków ustaleń zmiany Studium 

oraz ich wpływu na środowisko, a także zaproponowanie rozwiązań eliminujących lub 

ograniczających niekorzystne oddziaływanie ustaleń zmiany Studium na poszczególne 

elementy środowiska oraz środowiska jako całości. 

 

Podstawa prawna opracowania 

Podstawą prawną opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko jest art. 51. 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz ustawa z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., 

poz. 293, ze zm.). 

Przy opracowywaniu prognozy uwzględniono następujące akty prawne: 

- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1219, ze zm.); 

- ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., 

poz. 55, ze zm.); 

- ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: 

Dz.U. z  2017 r., poz. 1161, ze zm.); 

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

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. Z 2019 r., poz. 1437, ze zm.); 

- ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 310, ze 

zm.); 

- ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 

1333, ze zm.); 

- ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 797, ze 

zm.); 
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- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 

833, ze zm.); 

- ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2019 r., poz. 868, ze zm.); 

- ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2020 r., poz. 261, ze zm.); 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: 

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

- rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 112); 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 

dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. z 2012 r., poz. 914); 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. z  2014 r. poz. 1409); 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183); 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408); 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z  2019 r., poz. 

1839). 

 

Główne cele zmiany Studium i jego powiązania z innymi dokumentami 

 Obecnie, na przedmiotowym terenie obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, które wprowadzone zostało uchwałą 

nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r. ze zm. 

 Głównym celem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy jest wyznaczenie terenów elektrownii fotowoltaicznych EF 

powyżej 100kW wraz z ich strefami ochronnymi. 

 Zmiana Studium obejmuje zagadnienia wymienione w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 Zmiana Studium powiązana jest z Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Wielkopolskiego (uchwała Nr V/70/19 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r.). Powiązanie to polega na zachowaniu zgodności 

z generalnymi rozstrzygnięciami wskazanymi dla poszczególnych obszarów zapisanych 

w planie województwa. W zmianie Studium zostały wykorzystane następujące materiały: 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy 

(Uchwała Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r., ze zm.); 

- Uchwała Nr IX/89/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy; 

- Opracowanie ekofizjograficzne gminy Krzykosy, Pracownia Geologiczno-Kartograficzna, 

Poznań 2004 r.; 

- wnioski instytucji do zmiany Studium; 

- dane pochodzące z Urzędu Gminy w Krzykosach; 

- mapy zasadnicze; 

- dane ze stron internetowych: http://obszary.natura2000.org.pl/; Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu (www.poznan.rzgw.gov.pl); Państwowego Instytutu 

Geologicznego (http://www.pgi.gov.pl/), Państwowej Służby Hydrologicznej 

http://obszary.natura2000.org.pl/
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(http://www.psh.gov.pl/); http://maps.geoportal.gov.pl/; System Midas 

(geoportal.pgi.gov.pl/midas-web). 

 

Zakres prognozy i jej powiązania z innymi dokumentami 

Zakres informacji wymaganych w prognozie określa ustawa z dnia 3 października 2008 r.  

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zakres i stopień szczegółowość 

informacji zawartych w niniejszej prognozie zgodnie z zapisami ww. ustawy precyzują pisma 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (nr WOO-III.411.14.2020.PW.1 

z dnia 5 lutego 2020 r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie 

Wielkopolskiej (nr ON.NS-52-2-1/20 z dnia 4 lutego 2020 r.) 

W prognozie wykorzystano następujące dokumenty: 

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego; 

- Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku; 
- Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 

roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Warszawa, październik 2013, 

- Opracowanie ekofizjograficzne gminy Krzykosy, Pracownia Geologiczno-

Kartograficzna, Poznań 2004 r.; 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krzykosy (Uchwała Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 

2000 r., ze zm.); 

- Uchwała Nr IX/89/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy; 

- Plan zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z dnia 2016r. 

poz. 1967); 

- Klasyfikacja wskaźników jakości wód płynących w województwie Wielkopolskim za 

rok 2017, WIOŚ, Poznań 2018; 

- Roczną ocenę jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2019, GIOŚ, 

Poznań 2020; 

- Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych sieci krajowej w ramach 

monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w roku 2018, wg 

badań PIG; WIOŚ 2019; 

- Oceny stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w roku 2017-2018, 

GIOŚ; 

- Europejska Konwencja Krajobrazowa sporządzona we Florencji dnia 20 października 

2000r. (Dz. U. z 2006r., Nr 14, poz. 98), 

- Monitoring pól elektromagnetycznych w roku 2018, WIOŚ; Poznań 2019 r. 

- dane ze stron internetowych: http://obszary.natura2000.org.pl/; Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu (www.poznan.rzgw.gov.pl); Państwowego Instytutu 

Geologicznego (http://www.pgi.gov.pl/), Państwowej Służby Hydrologicznej 

(http://www.psh.gov.pl/); http://maps.geoportal.gov.pl/; System Midas 

(geoportal.pgi.gov.pl/midas-web). 

 

Metoda zastosowana przy sporządzaniu prognozy 

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko podzielono na dwie części: prace 

terenowe oraz kameralne. Prace terenowe polegały na przeprowadzeniu wizji lokalnej, która 

umożliwiła dokonanie jego oględzin, określenie stanu jego zagospodarowania, zachowania 

lub degradacji. Ustalono również powiązania obszaru z terenami sąsiednimi oraz dokonano 

oceny stanu przestrzeni. Dodatkowo zebrano informacje o terenie dotyczące danych 

geograficznych, statystycznych, technicznych, które uzyskano w Urzędzie Gminy 

http://obszary.natura2000.org.pl/
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w Krzykosach oraz z innych dostępnych źródeł wymienionych w niniejszym opracowaniu. 

Następnie przystąpiono do prac kameralnych podczas których skonfrontowano poszczególne 

materiały z wynikami oględzin. To pozwoliło sporządzić kompleksową ocenę sposobów 

użytkowania poszczególnych terenów, aktualnego stanu środowiska oraz jego podatności na 

degradację.  

Następnie ustosunkowano się do zmiany Studium, przede wszystkim do terenów prawnie 

chronionych, potencjalnych zagrożeń dla tych terenów i środowiska terenów bezpośrednio 

objętych zmianą Studium i przyjętych założeń ochrony środowiska. Wpływ zmiany 

przeznaczenia terenów na stan środowiska i zagrożenie dla terenów chronionych 

przeanalizowano w kategoriach oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, 

skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych, długoterminowych, stałych, 

chwilowych, pozytywnych. Efektem przeprowadzanych analiz jest przedstawienie rozwiązań 

minimalizujących negatywny wpływ ustaleń zmiany Studium na środowisko.  

2. Opis i krótka charakterystyka przyrodnicza terenu i jego otoczenia. 

Położenie i ogólna charakterystyka terenu.  

Gmina Krzykosy położona jest w środkowej części województwa wielkopolskiego, 

w granicach powiatu średzkiego, około 50-60 km na południowy-wschód od Poznania. 

Graniczy z gminami: Zaniemyśl, Środa Wielkopolska, Miłosław, Nowe Miasto nad Wartą 

oraz Książ Wielkopolski. 

Teren oznaczony symbolem zm.6a 

Przedmiotowy teren, położony jest w zachodniej części gminy Krzykosy, obejmuje tereny 

działek ewidencyjnych lub ich części o numerach 76, 72, 71 w obrębie Młodzikowo. Teren 

jest użytkowany rolniczo. Działka ewidencyjna o numerze 72 użytkowana jest w całości jako 

grunt orny. Działki ewidencyjne o numerach 71 i 76 stanowią tereny rowów melioracyjnych. 

Na działkach nie występuje zabudowa. Teren nie jest uzbrojony. Przez przedmiotowy teren 

przebiega linia wysokiego napięcia 2x400kV relacji Kromolice - Ostrów oraz linie 

energetyczne średniego napięcia 15 kV. Powierzchnia terenu wynosi około 17 ha. 

Teren oznaczony symbolem zm.6b 

Przedmiotowy teren, położony jest w zachodniej części gminy Krzykosy, obejmuje tereny 

działek ewidencyjnych lub ich części o numerach 78/41, 79, 80, 81, 82/1, 83, 84, 85, 86/1, 

89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2, 97, 98/2, 99, 9146, 9147 w obrębie Młodzikowo. 

Ww. działki użytkowane są rolniczo. Na działkach nie występuje zabudowa. Teren nie jest 

uzbrojony. Na działkach ewidencyjnych o numerach 92, 96/1, 98/2, 9146, 9147 występują 

tereny leśne. Działki ewidencyjne o numerach 81, 89/1, 91, 93, 95, 99 stanowią tereny rowów 

melioracyjnych. Przez przedmiotowy teren przebiega linia wysokiego napięcia 2x400kV 

relacji Kromolice - Ostrów oraz linie energetyczne średniego napięcia 15 kV. Powierzchnia 

terenu wynosi około 190 ha. 

Teren oznaczony symbolem zm.6c 

Przedmiotowy teren, położony jest w północno-wschodniej części gminy Krzykosy, obejmuje 

tereny działek ewidencyjnych lub ich części o numerach  203, 204/10, 204/15, 204/16, 

204/17, 204/18, 204/19, 204/20, 204/21, 211, 212, 214, 216/1, 220, 221 i 9043 w obrębie 

Miąskowo. Ww. działki użytkowane są rolniczo. Na działkach nie występuje zabudowa. 

Działki nie są uzbrojone. Działka ewidencyjna nr 9043 stanowi drogę KDG 550122 P. 

Powierzchnia terenu wynosi około 45 ha. 

Teren oznaczony symbolem zm.6d 

Przedmiotowy teren, położony jest w północno-wschodniej części gminy Krzykosy, obejmuje 

tereny działek ewidencyjnych lub ich części o numerach 177/1, 177/3, 177/4, 178 i 219/1 

w obrębie Miąskowo. Ww. działki użytkowane są rolniczo. Na działkach nie występuje 
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zabudowa. Działki nie są uzbrojone. Działka ewidencyjna nr 219/1 stanowi drogę KDG 

550122 P. Powierzchnia terenu wynosi około 19 ha. 

 

Usytuowanie fizyczno-geograficzne.  

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego obszar gminy niemal 

w całości leży na obszarze Kotliny Śremskiej, będącej jednym z mezoregionów Pradoliny 

Warciańsko-Odrzańskiej (pradoliny warszawsko-berlińskiej). Jedynie niewielki, północno-

wschodni skrawek gminy jest częścią sąsiedniej Równiny Wrzesińskiej, należącej do 

makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego i podprowincji Nizin Środkowopolskich. 

 

Rzeźba terenu.  

Ukształtowanie terenu jest zróżnicowane mimo, że deniwelacje nie sięgają nawet 40 m. 

Północno-zachodnia część gminy to niewielki fragment płaskiej wysoczyzny morenowej, 

wyniesionej na 80-83 m n.p.m. i ograniczonej od południa silnie nachylonym zboczem 

pradoliny o wysokości około 10 m. U jego podnóża położone są: 

- płaskie powierzchnie terasy nadzalewowej, lekko pochylone ku Warcie, wyniesione na 

65-72 m n.p.m., tj około 3-8m ponad średni poziom wody w rzece (lokalnie silnie 

zawydmione lub z charakterystyczną siecią cieków błądzących), 

- terasa zalewowa Warty, wyniesiona na 63-70 m n.p.m. (około 1-3m) z gęstą siecią staro 

rzeczy. 

Przejścia pomiędzy poszczególnymi fragmentami (formami) terenu są w miarę wyraźne. 

W krajobrazie gminy szczególnie zaznacza się wspomniana krawędź pradoliny Warty 

o spadkach wynoszących 8 –20%, zalesione wydmy wałowe i paraboliczne oraz niezwykle 

rozbudowana sieć wilgotnych i podmokłych starorzeczy Warty, niekiedy wypełnionych wodą 

lub zajętych przez torfowiska. 

  

Budowa geologiczna i warunki gruntowe. 

Gmina Krzykosy położona jest na obszarze monokliny przedsudeckiej. Podłoże 

mezozoiczne tworzą utwory jury, wykształcone w postaci margli i wapieni. Trzeciorzęd 

reprezentowany jest przez mioceńskie iły, mułki i piaski z seriami węgla brunatnego oraz 

plioceńskie iły pstre. 

Czwartorzęd to głównie plejstoceńskie utwory lodowcowe i wodnolodowcowe o niedużej 

miąższości, rzędu 25-50 m oraz postglacjalne osady rzeczne. 

Utwory bezpośredniej akumulacji lodowca, budujące powierzchnie wysoczyznowe, 

wykształcone są w postaci glin i piasków gliniastych. Na obszarze gminy występują one 

fragmentarycznie i przykryte są cienka warstwą fluwioglacjalnych piasków i żwirów. W 

pradolinie, od powierzchni terenu zalegają rzeczne i wodnolodowcowe piaski i żwiry 

o miąższości dochodzącej do 25 m. 

Utwory holoceńskie to głównie aluwia terasy zalewowej Warty, wykształcone w postaci 

piaszczystych i pylastych mad, lokalnie występujących namułów i torfów, 

charakterystycznych dla niektórych starorzeczy oraz piasków eolicznych. 

Duże połacie gminy charakteryzują się gruntami o dobrych warunkach geotechnicznych, 

wystarczających dla większości obiektów budowlanych. Niewskazane dla budownictwa są 

wszelkie tereny wydmowe a zdecydowanie niekorzystne fragmenty dna doliny, zajęte przez 

grunty organiczne i próchniczne. 

 

Surowce mineralne.  

Na terenach objętych zmianą Studium nie występują surowce mineralne. 
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Wody powierzchniowe.  

Omawiany obszar w całości położony jest w dorzeczu rzeki Warty, wyznaczającej 

południową granicę gminy. Jej krótkie, bezpośrednie dopływy zbierają wody z terenów 

międzywala i powierzchni tarasowych, położonych na południe od strefy zalesień 

rozciągających się od Sulęcina po Orzechowo. Środkową i Zachodnią część gminy odwadnia 

Kanał Borkowski, a północną Moskawa oraz jej dopływ Miłosławka.  

Na terenach oznaczonych zm.6a i zm. 6b występują wody powierzchniowe w postaci 

kanałów melioracyjnych. Ponadto przez tereny objęty zm.6b przebiega Kanał Bobrowski 

(kod: RW60001718536) stanowiący naturalną część wód – potok nizinny piaszczysty na 

utworach staroglacjalnych. 

 

Wody gruntowe  

Wody gruntowe swym charakterem i głębokością zalegania, odzwierciedlają cechy 

konfiguracyjne terenu oraz jego budowę geologiczną. Piaszczysto-żwirowe (przepuszczalne) 

podłoże dużych połaci gminy powoduje, że woda gruntowa występuje w sposób ciągły, a jej 

zwierciadło ma charakter swobodny lub lekko napięty. Jedynie na obszarze wysoczyzny, 

zbudowanej z gruntów spoistych, wody gruntowe charakteryzują się nieciągłym, napiętym 

zwierciadłem wody. Na terenie gminy można wyróżnić trzy strefy o różnym poziomie 

zalegania wód gruntowych: dno doliny wart 0 – 1 m p.p.t., powierzchnie teras 

nadzalewowych 1 – 2 m p.p.t. oraz powierzchnie wysoczyznowe oraz silnie zawydmione 

powierzchnie teras około 2 – 5 m p.p.t. 

 

Wody podziemne.  

Tereny objęte zmianą Studium leżą w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

nr 150 Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, o reżimie wysokiej ochrony (OWO). Szacunkowe 

zasoby dyspozycyjne wynoszą 456 m
3
 na dobę. Średnia głębokość ujęć wynosi 25 - 30 m. 

Północna część gminy Krzykosy położona jest również w granicy Głównego zbiornika Wód 

Podziemnych nr 143 Subziornik Inowrocław-Gniezno. Jednakże przedmiotowe zmiany nie 

leżą w granicach GZWP nr 143. Tereny objęte zmianą Studium leżą w granicach Jednolitej 

Części Wód Podziemnych nr 61. Przedmiotowe tereny leżą poza strefami ochronnymi ujęć 

wód podziemnych. 

 

Warunki glebowe.  

Warunki glebowe na obszarze gminy należą do jednych z słabszych na obszarze 

Województwa Wielkopolskiego. Ogólny wskaźnik rocznej przestrzeni produkcyjnej, według 

klasyfikacji Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNiG) w Puławach wynosi 

50,6 pkt, przy średniej wojewódzkiej wynoszącej 67,6 i średniej krajowej wynoszącej 66,6 

pkt. 

 

Teren oznaczony symbolem zm.6a 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe działki ewidencyjne o numerach 76, 72, 

71 w obrębie Młodzikowo stanowią grunty orne klasy RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb RV, RVI , 

PsIV oraz rowy W.  

 

Teren oznaczony symbolem zm.6b 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe działki ewidencyjne o numerach  78/41, 

79, 80, 81, 82/1, 83, 84, 85, 86/1, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2, 97, 98/2, 99, 9146, 

9147 w obrębie Młodzikowo stanowią grunty orne klasy RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, RV, RVI; 

pastwiska PsIV, PsV; grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lz-PsIV; 
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nieużytki N, grunty pod rowami W, W-RIVb, W-RV; grunty pod wodami powierzchniowymi 

płynącymi Wp; lasy LsIV, LsV, Ls oraz drogi dr. 

 

Teren oznaczony symbolem zm.6c 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe działki ewidencyjne o numerach  203, 

204/10, 204/15, 204/16, 204/17, 204/18, 204/19, 204/20, 204/21, 211, 212, 214, 216/1, 220, 

221 i 9043 w obrębie Miąskowo stanowią grunty orne klasy RIVb, RV; nieużytki N, grunty 

pod rowami W, W-RIVb, W-RV; oraz drogi dr. 

 

Teren oznaczony symbolem zm.6d  
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe działki ewidencyjne o numerach  177/1, 

177/3, 177/4, 178 i 219/1 w obrębie Miąskowo stanowią grunty orne klasy RVI oraz drogi dr. 

 

Szata roślinna i świat zwierzęcy.  

Teren oznaczony symbolem zm.6a 
Teren użytkowany rolniczo, jako grunt orny w związku z czym porośnięte są roślinnością 

związaną z uprawami rolnymi. W granicach przedmiotowego terenu zlokalizowane są rowy 

melioracyjne. Brzegi porośnięte są roślinnością przywodną oraz pojedynczymi drzewami. 

Brzegi kanałów niemal bezpośrednio przylegają do gruntów ornych. Świat zwierzęcy jest 

charakterystyczny dla obszarów nizinnych. 

 

Teren oznaczony symbolem zm.6b 

Teren w znacznym stopniu użytkowany rolniczo, jako grunty orne związku z czym porośnięte 

są roślinnością związaną z uprawami rolnymi. W granicach przedmiotowego terenu 

zlokalizowane są rowy melioracyjne oraz potok nizinny – Kanał Bobrowski. Brzegi 

porośnięte są roślinnością przywodną oraz pojedynczymi drzewami. Na przedmiotowym 

terenie występują niewielkie obszary leśne. Ważną rolę w krajobrazie otwartym odgrywają 

zadrzewienia śródpolne, przydrożne, zieleń przybrzeżna wód otwartych i rowów. Natężenie 

zadrzewień w obrębie poszczególnych odcinków dróg i cieków jest zróżnicowane. 

Świat zwierzęcy jest charakterystyczny dla obszarów nizinnych. 

 

Teren oznaczony symbolem zm.6c 

Teren użytkowany rolniczo, jako grunty orne związku z czym porośnięte są roślinnością 

związaną z uprawami rolnymi. Świat zwierzęcy jest charakterystyczny dla obszarów 

nizinnych. 

 

Teren oznaczony symbolem zm.6d  
Teren użytkowany rolniczo, jako grunty orne związku z czym porośnięte są roślinnością 

związaną z uprawami rolnymi. Świat zwierzęcy jest charakterystyczny dla obszarów 

nizinnych. 

  

Klimat  

Według A. Wosia teren gminy Krzykosy należy do regionu klimatycznego VIII 

zachodnio-pomorskiego północno-wielkopolskiego, subregionu Pyzderskiego (VIII-6). 

Region ten cechuje: 

- 257 dni ciepłych (powyżej 0oC w ciągu doby); 

- 81 dni mroźnych (poniżej 0oC w ciągu doby); 

- najwyższą średnią temperaturę notuje się w lipcu (17,8oC); 

- najniższą średnią temperaturę notuje się w grudniu (-3,2oC); 
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- najwyższą średnią wilgotność względną notuje się w grudniu (89%); 

- najniższą średnią temperaturę notuje się w lipcu (69,3%); 

- dominują wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, o średniej prędkości 4,0m/sek. 

 

Zagospodarowanie terenów otaczających. 

Tereny objęte zm.6a, zm.6b, zm.6c, zm.6d położone na terenach otwartych. Otoczone są 

terenami rolniczymi wraz z rowami melioracyjnymi oraz terenami leśnymi.  

3. Położenie terenu objętego zmianą Studium względem obszarów i obiektów objętych 

ochroną na podstawie przepisów odrębnych.  

W otoczeniu omawianego terenu znajdują się następujące obszary i obiekty chronione na 

podstawie przepisów szczególnych, w tym: 

• ustawy Prawo wodne: 

- Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP nr 150) – Pradolina Warszawa-Berlin 

o reżimie wysokiej ochrony (OWO) – na omawianych terenach; 

- Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP nr 143) – Subzbiornik Inowrocław 

Gniezno – poza omawianymi terenami; 

• ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody:  

- obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „ Ostoja Rogalińska” (kod obszaru: 

PLB300017) - położone poza przedmiotowymi terenami; 

- specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Rogalińska Dolina Warty” (kod 

obszaru: PLH300012) - położone poza przedmiotowymi terenami; 

- obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty” (kod 

obszaru PLB300002) - położone poza przedmiotowymi terenami; 

- obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Lasy Żerkowsko-Czeszewskie (kod obszaru: 

PLH300053) - położone poza przedmiotowymi terenami. 

4. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne jego zmiany w przypadku braku 

realizacji ustaleń zmiany Studium.  

Stan gleb 

Na terenach objętych zmianami Studium oznaczonych symbolami zm.6a i zm.6b występują 

grunty chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych, wymagające zgody na przeznaczenie ich na cele nierolnicze i nieleśne. 
 

Stan wód powierzchniowych, gruntowych i podziemnych.  

Na podstawie Map jednolitych części wód podziemnych zamieszczonych na stronie 

internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

(www.poznan.rzgw.gov.pl) określono stan wód podziemnych i powierzchniowych 

występujących w granicach gminy Krzykosy (Tabele A – C). 

 

Tabela A: Jednolite części wód podziemnych 

(źródło: RZGW w Poznaniu; 2016r.) 
Charakterystyka kod GW600061 

Cel środowiskowy stan ilościowy dobry 

stan chemiczny dobry 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych 

monitoring monitorowana 

stan chemiczny dobry 

stan ilościowy dobry 
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ryzyko nieosiągnięcia celu 

środowiskowego 

niezagrożona 

 

Tabela B: Jednolite części wód powierzchniowych – rzeki 

(źródło: RZGW w Poznaniu; 2016r.) 
Charakterystyka nazwa Kanał Bobrowski 

kod PLRW60001718536 

typ JCWP potok nizinny piaszczysty na 

utworach staroglacjalnych (17) 

status hydromorfologiczny naturalna część wód 

Cel środowiskowy stan/potencjał dobry 

stan chemiczny dobry 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych 

monitoring niemonitorowana 

aktualny stan JCWP zły 

ryzyko nieosiągnięcia celu 

środowiskowego 

niezagrożona 

 

Tabela C: Jednolite części wód powierzchniowych – rzeki  

(źródło: RZGW w Poznaniu; 2016r.) 
Charakterystyka nazwa Miłosławka od Kan. Połczyńskiego 

do ujścia 

kod PLRW600017185489 

typ JCWP potok nizinny piaszczysty na 

utworach staroglacjalnych (17) 

status hydromorfologiczny silnie zmieniona część wód 

Cel środowiskowy stan/potencjał dobry 

stan chemiczny dobry 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych 

monitoring monitorowana 

aktualny stan JCWP zły 

ryzyko nieosiągnięcia celu 

środowiskowego 

zagrożona 

 

Na podstawie Oceny stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w roku 

2017-2018, opracowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w poniższej tabeli 

przedstawiono stan w punktach-pomiarowych na JCWP obejmujących tereny objęte 

opracowaniem. 

L.p. 

Nazwa punktu 

pomiarowo 

kontrolnego 

kl. el. 

biologicznych 

kl. el. 

chemicznych 

kl. el. 

hydromorfologicz

nych 

kl. el. 

fizykochemicznyc

h 

Kanał Bobrowski - PLRW60001718536 

1. Kanał 

Bobrowski - 

Młodzikowo 

2 stan poniżej dobrego 2 >2 

Miłosławka od Kan. Połczyńskiego do ujścia - PLRW600017185489 

2. Miłosławka - 

Garby 5 stan poniżej dobrego 2 >2 

 

Zgodnie z Oceną jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych sieci krajowej 

w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w roku 2018 na 

terenie JCWPd nie było zlokalizowanych punktów pomiarowych. 

 

Stan jakości powietrza  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie 

stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, gmina Krzykosy znajduje się w strefie 

wielkopolskiej (kod strefy: PL3003) – dla celów oceny jakości powietrza pod kątem 
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zawartości: ozonu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla i benzenu, 

pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu 

i benzo(a)pirenu. Oceniając stan powietrza wzięto pod uwagę ochronę zdrowia ludzi (L) i 

ochronę roślin (R). 

W poniższych tabelach, sporządzonych na podstawie, opracowanej przez Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska, Rocznej oceny 

jakości powietrza w województwie Wielkopolskim za rok 2019, podano informacje opisujące 

stan jakości powietrza wyżej wymienionej strefy. 

 

OCHRONA ZDROWIA LUDZI 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

NO2 SO2 CO C6H6 pył 

PM2,5 

pył 

PM10 

BaP As Cd Ni Pb O3 

A A A A A C C A A A A A 

 
klasa A  – stężenia zanieczyszczenia nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, 

poziomów docelowych  

klasa B – stężenia zanieczyszczenia przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają 

poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji 

klasa C  – stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines 

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

dopuszczalne, poziomy docelowe  
 

OCHRONA ROŚLIN 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

NOX SO2 O3 

A A A 
klasa A  – stężenia zanieczyszczenia nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, 

poziomów docelowych  

klasa B – stężenia zanieczyszczenia przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają 

poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji 

klasa C – stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines 

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

dopuszczalne, poziomy docelowe 
 

W stosunku do roku 2018 nie nastąpiły zmiany w zagospodarowaniu terenu objętego 

prognozą, które miałyby wpływ na zmianę danych określonych w tabeli danych, a zatem i w 

ocenie stanu powietrza.  

  

Stan klimatu akustycznego.  

Na pogorszenie klimatu akustycznego na terenie Gminy Krzykosy wpływ ma przede 

wszystkim hałas pochodzenia komunikacyjnego. 

 Wg. Raportu o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010 w ciągu drogi krajowej 

nr 11 na terenie powiatu średzkiego do którego należy gmina Krzykosy istniały 3 punkty 

pomiarowe: Żabikowo, Środa Wlkp. oraz Brodowo. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki 

pomiarów. 

L.p. MIejscowość Odległość punktu 

pomiarowego od drogi 

(m) 

Równoważny poziom 

hałasu (dB) 

-pora dzienna 

Równoważny poziom 

hałasu (dB) 

-pora nocna 

1 Żabikowo 10 71,5 69,5 

2 Środa Wlkp. 10 74,3 72,1 
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3 Brodowo 10 77,9 69 

Należy przypuszczać iż poziom hałasu wzdłuż drogi krajowej nr 11 przyjmuje podobne 

wartości jak w ww. punktach pomiarowych. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, iż na 

terenie gminy Krzykosy, wzdłuż istniejącej trasy, istnieje niewiele zabudowy. 

W roku 2012 na terenie powiatu średzkiego WIOŚ nie prowadził pomiarów poziomów 

hałasu komunikacyjnego. 

Przedmiotowe tereny leżą poza zasięgiem oddziaływania dróg krajowych. 

 

Zagrożenie środowiska przez odpady  - nie występuje.  

Gospodarka odpadami na terenie gminy Krzykosy odbywa się zgodnie z przepisami 

odrębnymi.  

 

Zagrożenie polami elektromagnetycznymi 

Przez tereny objęte zmianą Studium przebiegają linie elektroenergetyczne wysokiego 

i średniego napięcia.  

Teren oznaczony symbolem zm.6a  
Linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 2x400kV relacji Kromolice - Ostrów i linia 

elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV. 

Teren oznaczony symbolem zm.6b 
Linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 2x400kV relacji Kromolice - Ostrów i linia 

elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV. 

Teren oznaczony symbolem zm.6c  
Linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV. 

Teren oznaczony symbolem zm.6d  
Brak. 

 

Na podstawie Monitoringu pól elektromagnetycznych w roku 2018 nie stwierdzono 

przekroczeń poziomu dopuszczalnego w punktach pomiarowym na terenie województwa 

Wielkopolskiego. 

 

Surowce mineralne  

Na terenach objętych zmianą Studium nie występują złoża surowców mineralnych.  

Tereny w Miąskowie obejmuje koncesja: nr 32/96/p z dnia 19.07.1996 r. na poszukiwanie 

ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Kórnik – Środa”. 

Tereny w Młodzikowie obejmuje koncesja nr 29/2001/Ł z dnia 08.05.2017r. na poszukiwanie 

rozpoznawanie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu 

ziemnego ze złóż w obszarze: „Śrem – Jarocin”. 

 

Zagrożenie powodziowe 

Zgodnie z Mapami Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wszystkie tereny 

objęte zmianą nr 6a, 6b, 6c, 6d leżą poza terenami szczególnego zagrożenia powodziowego, 

wobec czego nie wyznacza się terenów zalewowych. Tereny oznaczone jako zm.6a, zm.6b 

częściowo leżą na obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 

wału powodziowego. Tereny oznaczone zm.6c, zm.6d położone są poza obszarem 

narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub szkodzenia wału powodziowego. 

 

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji zmiany Studium.  

W przypadku braku realizacji zmiany Studium, obowiązywać będzie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, które 

wprowadzone zostało Uchwałą  nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 
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2000 r. z późn. zm. W przypadku braku realizacji zmiany Studium nie nastąpią zmiany stanu 

środowiska. Przedmiotowe tereny będą użytkowane jak dotychczas jako grunty orne i leśne. 

Warunkiem zachowania dobrego stanu środowiska na terenach rolnych jest prowadzenie 

zrównoważonej gospodarki rolnej. 

5. Cele ochrony środowiska. 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymogło na Polsce dostosowanie prawa do 

wymogów unijnych. Ochrona środowiska jest jednym ze stałych zadań z określonymi 

działaniami regulującymi i zapobiegawczymi. W dziedzinie ochrony środowiska Unia 

Europejska wytycza liczne priorytety m.in. zapobieganie zmianom klimatu, ochronę 

różnorodności biologicznej, czy racjonalne gospodarowanie zasobami.  

Prawo Unii Europejskiej regulujące ochronę środowiska jest mocno rozbudowane. Do 

dokumentów rangi międzynarodowej istotnych z punktu widzenia omawianego projektu 

zmiany Studium należy wymienić: 

- dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do 

informacji o środowisku, 

- dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania 

jakością otaczającego powietrza, 

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 

Utworzenie europejskiej sieci ekologicznej jest niezbędnym elementem procesu integracji 

europejskiej. Podstawowym celem wspólnego przedsięwzięcia jest zwiększenie skuteczności 

ochrony bioróżnorodności. Uporządkowanym zapisem powiązań ekologicznych, będących 

formą związków międzynarodowych, jest koncepcja sieci ekologicznej NATURA-2000, 

realizująca naczelny cel zrównoważonego rozwoju. Jest to zadanie obligujące prawnie 

i politycznie Polskę do tworzenia sieci ekologicznej w układzie europejskim. 

Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. 

dyrektywa ptasia) i dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa). Zostały one 

transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody. 

Projekt zmiany jest aktualizacją zapisów obowiązującego Studium, w związku z tym 

obejmuje cześć celów ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym. Cele i sposób ich uwzględnienia w projekcie przedstawiony został w poniższych 

tabelach. 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy 

 15 

Tabela 1. Cele ustanowione na szczeblu  międzynarodowym i wspólnotowym 

Nazwa dokumentu Cel 
Sposób uwzględniania w projekcie zmiany 

Studium 

Ramowa Konwencja Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu wraz z wprowadzającym 

limity emisji protokołem z Kioto 

(...)badanie, wspieranie, 

rozwój oraz zwiększanie 

wykorzystania nowych i 

odnawialnych źródeł 

energii, technologii 

pochłaniania CO2 oraz 

zaawansowanych i 

innowacyjnych technologii 

przyjaznych dla 

środowiska 

- umożliwienie pozyskiwania energii ze 

źródeł odnawialnych 

Konwencja o różnorodności 

biologicznej 

(...)ochrona różnorodności 

biologicznej, 

zrównoważone 

użytkowanie jej elementów 

-wprowadzenie ochrony wód 

powierzchniowych oraz zasobów wodnych 

- wprowadzenie zapisów dotyczących 

powierzchni biologiczne czynnej 

- przyjęcie zasady zrównoważonego 

rozwoju 

Traktat o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej 

zachowanie, ochrona i 

poprawa jakości 

środowiska 

- wprowadzono ochronę GZWP nr 150 

- umożliwienie pozyskiwania energii ze 

źródeł odnawialnych 

racjonalne wykorzystanie 

zasobów naturalnych 
- ochrona zasobów naturalnych 

 

Tabela 2. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym 

Nazwa dokumentu Cel 
Sposób uwzględniania w projekcie zmiany 

Studium 

 Plan zagospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza 

Odry (na podstawie art. 4. 

Ramowej Dyrektywy Wodnej) 

 

-zapobieganie dopływowi 

lub ograniczenia dopływu 

zanieczyszczeń do wód 

podziemnych,  

-zapobieganie pogarszaniu 

się stanu wszystkich części 

wód podziemnych,  

-zapewnienie równowagi 

pomiędzy poborem a 

zasilaniem wód 

podziemnych  

-wdrożenie działań 

niezbędnych dla odwrócenia 

znaczącego i utrzymującego 

się rosnącego trendu stężenia 

każdego zanieczyszczenia 

powstałego w skutek 

działalności człowieka. 

- wprowadzono ochronę GZWP nr 150 

- prowadzenie gospodarki rolnej zgodnie z 

przepisami odrębnymi  

Polityka energetyczna Polski do 

2030 roku 

rozwój wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, 

w tym biopaliw 

- umożliwienie pozyskiwania energii ze 

źródeł odnawialnych 

Program ochrony powietrza dla 

strefy wielkopolskiej 

działania, których realizacja 

ma doprowadzić do 

osiągnięcia wartości 

dopuszczalnych lub 

docelowych substancji w 

powietrzu 

- umożliwienie pozyskiwania energii ze 

źródeł odnawialnych 
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6. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

postanowień zmiany Studium w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. 

 Na obszarach objętych zmianą Studium nie występują problemy ochrony środowiska 

istotne z punktu widzenia realizacji zmiany Studium, w szczególności dotyczące obszarów 

podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. 

7. Wpływ dotychczasowego zagospodarowania terenu na środowisko przyrodnicze 

 Stan środowiska na przedmiotowych jest dobry. Na przedmiotowych terenach nie 

stwierdzono negatywnych przekształceń środowiska przyrodniczego. 

8. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, 

średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko oraz 

przewidywane znaczące oddziaływania realizacji ustaleń zmiany Studium oraz 

rozwiązania minimalizujące jego skutki. 

Celem prognozy jest doprowadzenie do sytuacji, w której przedsięwzięcie nie generuje 

znaczących oddziaływań, o długotrwałym charakterze i szerokim zasięgu przestrzennym. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

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

oddziaływania na środowisko określa się przewidywane znaczące oddziaływania, w tym: 

bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, 

długoterminowe, stałe, chwilowe, pozytywne i negatywne. 

 

Wpływ zmiany Studium na bioróżnorodność, zwierzęta i rośliny 
Skutki negatywne ustaleń zmiany Studium dotyczące terenów przeznaczonych pod budowę 

elektrownii fotowoltaicznych EF wiążą się  głównie ze zmniejszeniem  powierzchni biologicznie 

czynnej zajętej przez budynki, instalacje i urządzenia. Przewidywane oddziaływanie negatywne: 

krótkoterminowe – oddziaływanie powstałe w wyniku prowadzenia prac związanych 

z instalowaniem elektrowni, bezpośrednie stałe – zmniejszenie się powierzchni biologicznie 

czynnej i w związku z tym zmniejszenie się bioróżnorodności.  

Realizacje inwestycji wpłyną na likwidację istniejących gruntów ornych co wpłynie na 

zmniejszenie bioróznorodności oraz przeniesienie zwierząt na tereny otaczające.  

Zmniejszenie bioróżnorodności, w tym częściowe usunięcie istniejącej szaty roślinnej 

oraz przeniesienie zwierząt na obszary ościenne będzie miało lokalny charakter gdyż 

związane jest działalnością na wybranych działkach. 

W celu eliminacji efektu „tafli wody” należy stosować panele z powłokami 

antyrefleksowymi ograniczającymi odbijanie promieni słonecznych, a tym samym 

zwiększającymi pochłanianie promieni słonecznych przez panel. Ponadto planowana 

wysokość paneli (do 6m) nie będzie stanowić przeszkody migracyjnej dla ptaków. 

Nie przewiduje się wpływu zapisów zmiany Studium na bioróżnorodność, zwierzęta 

i rośliny dotyczących terenów rolniczych ponieważ przeznaczenie proponowane w zmianie 

Studium jest zgodne z dotychczasowym użytkowaniem. 

  

Wpływ zmiany Studium na ludzi 
Elektrownia fotowoltaiczna jest urządzeniem neutralnym dla ludzi. Nie emituje hałasu, 

promieniowania, ani żadnych innych szkodliwych dla zdrowia ludzi substancji.  
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Negatywne krótkoterminowe działanie może wystąpić w trakcie prowadzenia robót 

budowlanych na terenach przeznaczonych na cele elektrowni fotowoltaicznych EF. 

 Wprowadzenie wskazanego w zmianie Studium zagospodarowania, możliwe jest 

wyłącznie pod warunkiem, że nie będzie ono powodować przekroczenia standardów jakości 

środowiska, określonych w przepisach odrębnych, na terenach chronionych w bliższym lub 

dalszym sąsiedztwie, również poza granicami objętymi zmianą Studium, takich jak zabudowa 

mieszkaniowa oraz usługi zdrowia, oświaty, kultu, lub terenach chronionych na mocy ustawy 

o ochronie przyrody.  

 

Wpływ zmiany Studium na wody 
Realizacja budowy elektrowni fotowoltaicznych nie powinna zmienić stosunków gruntowo-

wodnych, a tym samym wpłynąć negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.  
Nie przewiduje się znaczących oddziaływań realizacji projektu zmiany Studium na 

jednolite części wód. Ponadto realizacja projektu zmiany Studium nie spowoduje 

nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie zagospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry” zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 

2011 r. przez Prezesa Rady Ministrów. 

Ze względu na charakter projektowanych zmian nie przewiduje się wpływu na zasoby 

ilościowe i jakościowe wody. Na terenach elektrowni fotowoltaicznych EF nie przewiduje się 

potrzeby prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej. 

Nie przewiduje się wpływu na wody Kanału Bobrowskiego oraz jego środowisko 

gruntowo-wodne. Na podstawie Map Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

tereny objęte zm. 6a i zm. 6b w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału powodziowego 

w znacznym stopniu zostaną zalane. 

Odprowadzanie ścieków socjalno – bytowych powinno odbywać się bez ingerencji 

w środowisko gruntowo – wodne zgodnie z przepisami odrębnymi, o ile zajdzie taka 

potrzeba. 

 W przypadku zachowania dotychczasowego użytkowania jako grunty rolne stosowanie 

nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, na terenach rolniczych, może negatywnie 

wpływać na jakość wód gruntowych. W celu zapobieżenia zanieczyszczenia wód gruntowych 

nawozami sztucznymi i środkami ochrony winny być stosowane przepisy ustawy z dnia 

10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach 

ochrony roślin. 

 

Wpływ zmiany Studium na powietrze i klimat, mikroklimat 

Zanieczyszczenie powietrza wystąpi jedynie w trakcie robót budowlanych związanych 

z powstawaniem planowanych inwestycji. Źródłami emisji będą pojazdy samochodowe 

i maszyny budowlane. Emisja będzie miała charakter krótkotrwały. Nie będzie ona w sposób 

istotny oddziaływać na otoczenie w zakresie ilości emitowanych substancji gazowych 

i pyłowych do powietrza. 
Elektrownie fotowoltaiczne należą do urządzeń przyjaznych dla środowiska w sektorze 

energetycznym. Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń 

do powietrza atmosferycznego. Wykorzystywanie energii słonecznej przyczyni się do 

zmniejszenia wykorzystania klasycznych źródeł opartych na paliwach stałych, emitujących 

zanieczyszczenia gazowe i pyłowe do atmosfery. 

Lokalnej i niewielkiej zmianie mogą ulec warunki termiczne i wilgotnościowe. Realizacja 

zmiany Studium może przyczynić się do zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej zajętej 

pod instalacje elektrowni fotowoltaicznych, co może powodować wzrost temperatury podłoża 

oraz zmniejszenie wilgotności powietrza w skali lokalnej. Jednak nie będzie  to miało istotnego 

oddziaływania na klimat. Wykorzystywanie energii słonecznej  przyczyni się do zmniejszenia 
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zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych do powietrza atmosferycznego, co  w 

konsekwencji korzystnie wpłynie na stan sanitarny atmosfery.  

Nie przewiduje się wpływu na warunki anemometryczne ponieważ projektowane obiekty są 

niewielkiej wysokości. 
  

Wpływ zmiany Studium na powierzchnię ziemi 
 Największe przekształcenia powierzchni ziemi będą związane z robotami budowlanymi 

na terenach przeznaczonych na cele elektrowni fotowoltaicznych. Przewidywane negatywne 

oddziaływania wpływające na powierzchnię ziemi: bezpośrednie krótkoterminowe – prace 

ziemne przy realizowaniu inwestycji, bezpośrednie długoterminowe – zmniejszenie 

powierzchni biologicznie czynnej. Prawidłowa eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych nie 

spowoduje negatywnego oddziaływania na powierzchnię ziemi i zasoby glebowe.  

W celu ograniczenia negatywnych skutków mogących wystąpić w przypadku realizacji 

inwestycji zapisy zmiany Studium wprowadzają ograniczenia w zakresie parametrów takich 

jak: powierzchnia biologicznie czynna i powierzchnię zabudowy. Zaleca się również 

zachowanie istniejących terenów leśnych gruntów najwyższych klas bonitacyjnych oraz 

istniejących cieków wodnych wraz z zielenią otaczającą. 

 

Wpływ zmiany Studium na krajobraz 

Elektrownie fotowoltaiczne są elementem obcym w krajobrazie rolniczym, co może mieć 

charakter negatywnego długoterminowego oddziaływania na krajobraz. Zlokalizowana z dala 

od siedzib ludzkich nie powinny być widoczna z większych odległości. Do wyeliminowania 

ewentualnego negatywnego wizualnego postrzegania farmy w krajobrazie może posłużyć 

zwiększenie roślinności na terenach przeznaczonych pod powierzchnie biologicznie czynną 

oraz zachowanie już istniejącej wzdłuż cieków wodnych, dróg oraz terenów leśnych. 

Na terenach elektrowni fotowoltaicznych EF wprowadza się możliwość sytuowania 

budowli i urządzeń związanych z produkcją energii pozyskiwanej z zespołów ogniw 

fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW wraz z niezbędnymi sieciami i urządzeniami 

infrastruktury technicznej. W Studium wyznaczono następujące maksymalne i minimalne 

wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów elektrowni 

fotowoltaicznych EF: 

- maksymalną wysokość urządzeń – 6 m, 

- minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 30% powierzchni działki 

budowlanej. 

Ponadto w celu ochrony krajobrazu zachowane zostaną istniejące tereny leśne rowy 

melioracyjne oraz gleby wysokich klas bonitacyjnych. 

Projektowane zmiany nie ingerują w ważne i charakterystyczne cechy krajobrazu gminy 

Krzykosy, w związku z powyższym zmiany wpisują się w myśl Europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000 r. 

 

Wpływ zmiany Studium na klimat akustyczny 
 Negatywne oddziaływanie akustyczne o charakterze krótkoterminowym może wystąpić 

podczas robót budowlanych i związane będzie z czasem ich trwania. 

Nie przewiduje się wpływu zmiany Studium na klimat akustyczny . Po realizacji przedsięwzięcia 

klimat osiągnie poziom tła hałasu w środowisku. 
 

Wpływ zmiany Studium na zasoby naturalne 
 Na terenach objętych zmianą Studium nie występują udokumentowane złoża kopalin. 

Wprowadzane zmianą Studium funkcje dla wyznaczonych terenów nie wpłyną negatywnie na 

zasoby naturalne. Tereny elektrowni fotowoltaicznych nie będą miały wpływu na zasoby 

naturalne. Wykorzystywanie energii odnawialnej za pomocą elektrowni fotowoltaicznych 
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w długoterminowej perspektywie przyczyni się do ograniczenia zużycia konwencjonalnych źródeł 

energii. 
 

Wpływ zmiany Studium na dobra materialne 

 Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania realizacji ustaleń zmiany Studium na 

dobra materialne. Prognozuje się wzrost wartości działek objętych zmianą ze względu na 

korzystniejsze przeznaczenie. 

Zgodnie z Mapami Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej  tereny 

oznaczone jako zm.6a, zm.6b częściowo leżą na obszarze narażonym na zalanie w przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia wału powodziowego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji 

tereny objęte ww. zmianami w znacznym stopniu zostaną zalane, a dobra materialne na tych 

terenach mogą ulec uszkodzeniu lub zniczszeniu.  

 

Wpływ zmiany Studium na zabytki. 

 W granicach zmiany Studium oznaczonej symbolem zm.6b zlokalizowane są 

zewidencjonowane stanowiska archeologiczne ujęte w gminnej i wojewódzkiej ewidencji 

zabytków: AZP 58-31/92; AZP 58-31/93; AZP 58-31/94; AZP 58-31/95; AZP 58-31/97; AZP 

58-31/98, AZP 58-31/102. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się 

postępowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Na pozostałych terenach których dotyczy zmiana Studium nie stwierdzono występowania 

obiektów chronionych na podstawie przepisów odrębnych. 

W związku z powyższym realizacja zmiany Studium nie powinna mieć negatywnego 

oddziaływania na obiekt zabytkowy w granicach zmiany Studium. 

 

Pola elektromagnetyczne 
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania i zwiększenie emisji pól elektromagnetycznych 

w związku z realizacją ustaleń zmiany Studium. Obiekty elektroenergetyczne przebiegają przez 

tereny przeznaczone na cele terenów elektrowni fotowoltaicznych EF w związku z powyższym 

nie przewiduje się oddziaływania na ludzi. W związku z realizowanym przedsięwzięciem nie 

przewiduje się negatywnego oddziaływania i zwiększenia emisji pól elektromagnetycznych 

na tereny ościenne. 

Przez przedmiotowe tereny przebiega linia wysokiego napięcia 2x400kV relacji Kromolice - 

Ostrów oraz linie energetyczne średniego napięcia 15 kV. Nie przewiduje się wpływu ww. na 

ludzi ponieważ przebiegają one w znacznej odległości od miejsc na czasowy lub stały pobyt 

ludności. Ponadto projektowane przeznaczenie terenu nie umożliwia stałego i czasowego 

pobytu ludzi na przedmiotowych terenach. 

 

Wpływ zmiany Studium na obszary Natura 2000 

 Ze względu na odległość planowanych inwestycji od obszarów chronionych oraz ich typu 

polegającej na wyznaczeniu terenów elektrowni fotowoltaicznych EF, na których wprowadza 

się możliwość sytuowania budowli i urządzeń związanych z produkcją energii pozyskiwanej 

z zespołów ogniw fotowoltaicznych o mocy powyżej 100kW nie przewiduje się wpływu 

zmiany Studium na obszary Naturą 2000. 

Nie przewiduje się wpływu ustaleń zmiany Studium na bociana czarnego (Ciconia nigra). 

Nie przewiduje się również wpływu na strefy ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania 

ww. gatunku. Przekształceniu ulegną grunty rolne niższych klas bonitacyjnych użytkowanych 

dotychczas jako grunty orne. Przewiduje się zachowanie istniejących terenów leśnych, rowów 

melioracyjnych oraz gleby wysokich klas bonitacyjnych. 
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Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

 Planowane przeznaczenie polegające wyznaczeniu terenów elektrowni fotowoltaicznych 

EF, na których wprowadza się możliwość sytuowania budowli i urządzeń związanych 

z produkcją energii pozyskiwanej z zespołów ogniw fotowoltaicznych o mocy powyżej 

100kW wraz z niezbędnymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej zlokalizowane 

jest na terenie Gminy Krzykosy, która położona jest w odległości około 180 km od najbliższej 

granicy państwa. 

Ponadto zmiana Studium nie zawiera zapisów, które mogłyby być źródłem 

niekorzystnych oddziaływań na środowisko o transgranicznym zasięgu. 

Dla planowanego przedsięwzięcia z uwagi na miejscowy zasięg, lokalizację oraz 

charakter inwestycji wyklucza się możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko 

w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

uwzględniającej wymagania tzw. Konwencji z Espoo z 1991 r. (Konwencja o ocenach 

oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo 25 lutego 

1991 r. – Dz. Urz. 1999 r. nr 96, poz. INO).  

     9. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień zmiany Studium oraz częstotliwości jej przeprowadzenia. 

Art. 10 ust. 2 Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, 

umożliwia wykorzystanie, stosownie do potrzeb, istniejące systemy monitoringu w celu 

uniknięcia powielania monitoringu.  

Skutki realizacji postanowień projektu zmiany Studium podlegać będą bieżącym 

pomiarom, ocenom oraz analizom wpływu na środowisko wielu czynników, prowadzonym 

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez zobligowane do tego instytucje 

i służby.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Instytut 

Geologiczny prowadzą monitoring poszczególnych komponentów środowiska, w tym jakości 

powietrza, jakości wód, jakości gleby i ziemi, hałasu i pól elektromagnetycznych, w zakresie 

określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawie 

z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Zakres i częstotliwość monitoringu obejmującego 

pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, badania poszczególnych 

wskaźników zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, a także pomiary 

poziomów hałasu na terenach zlokalizowanych na analizowanym obszarze będą zatem 

dostosowane do zakresu i częstotliwości monitoringu prowadzonego w ramach programów 

Państwowego Monitoringu Środowiska.  

Dokonując analizy i oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu 

o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska należy 

pamiętać, że musza one odnosić się do obszaru objętego zmianą Studium. 

Pomiary i badania prowadzone w celu określenia stanu poszczególnych komponentów 

środowiska prowadzone będą natomiast zgodnie z metodyką i wymogami określonymi 

w poszczególnych rozporządzeniach, a także specjalistycznych opracowaniach – 

określających metodyki referencyjne, odnoszące się do sposobu analizowania stanu jakości 

poszczególnych komponentów środowiska.  

Kontrola stanu środowiska może odbywać się w ramach monitoringu środowiska 

województwa wielkopolskiego jak również w ramach indywidualnych zamówień.  

Ponadto zastosowanie mają metody analiz określone w przepisach odrębnych dla 

instytucji wyznaczonych do przeprowadzania kontroli i z częstotliwością tamże określoną. 
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Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać do właściwego organu administracji publicznej do 

spraw ochrony środowiska. 
Precyzyjne określenie częstotliwości i zakresu monitoringu na obecnym etapie 

projektowym jest utrudnione ponieważ zapisy zmiany Studium cechują się dużym stopniem 

ogólności, ponadto na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania, który musi być zmieniony w celu umożliwienia realizacji przedsięwzięcia. 

10. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji zmiany Studium szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. 

Omawiany teren położony jest poza obszarami podlegającymi ochronie zgodnie z ustawą 

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Nie przewiduje się by realizacja wprowadzanego 

przeznaczenia miała negatywny wpływ na cele i przedmiot ochrony ww. obszarów oraz na 

ich integralność.  

Ze względu na zlokalizowanie terenów objętych zmianą Studium na obszarze 

występowania głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP Nr 150) należy uwzględnić 

warunki i ograniczenia w ich korzystaniu wynikające z Rozporządzenia Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie 

korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2 kwietnia 2014 r. poz. 

2129, ze zm.) oraz „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. 

 Na wskazanych terenach występują również lasy, rowy melioracyjne oraz gleby wysokich 

klas bonitacyjnych które powinny zostać zachowane w jak największym stopniu. Ponadto 

nakazuje się zachowanie rowów melioracyjnych oraz wód powierzchniowych płynących – 

Kanał Bobrowski wraz z zielenią naturalną. 

11. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie zmiany Studium; 

uzasadnienie ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 

wyboru albo wyjaśnienia braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazanie 

napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub we współczesnej 

wiedzy  

Nie przewiduje się rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie 

zmiany Studium, gdyż uznaje się, że alternatywnym rozwiązaniem było poprzednie 

przeznaczenie terenów. Tereny będą mogły być zagospodarowane sukcesywnie, w miarę 

potrzeb, a do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem, będą użytkowane 

w sposób dotychczasowy. 

Przeznaczenie terenów zostało określone w efekcie wniosków złożonych przez właścicieli 

działek i jest zgodne z potrzebami i możliwości gminy.  

Zapisy projektu zmiany Studium umożliwiają takie zagospodarowanie terenu, jakie będzie 

najkorzystniejsze dla środowiska i z punktu widzenia akceptacji społecznej w momencie jego 

opracowywania.  

W czasie sporządzania zmiany Studium nie napotkano trudności wynikających 

z  niedostatków techniki lub we współczesnej wiedzy. 

Sposób zagospodarowania terenu zależny będzie przede wszystkim od polityki gminy 

oraz tendencji ekonomicznych. W związku z powyższym zaproponowanie rozwiązań 

alternatywnych byłoby nieuzasadnione i sprzeczne z interesem społecznym i jednostkowym. 
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12. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym   

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko 

ustaleń projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy, wywołanego uchwałą Nr IX/89/2019 z dnia 12 września 

2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy. 

Podstawa prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko jest art. 51 ustawy 

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

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Głównym celem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy jest wyznaczenie terenów elektrowni fotowoltaicznych EF 

powyżej 100kW wraz z ich strefami ochronnymi. 

Przedmiotowa zmiana dotyczy czterech obszarów o łącznej powierzchni około 271ha 

położonych w obrębie Młodzikowo – zachodnia część gminy Krzykosy oraz obrębie 

Miąskowo – północno-wschodnia część gminy Krzykosy. Tereny w dominującej części 

użytkowane są rolniczo jako grunty orne. Tereny nie są uzbrojone i nie występuje na nich 

zabudowa. Na terenach w Młodzikowie występują tereny leśne oraz wody powierzchniowe. 

Ponadto przez tereny położone w Młodzikowie przebiega linia wysokiego napięcia E400kV 

oraz linie energetyczne średniego napięcia 15 kV. Ponadto, na terenach oznaczonych zm.6a 

i zm. 6b występują wody powierzchniowe w postaci kanałów melioracyjnych. Ponadto przez 

tereny objęty zm.6b przebiega Kanał Bobrowski. Tereny objęte zmianą Studium leżą 

w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 150 Pradoliny Warszawsko-

Berlińskiej, o reżimie wysokiej ochrony (OWO) oraz leżą w granicach Jednolitej Części Wód 

Podziemnych nr 61. Zgodnie z wypisami z rejestru gruntów przedmiotowe działki stanowią 

grunty orne klasy RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, RV, RVI; pastwiska PsIV, PsV; grunty 

zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lz-PsIV; nieużytki N, grunty pod rowami W, 

W-RIVb, W-RV; grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi Wp; lasy LsIV, LsV, Ls 

oraz drogi dr. Ze względu na rolniczy charakter omawianych terenów porośnięte są 

roślinnością związaną z uprawami rolnymi. Na przedmiotowych terenach występują 

niewielkie obszary leśne. Ważną rolę w krajobrazie otwartym odgrywają zadrzewienia 

śródpolne, przydrożne, zieleń przybrzeżna wód otwartych i rowów. Świat zwierzęcy jest 

charakterystyczny dla obszarów nizinnych. Tereny objęte zmianą Studium położone na 

terenach otwartych. Otoczone są terenami rolniczymi wraz z rowami melioracyjnymi oraz 

terenami leśnymi.  

Na podstawie badań udostępnionych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

określono stan poszczególnych komponentów środowiska. Stan wód Kanału  Bobrowskiego 

charakteryzując elementy biologiczne (klasa II), hydromorfologiczne (klasa II), 

fizykochemiczne (stan poniżej dobrego) oraz chemiczne (stan poniżej dobrego). Większość 

poszczególnych substancji w powietrzu pod względem ochrony zdrowia ludzi nie 

przekraczała poziomów dopuszczalnych (klasa A), za wyjątkiem PM10, oraz BaP (klasa C). 

Ze względu na ochronę roślin nie stwierdzono przekroczeń poziomów dopuszczalnych. Stan 

klimatu akustycznego oparto przede wszystkim na podstawie badań akustycznych 

prowadzonych w punktach pomiarowych przy drodze krajowej nr 11. Na przedmiotowych 

terenach nie stwierdzono przekroczeń norm akustycznych. Ponadto, nie stwierdzono 

zagrożenia środowiska przez odpady oraz zagrożenia polami elektromagnetycznymi 

Następnie przedstawiono cele ochrony środowiska wynikające z przepisów unijnych 

(Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz 

z wprowadzającym limity emisji protokołem z Kioto, Konwencja o różnorodności 

biologicznej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) oraz krajowych (Plan 
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zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Polityka energetyczna Polski do 2030 

roku, Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej). 

 Na obszarach objętych zmianą Studium nie występują problemy ochrony środowiska 

istotne z punktu widzenia realizacji zmiany Studium, w szczególności dotyczące obszarów 

podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. 

 Stan środowiska na terenie Gminy Krzykosy jest dobry. Na przedmiotowych terenach nie 

stwierdzono negatywnych przekształceń środowiska przyrodniczego. 

W kolejnych rozdziałach przedstawiono przewidywane znaczące oddziaływania ustaleń 

zmiany Studium na poszczególne komponenty środowiska. Do najistotniejszych należy 

zaliczyć wpływ na bioróżnorodność, zwierzęta i rośliny oraz powierzchnię ziemi jednakże nie 

będą one znacząco na nie oddziaływać. W perspektywie długoterminowej powstanie 

elektrowni fotowoltaicznej będzie miało korzystny wpływ na środowisko zwłaszcza na stan 

powietrza i klimatu dzięki umożliwieniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

Projektowane zmiany nie ingerują w ważne i charakterystyczne cechy krajobrazu gminy 

Krzykosy, w związku z powyższym zmiany wpisują się w myśl Europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000 r. 

Dla planowanego przedsięwzięcia wyklucza się możliwość transgranicznego 

oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 

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

na środowisko.  

Skutki realizacji postanowień zmiany Studium podlegać będą pomiarom, oceną oraz 

analizom wpływu na środowisko w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez 

zobowiązane do tego odpowiednie instytucje. Kontrola stanu środowiska może również 

odbywać się w ramach indywidualnych zamówień. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać 

do właściwego organu administracji publicznej do spraw ochrony środowiska. Precyzyjne określenie 

częstotliwości i zakresu monitoringu na obecnym etapie projektowym jest utrudnione 

ponieważ zapisy zmiany Studium cechują się dużym stopniem ogólności, ponadto na 

przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania, który musi być 

zmieniony w celu umożliwienia realizacji przedsięwzięcia. 

Omawiany teren położony jest poza obszarami podlegającymi ochronie zgodnie z ustawą 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Nie występuje konieczność określania kompensacji 

przyrodniczej. Szczegółowe rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensacje przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko przedstawione powinny 

zostać w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Nie przewiduje się wprowadzania rozwiązań alternatywnych co wynika z zakresu 

wprowadzanych zmian do obecnie obowiązującego Studium. 

Należy przyjąć, że przy przestrzeganiu ustaleń zmiany Studium oraz wytycznych 

prognozy, projekt zmiany Studium jako nie kolidujący z zasadami ochrony środowiska. 
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