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WSTĘP 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie 

w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską 

i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część A2, wywołanego uchwałą Nr 146/16/VII Rady 

Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. 

Opracowanie dotyczy południowej części miasta Puszczykowa (fragment obrębu Niwka), 

zlokalizowanego pomiędzy torami PKP a ulicą Nadwarciańską. Powierzchnia obszaru objętego 

projektem planu (część A2) wynosi ok. 3,5 ha. 

Teren opracowania ograniczony jest bezpośrednio od zachodu torami kolejowymi, od północy 

ulicą Kosynierów Miłosławskich, od wchodu ulicami 3-go Maja i Dąbrowskiego. Tereny zlokalizowane 

w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania, w znacznej mierze są silnie zurbanizowane.  

Obszar opracowania również jest zainwestowany. 

 

2. Podstawy formalno-prawne opracowania 

Konieczność sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wynika przede wszystkim z zapisów art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 

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

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j. ze 

zm.) oraz art. 17, pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 t.j. ze zm.). 

W myśl ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko prognoza oddziaływania na 

środowisko stanowi podstawowy dokument, niezbędny do przeprowadzenia postępowania w 

sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu 

lub programu. 

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy – zgodnie z ustawą 

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ma na celu przede 

wszystkim, w oparciu o istniejące uwarunkowania, określenie m. in.: 

 przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania, 

 zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

 zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

 szczególnych warunków zagospodarowania terenu, w tym ograniczeń wynikających między 

innymi z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,  

 zasady modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
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Prognoza ma na celu identyfikację przewidywanych ewentualnych skutków wpływu ustaleń 

projektu planu miejscowego na środowisko, ocenę zaproponowanych w nim rozwiązań funkcjonalno-

przestrzennych, a także ich zgodność z przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska. 

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne dla każdego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, o ile projekt planu nie uzyska odstąpienia od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wynikającego ze stosownego 

uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym. Analizie i ocenie podlega projekt planu wraz z rysunkiem. Prognoza 

pozwala – we wszystkich fazach planowania – uwzględnić wzajemne relacje pomiędzy 

uwarunkowaniami przyrodniczymi a przyjętymi rozwiązaniami planistycznymi.  

Prognoza oddziaływania na środowisko, wraz z projektem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, jest przedmiotem społecznej oceny – podlega wyłożeniu do publicznego wglądu, a 

jej ustalenia mogą mieć wpływ na decyzję Rady Miasta w sprawie uchwalenia planu miejscowego. 

3. Cel i zakres merytoryczny opracowania 

Głównym celem sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko jest wskazanie 

przewidywanego wpływu na środowisko, jaki może mieć miejsce na skutek realizacji dopuszczonych 

w projekcie planu form zagospodarowania przestrzennego, między innymi poprzez ocenę relacji 

pomiędzy przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami planistycznymi, a uwarunkowaniami 

środowiska przyrodniczego, a także aspektami gospodarczymi i społecznymi, zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju. 

W prognozie oddziaływania na środowisko, analizie i ocenie podlega projekt uchwały 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (tekst) wraz z rysunkiem, stanowiącym 

załącznik graficzny do uchwały. Szczegółowy zakres informacji wymaganych w prognozie wskazano w 

art. 51 ust. 2 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. 

Zgodnie z tym artykułem prognoza oddziaływania na środowisko zawiera: 

1. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązanie 

z innymi dokumentami. 

2. Informację o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy. 

3. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analiz skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania. 

4. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. 

5. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

Prognoza określa, analizuje i ocenia: 

1. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu. 

2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. 

3. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.). 
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4. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te 

cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu. 

5. Przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe 

i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność 

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

zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi 

elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy. 

Ponadto prognoza przedstawia: 

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

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony Natura 2000 oraz integralność tego 

obszaru. 

2. Biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu, cele i przedmiot obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w 

projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz metod dokonania oceny 

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

napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub we współczesnej wiedzy. 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 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, informacje zawarte w prognozie powinny być opracowane stosownie 

do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia 

szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie 

opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem. 

Stosownie do wymogu art. 53 ww. ustawy zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych 

w niniejszej prognozie został uzgodniony z właściwymi organami, wskazanymi w art. 57 i 58 ustawy – 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym. 

Niniejsza prognoza została opracowana w oparciu o akty prawne: 

 ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 799), 

 ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 142 ze zm.), 

 ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), 

 ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych przyrody  (t.j. Dz. U. 2017 
r. poz. 1161 ze zm.), 

 ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze z (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2126 ze 
zm.), 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 463), 



Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów 
Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – 
część A2 
  

7 
 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 
ze zm.), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych po-
ziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których doko-
nuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatun-
kowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatun-
kowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408), 

 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 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 nr 25, poz. 133), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodni-
czych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów 
wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1713). 

 

4. Metody pracy i materiały źródłowe 

W Prognozie przedstawiono wyniki analizy, a także oceny potencjalnych zagrożeń dla środowiska 

wynikających z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich,  

rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część A2. 

Zaproponowano rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ ustaleń projektu planu na 

środowisko. Określono także możliwości podniesienia kondycji i sprawności funkcjonowania 

systemów przyrodniczych. 

Przy opracowaniu niniejszej prognozy wykorzystano następujące materiały źródłowe: 

Literatura: 

 Ekologia a planowanie przestrzenne, Wiadomości Ekologiczne, t. XXXI, z.3, PAN, 1985, 

 Fizjografia Urbanistyczna, A. Szponar, PWN Warszawa, 2003, 

 Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno – geograficzne, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa, 1994, 

 Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Rychling A. (red.), PWN Warszawa, 2007, 

 Geomorfologia, Klimaszewski M., PWN Warszawa, 1978, 

 Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – POLSKA. Fundacja IUCN, Warszawa,  

 

Materiały kartograficzne 

 mapa topograficzna dla obszaru gminy, 

 mapa zasadnicza w skali 1:1000 dla obszaru planu, 
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 www.geoportal.gov.pl 

 www.geoserwis.gdos.gov.pl 

 www.puszczykowo.e-mapa.net 

 

Dokumenty, inne opracowania:  

 Uchwała Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r., w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów 

Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 

12, 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 

w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką 

Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część A2, 

 Opracowanie ekofizjograficzne – aktualizacja dla potrzeb zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowo, 2016 r., 

 Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, 

ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb 

Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12, wrzesień 2016 r., 

 Program Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 

2014-2017, 

 Strategia Rozwoju miasta Puszczykowa na lata 2010 – 2020,  

 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2014, WIOŚ 2015, 

 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2015, WIOŚ 2016, 

 Stan środowiska w Wielkopolsce. Raport 2017, WIOŚ 2017, 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, 2010 r., 

 Program ochrony i  zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem 

działań na lata 2015-2020, listopad 2015 r., 

 II Polityka ekologiczna Państwa, Warszawa 2001, 

 Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-

2010, Warszawa 2003, 

 Polityka ekologiczna państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016, Warszawa 

2008. 

 

Powyższe materiały, w połączeniu ze szczegółową wizją terenową, pozwoliły opracować 

charakterystykę stanu funkcjonowania środowiska, a także możliwości regeneracji i rewitalizacji. 

Charakterystyka ta została zawarta w rozdziale 5 i 6 Prognozy. 

W toku prac nad sporządzeniem prognozy przeprowadzono badania terenowe, a także 

zastosowano metodę indukcyjno-opisową, polegającą na łączeniu w całość zebranych informacji 

o środowisku i mechanizmach jego funkcjonowania. Dokonano analizy komponentów i cech 

środowiska przyrodniczego, oceny prawidłowości jego funkcjonowania, oceny stanu funkcjonowania 

oraz charakterystyki dotychczasowego zainwestowania badanego obszaru. Wnioski wynikające z ww. 

analiz skonfrontowano z ustaleniami projektu planu oraz przepisami prawa ochrony środowiska. 

http://www.geoportal.gov.pl/
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Dodatkowo posłużono się także metodą porównawczą, wykorzystując ogólną wiedzę 

o funkcjonowaniu środowiska jako całości. 

CHARAKTERYSTYKA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 

5. Położenie, użytkowanie i zagospodarowanie terenu 

Miasto Puszczykowo, będące gminą miejską, zlokalizowane jest w centralnej części województwa 

wielkopolskiego, w powiecie poznańskim, w odległości ok. 4,5 km na południe od granic 

administracyjnych miasta Poznania. Puszczykowo usytuowane jest  w starorzeczu Warty, na lewym 

brzegu rzeki, która stanowi jego wschodnią granicę. W całości miasto położone jest w granicach 

obszarów chronionych – w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz w zasięgu obszarów 

specjalnej ochrony Natura 2000. Od strony wschodniej miasto graniczy z Rogalińskim Parkiem 

Krajobrazowym. W Puszczykowie można wyróżnić cztery odrębne części miasta: Puszczykowo, 

Puszczykówko, Stare Puszczykowo oraz Niwkę. Obszar objęty opracowaniem położony jest 

w ostatnim z wymienionych obrębów, w południowej części miasta. Teren znajdujący się w granicach 

opracowania stanowią przede wszystkim istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej. 

Istniejąca zabudowa pod względem architektonicznym jest różnorodna. Przeważa tutaj zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, której budynki posiadają dwie, miejscami trzy kondygnacje nadziemne 

o dachach płaskich bądź spadzistych dwu- i wielospadowych.  

6. Charakterystyka poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego i ich wzajemnych  

powiązań 

6.1. Rzeźba terenu 

Zgodnie z regionalizacją Polski Kondrackiego (1998) Puszczykowo położone jest w mezoregionie 

Poznańskiego Przełomu Warty oraz mezoregionie Pojezierza Poznańskiego w centralnej części 

makroregionu Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego.  

Puszczykowo znajduje się w przedziale wysokościowym od ok. 59,0 m n.p.m. w północnej części 

miasta do ok 105m n.p.m na granicy z WPN, położonej na wysoczyźnie. Można wyodrębnić dwie 

strefy: wysoczyzna morenowa falista i pagórkowata wyniesiona ponad dno doliny, o powierzchni 

wypukłej, opadającej w kierunku północno-wschodnim oraz dolina Warty, z trzema, łagodnie 

zaznaczającymi się w krajobrazie poziomami terasowymi, położone średnio na wysokości od 60,0 - 

62,0 m n.p.m. Strefę krawędziową wysoczyzny budują piaski deluwialne. Dolinę Warty budują piaski i 

żwiry rzeczne terasów nadzalewowych. Licznie występują piaski eoliczne. W granicach obszaru 

opracowania występują przede wszystkim pisaki eoliczne, jedynie w północno-wschodniej części 

przeważają osady rzeczne (fluwialne i aluwialne).  

Rzeźba terenu obszaru objętego analizą nie stwarza większych ograniczeń w zagospodarowaniu 

i zabudowie terenu. Niemniej jednak istotne jest, aby przy wprowadzaniu nowego zainwestowania 

zapewnić odpowiednie gospodarowanie masami ziemnymi, które mogą powstać w trakcie prac 

budowlanych. 

6.2. Warunki geologiczno – gruntowe 

Miasto Puszczykowo, położone w starorzeczu Warty, charakteryzuje się zróżnicowaną budową 

geologiczną. W dolinie Warty występują osady czwartorzędowe. W południowej części, powierzchnię 
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mezozoiczną w rejonie Puszczykowa tworzą osady jury górnej. Na osadach jury występują kolejno 

osady oligocenu i miocenu z węglem brunatnym o znacznych miąższościach. Osady miocenu 

przykrywa warstwa iłów plioceńskich. Obszar wysoczyznowy w przeważającej części budują gliny 

zwałowe. W obrębie wysoczyzny (na przedłużeniu rozcięć erozyjnych) występują również piaski 

i żwiry wodnolodowcowe górne i dolne. Obszar objęty opracowaniem w dużej mierze stanowią gliny 

zwałowe, o zróżnicowanej przepuszczalności, południowa część stanowiąca kompleks leśny 

zbudowana jest z piasków i żwirów o średniej przepuszczlaności. Strefę krawędziową wysoczyzny 

budują piaski deluwialne. Przeważającą część terenu Puszczykowa położonego w dolinie Warty 

budują piaski i żwiry rzeczne terasów nadzalewowych. W zagłębieniach będących pozostałością 

starorzeczy występują namuły piaszczyste charakterystyczne dla zagłębień bezodpływowych i 

okresowo przepływowych. Współczesną dolinę Warty wypełniają piaski rzeczne. Miejscami 

występują torfy.  

6.3. Zasoby naturalne 

Puszczykowo jest obszarem ubogim w zasoby naturalne. Występują tutaj surowce pospolite nie 

mające większego znaczenia gospodarczego. Zgodnie z Bilansem zasobów złóż kopalin w Polsce wg 

stanu na 31.12.2012 r. na terenie miasta znajduje się złoże węgla brunatnego „Mosina” w ilości ok.  

1,5 mln ton, zlokalizowane jest ono jednak poza obszarem opracowania planu miejscowego, 

w odległości ok. 800 m od zachodniej granicy.  

6.4. Warunki wodne  

Miasto Puszczykowo w całości położone jest w zlewni rzeki Warty, która występuje tu w swym 

środkowym biegu, co wpływa na jej stopień meandrowania oraz zmienną szerokość doliny rzecznej, 

która waha się na terenie miasta od 1km do 2,5km. Rzeka Warta przepływa w odległości 250-600 m 

od wschodnich granic opracowania. W granicach opracowania nie występują żadne wody 

powierzchniowe.  

Obszar opracowania, podobnie jak całe miasto, położone jest w granicach Głównego Zbiornika 

Wód Podziemnych 144 „Wielkopolska Dolina Kopalna”. Zaleganie wód gruntowych oraz ich charakter 

są odzwierciedleniem konfiguracji terenu oraz budowy geologicznej jego podłoża. W granicach 

obszaru opracowania wody gruntowe zalegają na poziomie ok. 3,0-5,0 m p.p.t. 

Jakość wód powierzchniowych 

Obszar opracowania położony jest w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych JCW 

(PLRW60002118573) rzeki Warty - odcinek od Pyszącej do Kopli. Rzeka Warta jest wielką rzeką 

nizinną  o charakterze silnie zmienionym. Stan jednolitych części wód dla rzeki Warty jest zły. Zgodnie 

z oceną stanu jednolitych części wód za rok 2016 z uwzględnieniem oceny spełnienia wymagań dla 

obszarów chronionych opracowaną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 

dla rzeki Warty w punkcie pomiarowo – kontrolnym w rejonie obszaru opracowania - Wiórek, 

osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone. Ze względu na fakt, iż wody rzeki sklasyfikowano 

pod względem elementów biologicznych do klasy IV, pod względem elementów 

hydromorfologicznych i fizykochemicznych do klasy II, stan ekologiczny określono jako słaby. 

Jednocześnie oceniono stan chemiczny jako dobry. Stąd celem środowiskowym dla tej jednolitej 

części wód powierzchniowych jest dążenie uzyskania stanu ekologicznego co najmniej dobrego. 

Ponadto zgodnie z Raportem o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2014 JCW Warta od 
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Pyszącej do Kopli została wyznaczona jako obszar chroniony przeznaczony do poboru wody na 

potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Dla przedmiotowej JCW wymagania nie zostały 

spełnione - tak jak w latach poprzednich od norm odbiegały wskaźniki: zawiesina BZT5, ChZT-Cr, azot 

Kjeldahla, fenole lotne, substancje powierzchniowo czynne anionowe oraz mangan. Natomiast 

zgodnie z Raportem o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2015 oraz Stanem środowiska w 

Wielkopolsce. Raport 2017 (sporządzonym za rok 2016) JCW Warta na odcinku od Pyszącej do Kopli 

również została wyznaczona jako obszar chroniony przeznaczony do poboru wody na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Wymagania, podobnie jak w roku 2014 i latach 

poprzednich, nie zostały spełnione. 

Jakość wód podziemnych 

Obszar opracowania, jak i całe miasto Puszczykowo, zgodnie z klasyfikacją JCWPd według nowego 

podziału na lata 2016 – 2021 w całości należy do JCWPd nr 60 (kod UE – PLGW 600060). Zgodnie 

z „Oceną jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach monitoringu operacyjnego 

stanu chemicznego wód podziemnych w 2017 r. (wg badań PIG) przedstawioną przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w punkcie pomiarowo – kontrolnym w rejonie obszaru 

opracowania – w miejscowości Kamionki (gm. Kórnik), wody zaliczono do III klasy surowej oraz II 

klasy końcowej w okresie jesiennym. Natomiast w punkcie pomiarowo – kontrolnym w rejonie 

obszaru opracowania – m. Pecna (gm. Mosina), wody zaliczono do IV klasy surowej i IV klasy 

końcowej w okresie jesiennym. Do głównych celów środowiskowych dla tych obszarów będzie 

utrzymanie przynajmniej dobrego stanu oraz zapobieganie dopływowi zanieczyszczeń do wód 

podziemnych, zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych. 

6.5. Gleby 

Gleby zlokalizowane w granicach opracowania charakteryzują się niewielkim zróżnicowaniem. 

Znaczną ich część stanowią tereny już zabudowane, pozostałe to tereny lasów.  

Dolina Warty zbudowana jest z piasków i żwirów rzecznych, terasów nadzalewowych. Na terasach 

występują duże płaty piasków eolicznych. Gleby brunatne kwaśne wykształcone na piaskach lub 

organicznych gruntach mułowo-torfowych przeważają w dolinie Warty, natomiast na terenie 

wysoczyznowym, gdzie skałą macierzystą są piaski gliniaste i glina występują lepsze gleby.   

Gleby na terenie Puszczykowa, pokryte lasami, charakteryzują się niską przydatnością rolniczą. 

Występują tu gleby :  

- 6 kompleksu (żytniego słabego) - gleby bielicowe, gleby brunatne wyługowane; zakwaszone, 

znaczna przepuszczalność, 

- kompleksu 3z (użytki zielone słabe i bardzo słabe) – mady, gleby bielicowe, a w dolinach gleby 

torfowe, murszowe i czarne ziemie. 

6.6. Świat roślinny 

Puszczykowo położone jest w regionie o bardzo bogatej szacie roślinnej. Biorąc pod uwagę 

rzeczywiste fitokompleksy krajobrazowe, analizowany obszar należy do krajobrazu mieszanego, 

w którym wyraźny udział zaznaczają grunty zurbanizowane oraz towarzysząca im roślinność 

segetalna. Nieco ponad połowę obszaru opracowania stanowi las mieszany, w którym dominują takie 

gatunki jak sosna i dąb. Szlakom komunikacyjnym, również tym znajdującym się w bezpośrednim 

sąsiedztwie obszaru opracowania, towarzyszą liczne gatunki ruderalne, takie jak: wrotycz pospolity 
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Tanacetum vulgare L., perz właściwy Elymus repens (L.) Gould, babka zwyczajna Plantago major L., 

babka lancetowata Plantago lanceolata L., pokrzywa zwyczajna Urtica dioica L. Rośliny segetalne, 

spotykane także na obszarze objętym opracowaniem to np. mak polny Papaver rhoeas L., chaber 

bławatek Centaurea cyanus L., czy rumian polny Anthemis arvensis L. W granicach opracowania 

występują także zadrzewienia przydrożne oraz te mieszczące się w granicach prywatnych posesji. 

Występują one w różnych formach tj. pojedyncze drzewa, grupy drzew, pasma i aleje. Pełnią one 

funkcje: ochronną, gospodarczą, a przede wszystkim są łącznikami biocenotycznymi. Pojedyncze 

drzewa mają duże znaczenie estetyczno-krajobrazowe i biologiczne w krajobrazie miejskim. 

6.7. Świat zwierzęcy 

Obszar gminy Puszczykowo charakteryzuje się znacznym bogactwem fauny, która licznie 

występuje przede wszystkim w Wielkopolskim Parku Narodowym, obszarach Natura 2000 oraz 

w dolinie rzeki Warty. Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest poza w/w obszarami 

chronionymi, jednak w całości położony jest w granicach otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

Znaczna część obszaru analizowanego jest silnie zurbanizowana, co powoduje ograniczenie 

bioróżnorodności. Ze względu na bliskość obszarów chronionych możliwe jest występowanie 

gatunków zwierząt, które są objęte ochroną gatunkową, jednak tylko i wyłącznie punktowo 

i tymczasowo. Warto nadmienić, że np. w Rogalińskiej Dolinie Warty (specjalny obszar ochrony 

siedlisk PLH300012) występuje 5 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, z czego 

największe znaczenie mają bezkręgowce: pachnica dębowa i kozioróg dębosz. Ze ssaków 

wymienionych w tym załączniku występują bóbr i wydra. Mimo że obszar nie jest obszarem ptasim a 

siedliskowym, warto wspomnieć, że występuje tu 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 

Ptasiej, min. bocian biały, bocian czarny, żuraw. Ponadto zgodnie z dokumentacją dotyczącą 

gatunków chronionych w ramach sieci Natura 2000, udostępnioną przez Wielkopolski Park 

Narodowy, w granicach administracyjnych Puszczykowa znajdują się trzy gatunki ptaków 

chronionych: dzięcioł średni, dzięcioł czarny i muchołówka mała oraz jeden ssak - mopek. W 

granicach opracowania nie zlokalizowano żadnych siedlisk w/w gatunków.  

W obrębie kompleksu leśnego zlokalizowanego w południowej części opracowania, można 

spotkać takie zwierzęta jak: sarny Capreolus capreolus, dziki Sus scrofa, zające szaraki Lepus 

europaeus, jeże Erinaceus europaeus, wiewiórki Sciurus vulgarisczy. Na całym obszarze objętym 

opracowaniem występuje dość licznie ornitofauna. Reprezentowana jest m.in. przez następujące 

gatunki: kruk, gawron, kawka, sikora bogatka, wróbel.  

6.8. Krajobraz 

Zgodnie ze Studium Ochrony i Kształtowania Krajobrazu w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym 

z 2012 r., obszar miasta Puszczykowa znajduje się w krajobrazie miejskim (43,2%), leśnym 

zwyczajnym (45,0%) oraz leśnym z obszarami wiejskimi (11,8%). W granicach opracowania wyróżnić 

można dwa z powyższych typów krajobrazu, tj. krajobraz miejski oraz leśny zwyczajny.  

Zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową, przyjętą we Florencji 20.10.2000 r., a 

ratyfikowaną przez Polskę 27.09.2004 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 14, poz. 98) oraz z ustawą o ochronie 

przyrody, ochronie podlegają także cenne walory krajobrazowe Puszczykowa. Do obowiązków 

państw-stron EKK należą: 
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- prawne uznanie krajobrazów za podstawowy składnik otoczenia człowieka, dziedzictwo kulturalne 

i naturalne oraz fundament tożsamości mieszkańców; 

- ustanowienie i wdrożenie polityki krajobrazowej, zmierzającej do realizacji celów konwencji w 

wyniku przyjęcia „konkretnych środków”; 

- ustanowienie procedur uczestnictwa społeczeństwa oraz władz lokalnych i regionalnych 

w opracowywaniu i wdrażaniu polityki krajobrazowej; 

- uwzględnienie krajobrazu w polityce planowania przestrzennego, kulturalnej, środowiskowej, 

rolnej, społecznej i gospodarczej. 

W ostatnich czasach nastąpił wzrost świadomości ekologicznej, związany z ograniczeniem dobra, 

jakim jest przestrzeń. W konsekwencji krajobraz postrzega się jako zasób, który należy chronić, aby 

realizować cele rozwoju trwałego. Należy w tym miejscu podkreślić, że ochrona krajobrazu powinna 

odbywać się na wszystkich płaszczyznach, –  należy go zatem traktować jako element:  

- rzeczywistości fizycznej (matterscape);  

- przestrzeni społeczno-prawnej (powerscape);  

- mentalny (mindscape). 

6.9. Klimat lokalny, stan powietrza atmosferycznego oraz klimat akustyczny 

Klimat lokalny warunkowany jest rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń w powietrzu 

atmosferycznym. Bardzo ważną rolę odgrywają tu wysokość opadów, siła i kierunek wiatru, 

temperatura powietrza oraz wilgotność. 

Obszar miasta Puszczykowo według podziału rolniczo – klimatycznego  R. Gumińskiego położony 

jest w dzielnicy środkowej, zaliczanej do najcieplejszych w obrębie kraju.  Jednocześnie jest to obszar 

o niskich rocznych opadach, gdyż średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi około 

550 mm. Na terenie tym przeważają wiatry z sektora zachodniego. Występuje tu 100-110 dni 

z przymrozkami, 50-80 dni z pokrywą śnieżną, a okres wegetacyjny trwa od 210 do 220 dni. Średnia 

temperatura roczna powietrza wynosi ok. 8°C. 

Ze względu na znaczną powierzchnię lasów na terenie miasta Puszczykowo odczuwalny jest 

topoklimat obszarów zalesionych, gdzie wskutek osłonięcia przez okap leśny powierzchni granicznej, 

występują stosunkowo niewysokie wartości promieniowania cieplnego podłoża. Stąd też nocne 

spadki temperatury na obszarach zalesionych są znacznie mniejsze niż na obszarach sąsiednich. 

Ponadto obszary leśne zaburzają swobodne przemieszczanie mas powietrza zmieniając ich kierunek 

oraz tworząc nisze o charakterze czasowym, w których powietrze stagnuje. Widoczne różnice w 

klimacie zaznaczają się również w rejonie rzeki Warty  oraz inwersje na terenach zalesionych i 

pagórkowatych. Odczuwalny jest również topoklimat zurbanizowany, w zabudowanej części 

Puszczykowa. 

Na obszarze objętym projektem planu miejscowego przeważają wiatry zachodnie. Dominują one 

w okresie lata i jesieni. Zimą najczęściej występują wiatry południowo-zachodnie. Średnia prędkość 

wiatru w roku wynosi od 3,5 do 4 m/s (mierzona na wysokości 10 m n. p. m.). 

Jakość powietrza 

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

których dokonuje się oceny jakości powietrza, miasto Puszczykowo położone jest w zasięgu strefy 

wielkopolskiej. Badania jakości powietrza dla Puszczykowa, w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska przeprowadza WIOŚ w Poznaniu. Ocena jakości powietrza przeprowadzana jest pod 
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kątem zawartości ozonu, dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla i benzenu, pyłu zawieszonego 

PM10 oraz zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu, a także pyłu 

zawieszonego PM2,5. Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak 

i kryteriów dla ochrony roślin, dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy 

do jednej z poniższych klas: 

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

poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych; 

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

lub poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji 

nie jest określony – poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe; 

- do klasy A1 – brak przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5 – dla fazy II tj. 

≤20 µg/m3;  

- do klasy C1 – 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 w Województwie Wielkopolskim za rok 2017 opracowana przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w 2018 roku wykazała, że strefa 

wielkopolska wg kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia, w zakresie zawartości dwutlenku siarki, 

tlenków azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla oraz poziomu docelowego kadmu, arsenu, niklu i 

ozonu została zakwalifikowana w klasie A. Natomiast w zakresie zawartości benzo(a)pirenu, pyłu 

PM2,5 oraz pyłu PM10 zakwalifikowano strefę w klasie C. Jednocześnie pod kątem ochrony roślin 

strefę wielkopolską w całości w zakresie zawartości dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz ozonu 

zakwalifikowano do strefy A.  

 

Rodzaj substancji badanej 

NO2 SO2 CO C6H6 
pył 

PM2,5 

pył 

PM10 
BaP As Cd Ni Pb O3 

Symbol klasy dla poszczególnych substancji dla strefy wielkopolskiej 

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

Tabela 1. Klasyfikacja za rok 2017 strefy wielkopolskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 

zdrowia. Źródło: WIOŚ Poznań. 2018. Roczna ocena jakości powietrza w Województwie Wielkopolskim za rok 

2017. Poznań 

Do potencjalnych źródeł zanieczyszczenia atmosfery w rejonie obszaru opracowania należą: 

- lokalne kotłownie; 

- paleniska domowe; 

- źródła ciepła i emisja technologiczna z obiektów usługowych i gospodarczych; 

- emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych; 

- emisja niezorganizowana pyłów z terenów pozbawionych roślinności (np. drogi gruntowe, 

okresowo grunty orne); 

- potencjalny napływ zanieczyszczeń z otoczenia obszaru opracowania. 

Ogólnie, dla miasta Puszczykowa, głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza są instalacje 

energetyczne oraz ciągi komunikacyjne (zanieczyszczenia powstające przy spalaniu paliwa 

samochodowego). Dwutlenek siarki emitowany jest przede wszystkim przez kotłownie lokalne, przy 
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spalaniu zanieczyszczonego węgla. Tlenki azotu pochodzą ze spalania węgla, koksu, gazu i benzyn 

(transport samochodowy). Pyły – emitowane są do atmosfery wraz ze spalinami pochodzącymi ze 

spalania paliw stałych. Średnie stężenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w okresie 

zimowym jest kilka razy wyższe niż w okresie letnim. Ponadto w związku z inwestycjami budowlanymi 

(drogi, budownictwo mieszkalne) występuje trend czasowego i lokalnego podwyższenia 

zanieczyszczenia powietrza, głównie pyłami, związanymi ze wspomnianym procesem inwestycyjnym. 

Nie są to jednak zanieczyszczenia permanentne i kumulujące się w czasie, dlatego zagrożenie to 

należy traktować jako tymczasowe i o niewielkiej sile. 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż na jakość powietrza w Puszczykowie, w tym na obszarze 

objętym projektem planu, ma wpływ sposób zabudowy terenu i pora roku. W gęściej zabudowanych 

miejscach dochodzi do słabszej wymiany mas powietrza i kumulowania się zanieczyszczeń. Jakość 

powietrza pogarsza się w miesiącach zimowych, w sezonie grzewczym, gdzie oprócz emisji ze źródeł 

komunikacyjnych występuje emisja ze źródeł spalania paliw, szczególnie stałych. Na obszarze 

objętym opracowaniem, m. in. Ze względu na występowanie kompleksu leśnego, panują dobre 

warunki dla cyrkulacji powietrza, stąd jakość powietrza jest dobra, a jej zagrożenie niskie. 

Klimat akustyczny 

Na klimat akustyczny miasta Puszczykowa wpływają lokalne źródła hałasu, do których zalicza się 

głównie hałas komunikacyjny. Pod względem komfortu akustycznego na terenie opracowania 

występują lokalne źródła hałasu, które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu określonych dla pory dziennej i nocnej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 

października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dz. U. 2014r., poz. 112). Obowiązujące obecnie wartości wskaźników długookresowych 

mieszczą się w przedziałach: dla poziomu dzienno-wieczorno-nocnego LDWN 50–68 dB, dla 

długookresowego poziomu hałasu w porze nocy LN 45–65 dB; w przypadku wskaźników 

krótkookresowych: dla poziomu równoważnego hałasu w porze dnia LAeqD 50–68 dB, dla poziomu 

równoważnego hałasu w porze nocy LAeqN 45–60 dB.  

Klimat akustyczny obszaru opracowania kształtowany jest głównie przez hałas komunikacyjny, 

przede wszystkim od drogi wojewódzkiej nr 431 (ul. Mocka), drogi powiatowej 2490P (ul. 

Nadwarciańska) oraz torów kolejowych, dla których na tym odcinku nie zostały sporządzone mapy 

akustyczne oraz nie były prowadzone w ostatnich latach pomiary hałasu. Natomiast w oparciu 

o Generalny Pomiar Ruchu z 2015 roku, SDR (średni dobowy ruch) dla drogi wojewódzkiej nr 431, na 

odcinku Mosina – Świątniki SDR wyniósł 8466 pojazdów ogółem, z czego 7204 stanowiły samochody 

osobowe oraz 305 samochody ciężarowe. Do czynników mających wpływ na poziom emisji hałasu 

drogowego należą: natężenie ruchu, struktura strumienia pojazdów, a zwłaszcza udziału w nim 

transportu ciężkiego, stan techniczny pojazdów, rodzaj i stan techniczny nawierzchni, charakter 

zabudowy (zagospodarowanie) terenów otaczających. 

Przez Puszczykowo przebiega magistralna linia kolejowa E-59, relacji Szczecin-Poznań-Wrocław, 

wzdłuż zachodniej granicy planu. Linią tą przejeżdżają zarówno pociągi osobowe jak i towarowe. 

Hałas emitowany przez ruch kolejowy ma subiektywnie mniejszą dokuczliwość, m.in. ze względu na 

ograniczenia kursowania pociągów, niż hałas drogowy. Hałas kolejowy uciążliwy jest głównie nocą (ze 

względu na wyraźniejszy odbiór i zmniejszenie innych źródeł generujących hałas), a szczególnie 

narażone są nim tereny mieszkaniowe. W dużej mierze są to istniejące tereny zabudowy, niemniej 

jednak w przypadku lokalizacji nowej zabudowy należy zwrócić uwagę na wprowadzenie 
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odpowiednich izolacji akustycznych, które mogą w pozytywny sposób wpłynąć na komfort akustyczny 

nowo powstałych budynków. Ponadto, w przypadku nadmiernego hałasu emitowanego przez 

eksploatację linii kolejowej, zaleca się wprowadzenie dodatkowej zieleni wysokiej, bądź ekranów 

akustycznych, które w znaczący sposób mogą zminimalizować dyskomfort powodowany hałasem. 

Zagrożenie zarówno hałasem komunikacyjnym ma charakter lokalny i obejmuje swym zasięgiem 

jedynie niewielkie, sąsiadujące z obiektami będącym źródłem ponadnormatywnej emisji hałasu 

obszary. Ponadto, ani w sąsiedztwie, ani w granicach miasta Puszczykowa nie występują uciążliwe 

zakłady przemysłowe, które mogłyby wpływać na komfort akustyczny mieszkańców. 

Pola elektromagnetyczne 

Źródła pola elektromagnetycznego mogą być naturalne oraz sztuczne i pola te mogą mieć różną 

częstotliwość. Do sztucznych źródeł należą: stacje i linie elektroenergetyczne przede wszystkim 

wysokich i najwyższych napięć, stacja nadawcze radiowe i telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii 

komórkowych. Przez teren Miasta nie przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne 

o napięciach 110kV i wyższych, a także nie są zlokalizowane główne punkty zasilania (GPZ).  

W granicach opracowania nie występują żadne wieże bazowe telefonii bezprzewodowej. 

Zważywszy na ich parametry techniczne, a w szczególności wysokość , nie powodują one 

negatywnego oddziaływania na lokalne środowisko. 

6.10. Obiekty i obszary cenne przyrodniczo objęte ochroną 

Na obszarze miasta Puszczykowa zostały wyznaczone następujące formy ochrony przyrody 

określone w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. i są to: Wielkopolski Park 

Narodowy wraz z otuliną, Obszar Natura 2000 PLB 300017 „Ostoja Rogalińska”, Obszar Natura 2000 

PLH 300010 „Ostoja Wielkopolska”, Obszar Natura 2000 PLH 300012 „Rogalińska Dolina Warty”, 

pomniki przyrody. Występują tutaj także obszary ochrony ścisłej – krajobrazowo-leśne. Obszar objęty 

opracowaniem planu w całości znajduje się w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

Wielkopolski Park Narodowy (WPN) wraz z otuliną 

Wielkopolski Park Narodowy leży ok. 15 km na południe od Poznania i obejmuje część gminy 

Puszczykowo, jednakże otulina WPN pokrywa cały obszar miasta. Park położony jest na terenie 5 

gmin: Stęszew, Mosina, Puszczykowo, Komorniki i Dopiewo. Wielkopolski Park Narodowy utworzony 

został na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 roku, a jego granice objęły 

powierzchnię 9600 ha, z czego pod zarządem Parku znalazło się ok. 5100 ha. W 1996 roku nowe 

rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie WPN zmieniło jego powierzchnię na 7584 ha oraz 

utworzyło wokół Parku strefę ochronną tzw. otulinę, której powierzchnia razem z terenem Parku 

wynosi 14 840 ha. Z Parku zostały wyłączone tereny miejskie Puszczykowa, Mosiny oraz Stęszewa. W 

Parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 260 ha. Chronią one rozmaite 

formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane 

z nimi zwierzęta. Ochroną objęto także 32 drzewa pomnikowe. Inicjatorem powstania 

Wielkopolskiego Parku Narodowego był prof. Adam Wodziczko.  

Park obejmuje ochroną krajobraz polodowcowy, młodoglacjalny i typowe dla niego formy 

ukształtowania terenu, takie jak: morenę czołową i denną, ozy, drumliny wydmy, parowy i różne 

formy jezior: rynnowe, kociołki, odpływowe i bezodpływowe. Jeziora są całkowicie lub częściowo 

otoczone lasem. Największym z głazów narzutowych jest Głaz Leśników o obwodzie ok. 10,5 m. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Wodziczko
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Część wiekowych borów sosnowych, w stanie zbliżonym do stanu pierwotnego jest objęta ochroną 

w ramach rezerwatów ścisłych. W latach 80. XX wieku inwentaryzacje wykazały na terenie parku 

ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, 276 grzybów, 170 mchów i 120 porostów. 

Fauna Wielkopolskiego Parku Narodowego charakteryzuje się bogactwem gatunków należących do 

rozmaitych grup systematycznych. Dominują tu gatunki środkowoeuropejskie i eurosyberyjskie. 

Najbogatsza jest fauna bezkręgowców, wśród których najliczniej reprezentowane są owady - ponad 

3 tys. gatunków. Lasy obfitują w chrząszcze. Są wśród nich gatunki chronione takie jak jelonek rogacz, 

kozioróg dębosz, ale także pospolite, uszkadzające drzewa m.in. sosnę - cetyniec większy, cetyniec 

mniejszy, przypłaszczek granatek oraz drwalnik paskowany. Miejsce suche i ciepłe zasiedlają owady 

prostoskrzydłe, takie jak pasikonik zielony czy świerszcz polny oraz błonkoskrzydłe, do których należą 

m.in. mrówka rudnica. Na obszarze Parku występuje ponad 40 gatunków ssaków. Z owadożernych 

spotykamy tu m.in. ryjówki, nasze najmniejsze ssaki. Żyją tu również rozmaite gatunki nietoperzy 

i gryzoni. Z drapieżników zamieszkują, m.in. kuna leśna, borsuk i lis. Gady są reprezentowane przez 

jaszczurkę zwinkę i żyworodną, padalca, zaskrońca i gniewosza. Rozległe lasy stanowią ostoję dla 

licznych jeleni, saren i dzików. 

Ptaki w Parku reprezentowane są przez 227 gatunków lęgowych i przelotnych. Z rzadko spotykanych 

wymienić należy kraskę, zimorodka i dzięcioła czarnego. Z drapieżnych można zauważyć wśród lasów 

i łąk kanię czarną, w pobliżu pól myszołowa zwyczajnego, a przy bagnach błotniaka stawowego. Na 

jeziorach często widuje się kaczkę krzyżówkę, cyrankę, cyraneczkę oraz perkoza dwuczubego. Od 

2005 roku na Wyspie Zamkowej obserwowane są również kormorany. Ostatnie obserwacje donoszą 

o obecności około 200 osobników (2009 r.). 

 

OCENA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU 

7. Ocena rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych i innych ustaleń projektu planu 

7.1. Cel opracowania projektu planu 

Jednym z celów sporządzenia planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz 

określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, w tym dostosowanie funkcji, struktury 

i intensywności zagospodarowania do uwarunkowań środowiska przyrodniczego. Sporządzany plan 

pozwoli również na sformułowanie docelowego układu powiązań komunikacyjnych oraz 

ewentualnego uzbrojenia terenów w elementy infrastruktury technicznej. 

Zgodnie z uchwałą Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. potrzeba 

sporządzenia planu wynika głównie z braku tego typu dokumentu na omawianym obszarze oraz chęci 

ustalenia funkcji i zasad zagospodarowania terenu, co pozwoli na rozstrzygnięcie sposobu 

zagospodarowania przestrzeni. 

Zgodnie z analizą zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą 

Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 

10 i 12, obszar objęty opracowaniem sąsiaduje z terenami, dla których obowiązują już inne plany 

miejscowe. W/w plan ma stanowić uzupełnienie dla obecnie opracowywanych planów i całkowicie 

wypełni pokryciem aktualnymi planami południową część miasta. 
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Wdrożenie działań wymaga podjęcia prac planistycznych oraz określenia odpowiednich 

parametrów i zasad zagospodarowania oraz zabudowy. 

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Puszczykowa z 1998 r. analizowany obszar znajduje się w obrębie terenu oznaczonego symbolem: 

MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

Głównym celem opracowania projektu planu miejscowego jest zapewnienie prawidłowego 

rozwoju obszaru, z uwzględnieniem wzajemnych związków i interesów, ustalenie prawidłowych 

współzależności przestrzennych, stworzenie warunków do rozwoju, wszechstronnego zaspokojenia 

potrzeb ludności, zgodnie z ideą tzw. rozwoju trwałego. Jednocześnie miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dostosuje sposób zagospodarowania do uwarunkowań 

przyrodniczych, zapewniającego trwałość procesów i odnawialność zasobów przyrodniczych. 

7.2. Ustalenia projektu planu 

W analizowanym projekcie planu miejscowego ustalono następujące przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U; 

2) tereny komunikacji:  

a) tereny dróg publicznych, klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD-L, 
2KD-L,  

1) tereny dróg publicznych, klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami:  

1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D. 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze istniejące na przedmiotowym terenie, określone 

w rozdziale 5 i 6 niniejszej prognozy, do najważniejszych przesłanek projektu planu należą zapisy  

stanowiące podstawę do stworzenia optymalnego rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego. Ze 

względu na obecne zagospodarowanie oraz sąsiedztwo analizowanego obszaru, do głównych kierun-

ków rozwoju zaliczono tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.  

W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w projekcie planu wprowadzono zapisy 

ustalające zakazy i dopuszczenia w zakresie lokalizacji urządzeń reklamowych, szyldów, słupów rekla-

mowych, tablic informacyjnych, ogrodzeń i obiektów małej architektury.  

W projekcie planu znalazł się także szereg zapisów z zakresu zasad ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu. Przede wszystkim ustalono: 

– ochronę zieleni poprzez możliwie maksymalne zachowanie zadrzewień i ich uwzględnienie w przy-

szłym zagospodarowaniu terenu, 

– zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu, 

– zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu 

przepisów odrębnych, z wyjątkiem inwestycji dopuszczonych pozostałymi ustaleniami planu, 

– zakaz lokalizacji przedsięwzięć o negatywnym oddziaływaniu na środowisko, w szczególności zakaz 

prowadzenia działalności gospodarczej mogącej powodować przekroczenia standardów jakości 

środowiska poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny, 

– zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, 

– gospodarowanie  masami ziemnymi, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

– w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi rekultywacja zgodnie z przepisami odrębnymi, 

– w zakresie gospodarki odpadami, zagospodarowanie zgodnie z obowiązującym regulaminem  
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utrzymania porządku i czystości na terenie  Miasta Puszczykowa oraz przepisami odrębnymi, 

– pozyskiwanie energii cieplnej z przyjaznych dla środowiska  źródeł w szczególności poprzez stoso-

wanie ogrzewania gazowego oraz systemy wykorzystujące źródła czystej energii: pompy cieplne, 

kolektory słoneczne, energię elektryczną; dopuszczenie stosowania paliw stałych lub gazowych z 

sieci, z wykluczeniem lokalizacji zbiorników na gaz, przy zasilaniu indywidualnym oraz paliw innych 

przy zasilaniu zbiorczym pod warunkiem nie przekraczania dopuszczalnych emisji, 

– w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych, 

uwzględnienie ograniczeń i zakazów zgodnie z przepisami odrębnymi.  

Ponadto dopuszczono realizację jednej kondygnacji podziemnej oraz stosowania nawierzchni  

przepuszczalnych dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów dróg publicznych 

oznaczonych symbolami KD-L, KD-D.  

W zakresie kształtowania komfortu akustycznego w środowisku ustala się nakaz dotrzymania  

dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, zgodnie  

z przepisami odrębnymi, tj: 

– dla terenów oznaczonych symbolami MN/U jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkanio-

wo – usługowe. 

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie 

krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa ustalono: 

– dla całego obszaru planu, ze względu na położenie w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego 

zgodnie z rysunkiem planu, realizację odpowiednio inwestycji w ramach Wielkopolskiego Parku  

Narodowego oraz uwzględnienie zasad zagospodarowania i użytkowania terenu na tym obszarze 

oraz zakazy określone w przepisach odrębnych, w szczególności o ochronie przyrody; 

– dla całego obszaru planu, ze względu na położenie w zasięgu Głównego Zbiornika Wód  

Podziemnych nr 144 – Wielkopolska Dolina Kopalna - wody czwartorzędowe, będącego obszarem 

wysokiej ochrony (OWO), ochronę zgodnie z zapisami planu i przepisami odrębnymi. 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 

użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się: 

– uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń technicznych wynikających 

z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej, 

– wszelkie projektowane obiekty o wysokości równej i większej 50 m n.p.t. podlegają, przed wyda-

niem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotnicze-

go Sił Zbrojnych RP; 

– wszelkie projektowane obiekty o wysokości równej i większej od 100 m n.p.t. podlegają, przed  

wydaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa  

Cywilnego; 

– przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu przed usytuowaniem budynków i budowli; 

– zakaz projektowania obiektów wysokościowych, wież telekomunikacyjnych – dominant w bliskim 

sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otuliny. 

W projekcie planu określono również zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów  

komunikacji oraz systemów infrastruktury technicznej.  
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7.3. Powiązanie ustaleń projektu planu z innymi dokumentami oraz sposób realizacji celów 

ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym i krajowym 

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

obowiązek nienaruszania przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zapisów studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jednocześnie studium jako 

dokument wyrażający politykę przestrzenną na szczeblu lokalnym musi być zgodny z polityką 

przestrzenną prowadzoną na szczeblu wojewódzkim, a ta z krajową polityką przestrzenną. Wzajemne 

powiązanie tych dokumentów zapewnia spójne i całościowe kształtowanie przestrzeni oraz 

umożliwia przeprowadzanie inwestycji strategicznych w skali krajowej.  

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Puszczykowa z 2018 r. analizowany obszar znajduje się w obrębie terenu oznaczonego  

symbolem: MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest dostosowany do obowiązują-

cego Studium… poprzez projektowane przeznaczenie terenów.  

Ważnymi dokumentami, mającymi wpływ na ochronę środowiska przyrodniczego na szczeblu 

gminnym są lokalne programy ochrony środowiska oraz od 1 stycznia 2012 r. wojewódzkie plany 

gospodarki odpadami. Na obszarze miasta Puszczykowa obowiązuje Program Ochrony Środowiska 

Miasta Puszczykowa na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017. Zapisy w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki odpadami są dostosowane do obowiązującego prawa lokalnego. 

Ze względu na przynależność Polski do Unii Europejskiej Polska zobowiązana jest do 

przestrzegania prawa Unii oraz brania udziału w działaniach zapobiegawczych i regulujących w 

zakresie ochrony środowiska. Zadania priorytetowe to przede wszystkim: przeciwdziałanie zmianom 

klimatu, ochrona różnorodności biologicznej, ograniczenie wpływu zanieczyszczenia na zdrowie oraz 

lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych. Tworząc zapisy planu należy uwzględniać cele ochrony 

środowiska wynikające z dokumentów rangi międzynarodowej. Należą do nich m.in.: 

– dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych 

przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 

z 05.07.1985), 

– dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992), 

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie 

oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001), 

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie  

publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 

90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003), 

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej 

udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie 

środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru  

sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003), 

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej  

zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2008). 
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Ponadto są to ustalenia wynikające z szeregu konwencji międzynarodowych, a szczególnie 

z konferencji ONZ w Rio de Janeiro z 1992 r. zawartych w ramowej konwencji w sprawie zmian 

klimatu. 

Zapisy powyższych przepisów zostały przede wszystkim uwzględnione w procedurze sporządzania 

miejscowego planu, który wymaga opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach 

strategicznej oceny oddziaływania planów i programów. Niniejszy dokument dodatkowo, oprócz 

samego projektu planu, podlega ocenie społeczeństwa i jest dostępny do wglądu w trakcie 

sporządzania planu, jak i po jego zakończeniu. Ponadto społeczność może składać zarówno wnioski, 

jak i uwagi do tego dokumentu. Prognoza zawiera opis metod analiz skutków realizacji ustaleń 

miejscowego planu na środowisko oraz sposób oddziaływania zapisów planu na poszczególne 

komponenty środowiska. Jednocześnie integralną częścią każdego planu jest pisemne podsumowanie 

uzasadniające wybór przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 

alternatywnych oraz zawierające propozycje metod przeprowadzania monitoringu realizacji ustaleń 

planu  i jego częstotliwość. 

Na poziomie krajowym strategiczne cele ochrony środowiska, oparte o prawo międzynarodowe, 

zawarte są w dokumentach rządowych takich jak: II Polityka Ekologiczna Państwa, Polityka 

ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 oraz w 

uaktualnianej Polityce ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.  

Polska polityka ekologiczna opiera się na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju, co 

powoduje, że musi być uwzględniana we wszystkich dokumentach strategicznych i programach, 

mających wpływ na środowisko. Jednocześnie zgodnie z art. 74 Konstytucji RP nakłada to obowiązek 

dbałości o środowisko na instytucje publiczne. Celem podstawowym II Polityki ekologicznej jest 

zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, infrastruktury społecznej i zasobów 

przyrodniczych), przy założeniu, że strategia zrównoważonego rozwoju Polski pozwoli na wdrażanie 

takiego modelu tego rozwoju, który zapewni na tyle skuteczną regulację i reglamentację korzystania 

ze środowiska, aby rodzaj i skala tego korzystania realizowane przez wszystkich użytkowników nie 

stwarzały zagrożenia dla jakości i trwałości przyrodniczych zasobów. 

W maju 2003 r. Sejm RP przyjął dokument „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” stanowiący uszczegółowienie „II Polityki 

ekologicznej Państwa” z 2000 r. Natomiast w maju 2009 r. został przyjęty dokument „Polityka 

ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”. 

Dokument ten jest dostosowaniem wcześniejszego dokumentu do zmian w prawodawstwie 

polskim i wspólnotowym w zakresie ochrony środowiska. Kierunki działań określone w celach 

średniookresowych do 2016 r. mają stać się odpowiedzią na przywrócenie właściwej roli planowaniu 

przestrzennemu, w szczególności w zakresie lokalizacji nowych inwestycji. Cele szczegółowe polityki 

ekologicznej państwa ujęto w dwóch grupach: w sferze racjonalnego użytkowania zasobów 

naturalnych (np. racjonalizację użytkowania wody, ochronę zasobów kopalin, wzbogacenie i 

racjonalną eksploatację zasobów leśnych, ochronę gleb itd.) i w zakresie jakości środowiska. Cele 

dotyczące jakości środowiska odnoszą się w szczególności do gospodarowania odpadami, stosunków 

wodnych i jakości wód, jakości powietrza, zmiany klimatu, hałasu i promieniowania, nadzwyczajnych 

zagrożeń środowiska, a także różnorodności biologicznej i krajobrazowej.  

Projekt planu powiązany jest z powyższym dokumentem, m. in. poprzez wprowadzenie ustaleń 

dotyczących: 
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– ochrony gleb (zapisy o: zakazie lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-

dowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyłączeniem inwestycji dopuszczonych pozosta-

łymi ustaleniami planu); 

– jakości wód powierzchniowych (zapisy o: odprowadzaniu ścieków bytowych i przemysłowych do 

kanalizacji sanitarnej przy czym do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadza-

nie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, odprowadzeniu wód opadowych i rozto-

powych zgodnie z przepisami odrębnymi, poborze wody do celów bytowo – gospodarczych, z sieci 

wodociągowej); 

– gospodarowania odpadami (zapis o: zagospodarowaniu zgodnie z obowiązującym w mieście regu-

laminem utrzymania porządku i czystości na terenie miasta oraz przepisami odrębnymi); 

– jakości powietrza (zapisy o: stosowanie indywidualnych systemów grzewczych z zastosowaniem 

energii elektrycznej lub paliw takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa lub źródeł energii odna-

wialnej i nieodnawialnej). 

Ponadto w dniu 6 listopada 2015 r. Rada Ministrów uchwaliła „Program ochrony i 

 zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-

2020”. Dokument ten zakłada kompleksową i uwzględniającą wszelkie najistotniejsze potrzeby 

zachowania różnorodności biologicznej realizację zobowiązań wynikających z zawartych przez Polskę 

zobowiązań międzynarodowych oraz efektywną ochronę i zrównoważone użytkowanie zasobów 

przyrody. Jest to także kontynuacja i rozwinięcie analogicznego dokumentu zatwierdzonego przez 

Radę Ministrów w dniu 26 października 2007 roku. 

Opracowywany projekt planu miejscowego musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz planami i programami przyjętymi dla miasta Puszczykowa. Natomiast dokumenty te jak zostało 

to wyżej wspomniane są dostosowywane do zapisów krajowych polityk i strategii opartych na 

standardach i przepisach wspólnotowych oraz przyjętych przez Polskę konwencjach 

międzynarodowych.  

Analizowany projekt planu uwzględnia te zapisy poprzez poddanie go ocenie oddziaływania na 

środowisko, jaką jest także opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko skutków ustaleń 

miejscowego planu. Jednocześnie w procedurze sporządzania planu, jak i prognozy zapewniony jest 

dostęp społeczeństwa i możliwość konsultacji obu dokumentów. Przeanalizowano również wszystkie 

aspekty środowiskowe, takie jak wpływ na ewentualne obszary Natura 2000, które jednak nie 

występują na obszarze planu. Dodatkowo w zakresie prognozy został określony monitoring realizacji 

ustaleń planu i ich wpływ na środowisko przyrodnicze. Jednocześnie określając w projekcie planu 

szczegółowe parametry zagospodarowania terenu i jego przeznaczenie wzięto pod uwagę możliwości 

przyjęcia nowej zabudowy na dany obszar oraz jego chłonność środowiskową, co zawiera się we 

wskaźnikach powierzchni zabudowy, powierzchni terenu biologicznie czynnego oraz wskaźniku 

intensywności zabudowy. 

Wśród najważniejszych celów koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 

w miejscowym planie i niniejszej prognozie uwzględniono m.in. zapisy o: 

– zachowaniu zgodności charakteru i struktury zagospodarowania przestrzennego z cechami 

i walorami środowiska przyrodniczego (w projekcie mpzp wyznaczono harmonijnie tereny zainwe-

stowania  oraz tereny wyłączone z intensywnego zagospodarowania – tereny lasów, zieleni urzą-

dzonej, wody powierzchniowe) 
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– zachowaniu zgodności poziomu i intensywności zagospodarowania z naturalną chłonnością śro-

dowiska oraz jego odporności na degradacje (na omawianym obszarze zachowano dość wysoki 

odsetek terenów zieleni, ograniczono nowo powstającą zabudowę do relatywnie niewielkich po-

wierzchni omawianego terenu) 

– powszechne i współzależne uwzględnienie uwarunkowań przyrodniczych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego (nie planuje się pogłębienia fragmentacji terenu drogami wy-

sokiej kategorii) 

– zahamowanie rozpraszania zabudowy, zwłaszcza na tereny o wysokich walorach krajobrazowych 

(nowo przewidziane tereny do zainwestowania, w tym tereny pod zabudowę, zlokalizowane są na 

ogół w sąsiedztwie już istniejących). 

7.4. Skutki braku realizacji ustaleń projektu planu 

Brak udziału człowieka i nieumiejętne kształtowanie właściwych procesów ekologicznych w 

dłuższej perspektywie czasowej może doprowadzić na danym terenie do postępującej degradacji 

zarówno środowiska przyrodniczego, jak i krajobrazu. Może to być spowodowane m.in. 

niepodlegającym kontroli rozwojem różnego rodzaju działalności człowieka niszczącej środowisko, 

wzrostu zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w obrębie zabudowy, ze względu na korzystanie 

z nieekologicznych systemów grzewczych bądź wzrostu zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

i podziemnych ze względu na użytkowanie często nieszczelnych zbiorników. Ponadto brak 

całościowego podejścia do zagospodarowania tego obszaru mógłby doprowadzić do wprowadzenia 

zabudowy odbiegającej estetyką od pożądanej oraz zbyt intensywnej.  

Analizowany projekt dotyczy terenów, na których brak jest miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Obszar ten podlega już przekształceniom, dlatego ważnym jest aby  dostosować 

tereny zabudowy do obecnie obowiązujących przepisów oraz standardów ochrony środowiska. 

Opracowanie niniejszego planu miejscowego wynika głównie z aspektu najbardziej optymalnego 

wykorzystania terenów inwestycyjnych. Największym skutkiem braku realizacji ustaleń 

analizowanego projektu planu byłoby niekontrolowane zwiększanie zabudowy, która mogłaby 

kolidować z funkcjami jak i parametrami już istniejącej zabudowy. Projekt planu uwzględnia presję 

związaną z rozwojem terenów inwestycyjnych i pozwala na wprowadzenie zainwestowania zgodnie z 

zasadami zrównoważonego rozwoju, zachowując wartości przyrodnicze i krajobrazowe. 

Tym samym nie uchwalenie analizowanego planu miejscowego, w dłuższym okresie czasu, 

mogłoby doprowadzić do realizacji inwestycji odbiegających standardami od przyjętych, a przez to 

pogarszających jakość środowiska i komfort życia na tym terenie.  

7.5.  Istotne dla projektu planu zapisy zawarte w ustawach 

Projekt planu zawiera istotne z punktu widzenia ochrony środowiska i krajobrazu, zapisy 

wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Zgodnie z art. 72 ww. 

ustawy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy zapewnić warunki 

utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, m.in. poprzez: 

– ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi,  

– zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy (...), ze szczególnym uwzględnie-

niem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów transporto-

wych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni, 
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– uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z pro-

wadzeniem gospodarki rolnej, 

– zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych,  

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

hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi. 

Ustawa ta wskazuje na zakres zagadnień, które należy w planie uwzględnić, a analizowany projekt 

planu, odpowiednio do zakresu i problemów, które reguluje, spełnia warunki ustawowe. W zakresie 

zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu w projekcie planu ustala się m. in.  

– zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu, 

– gospodarowanie  masami ziemnymi, zgodnie z przepisami odrębnymi , 

– w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi rekultywacja zgodnie z przepisami odrębnymi, 

– zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu 

przepisów odrębnych, z wyłączeniem inwestycji dopuszczonych pozostałymi ustaleniami planu. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 73 ust. 1 stanowi, że w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego należy uwzględniać ograniczenia wynikające z: 

– ustanowienia szczególnych form ochrony przyrody, 

– utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania lub stref przemysłowych, 

– wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglomeracją, 

– ustalenia w trybie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 

469), warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni oraz ustanowienia stref ochronnych 

ujęć wód, a także obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 

Zgodnie z art. 114. ust. 1. ustawy Prawo ochrony środowiska przy sporządzaniu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, różnicując tereny o różnych funkcjach lub różnych 

zasadach zagospodarowania, wskazuje się, które z nich należą do terenów przeznaczonych (art. 113 

ust. 2 pkt 1 ustawy): 

– pod zabudowę mieszkaniową, 

– pod szpitale i domy opieki społecznej, 

– pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

– na cele uzdrowiskowe, 

– na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

– na cele mieszkaniowo-usługowe, 

i dla których przepisami odrębnymi1 ustalone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.  

W zakresie kształtowania komfortu akustycznego w środowisku w projekcie planu ustalono nakaz 
dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, tj: 

– dla terenów oznaczonych symbolami MN/U jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkanio-
wo-usługowe. 

W zakresie zasad gospodarki wodno-ściekowej określonych ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 

2001 r. w projekcie planu ustalono: odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji 

sanitarnej przy czym do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do 

                                                           
1 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dz. U. z 2014, poz. 112 tekst jednolity) 
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szczelnych zbiorników bezodpływowych, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie 

z przepisami odrębnymi, pobór wody do celów bytowo – gospodarczych z sieci wodociągowej.  

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, z dnia 16 kwietnia 2004 r., w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego muszą być uwzględnione cele ochrony przyrody, wśród których 

do najbardziej istotnych należą: 

– utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, 

– zachowanie różnorodności biologicznej, 

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

ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony, 

– ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień, 

– utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także  

pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody. 

Na obszarze opracowania występuje otulina Wielkopolskiego Parku Narodowego, czyli obszar 

wyznaczony jako szczególna forma ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody2. Na terenie miasta Puszczykowa występują następujące formy ochrony przyrody 

Wielkopolski Park Narodowy wraz z otuliną, Obszar Natura 2000 PLB 300017 „Ostoja Rogalińska”, 

Obszar Natura 2000 PLH 300010 „Ostoja Wielkopolska”, Obszar Natura 2000 PLH 300012 „Rogalińska 

Dolina Warty”, Obszary ochrony ścisłej– krajobrazowo-leśne, pomniki przyrody.  

Niemniej jednak ustalenia analizowanego projektu planu nie będą miały negatywnego wpływu na 

gatunki oraz siedliska przyrodnicze występujące na tych obszarach, gdyż uściślają w zakresie ochrony 

przyrody warunki, na jakich ma odbywać się istniejące zagospodarowanie terenu. 

Analizowany projekt planu realizuje natomiast pozostałe cele ustawy o ochronie przyrody poprzez 

m.in.: zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu, zakaz 

lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów 

odrębnych, z wyłączeniem inwestycji dopuszczonych pozostałymi ustaleniami planu. 

Ochrona środowiska związana jest z różnymi dziedzinami działalności ludzkiej. Jednak pozostałe 

ustawy, regulujące w sposób szczegółowy zakres i zasady tej ochrony – takie jak: Prawo łowieckie, 

ustawa o ochronie zwierząt, ustawa o lasach, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych dotyczą 

w zasadzie innej problematyki, niż ta zawarta w treści analizowanego projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

7.6. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektu planu 

Wśród istniejących i potencjalnych problemów ochrony środowiska miasta Puszczykowa, które 

dotyczą także terenu objętego opracowaniem wymienić należy m. in.: 

– zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych w wyniku dopuszczenia realizacji kondy-

gnacji podziemnej, 

– przekształcenia ziemi, związane z budową nowych budynków,  

– zanieczyszczenia komunikacyjne, pochodzące z pojazdów spalinowych (powodując m. in. degra-

dację chemiczną gleb oraz zanieczyszczenia powietrza), 

                                                           
2 Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 tekst ujednolicony 
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– ograniczanie naturalnej bioróżnorodności, poprzez intensyfikację zabudowy oraz wprowadzanie 

gatunków obcych, 

– zanieczyszczenia powietrza i wód oraz zagrożenia związane z generowaniem hałasu z terenów 

komunikacyjnych. 

Opracowywany dokument odnosi się do terenu w dużej mierze zainwestowanego zabudową  

mieszkaniową i usługową. Jednocześnie projekt planu przewiduje uruchomienie nowych terenów 

mieszkaniowych, a także usług zdrowia w zieleni. Najistotniejsze z punktu widzenia ochrony środowi-

ska jest zapewnienie różnorodności biologicznej, ograniczenie zanieczyszczeń przenikających do gleby 

oraz powietrza, a także zapewnienie odpowiedniego komfortu akustycznego dla terenów sąsiednich, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Ocena oddziaływania na komponenty środowiska i zagrożenia dla środowiska w wyniku 

realizacji ustaleń projektu planu 

8.1. Oddziaływanie na rzeźbę terenu i gleby 

Na obszarze opracowania nie przewiduje się większych zmian rzeźby terenu. Przekształceniom 

mogą ulec jedynie tereny pod nowymi budynkami, co związane jest z ich posadowieniem 

i fundamentowaniem. Wszelkie tego typu przekształcenia, prowadzące do wprowadzenia nowego 

zainwestowania, w postaci nowych budynków i obsługującej je infrastruktury komunikacyjnej, wiążą 

się z nieodwracalnym zniszczeniem powierzchni ziemi i gleby. Mogą w ten sposób powstawać nowe 

formy antropogeniczne, takie jak: zwałowiska, nasypy, powierzchnie niwelowane. Z tego powodu 

ważnymi w tym zakresie zapisami projektu planu są wytyczne określające maksymalne powierzchnie 

zabudowy i minimalne powierzchnie biologicznie czynne. Ponadto prace ziemne związane 

z fundamentowaniem budynków powodują powstawanie mas ziemnych, które należy w odpowiedni 

sposób zagospodarować. Dlatego też w zapisach projektu wprowadzony został odpowiedni zapis. 

8.2. Oddziaływanie na warunki podłoża 

W wyniku wprowadzonego zapisami projektu planu zainwestowania warunki podłoża na 

przedmiotowym obszarze mogą ulec pewnym zmianom. W miejscach wprowadzenia zabudowy 

i lokalizacji elementów infrastruktury technicznej i dojazdów nastąpi uszczelnienie powierzchni 

kosztem obszarów biologicznie czynnych. Istotną ingerencją w warunki gruntowe może być 

ewentualna realizacja kondygnacji podziemnych, dlatego należy rozważyć zastrzeżenie, że ich 

budowa nie może doprowadzać do destabilizacji stosunków wodnych lub niekorzystnego 

oddziaływania na stateczność gruntów.  

Pod względem warunków geologiczno-inżynieryjnych w większości obszar planu przeznaczony 

pod zabudowę nie przedstawia większych trudności dla sytuowania budynków. Niemniej jednak 

wskazane byłoby, podczas wprowadzania nowych inwestycji, wszelkie prace zmieniające kształt 

terenu i wpływające na nośność gruntów poprzedzać szczegółowymi badaniami geotechnicznymi, 

wykonywanymi zgodnie z przepisami szczególnymi (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463).  

Na obszarze objętym prognozą przewiduje się przekształcenia powierzchni ziemi, jednak zmiany 

te będą miały raczej charakter lokalny i mało istotny dla szerszej skali. Niewielkiej niwelacji mogą ulec 
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jedynie tereny, na których staną nowe budynki oraz powstaną drogi i elementy infrastruktury 

technicznej. Prace związane z realizacją tego typu zagospodarowania zawsze wiążą się 

z nieodwracalnym zniszczeniem powierzchni ziemi i gleby. Powstają nasypy z gruntu wybranego pod 

fundamenty i piwnice nowych obiektów budowlanych oraz z wykopów pod sieci podziemnej 

i naziemnej infrastruktury technicznej. Wykopy związane z fundamentowaniem budynków powodują 

powstawanie mas ziemnych, które należy w odpowiedni sposób zagospodarować. Prace ziemne będą 

na ogół dotyczyć strefy przypowierzchniowej gruntu. W efekcie końcowym tych prac powierzchnia 

terenu zostanie miejscami nieznacznie podniesiona, bez zasadniczego wpływu na jego ogólną 

konfigurację. Należy przypuszczać, że większość projektowanych obiektów będzie miała standardowe 

posadowienie, czyli do głębokości ok. 2,0 m p. p. t. i w tych przypadkach przekształcenia rzeźby 

związane z zainwestowaniem będą niewielkie. Sposób zagospodarowania mas ziemnych 

przemieszczanych w związku z realizacjami inwestycji powinien zostać określony w decyzjach 

administracyjnych dotyczących tych inwestycji. 

Skutkiem powstania nowych budynków, czy elementów infrastruktury będzie także, szczególnie 

w rejonach, w których naturalna gleba nie spełnia technicznych wymogów lokalizacji obiektów, 

zmiana warunków podłoża tj. usunięcie warstwy próchniczej oraz zagęszczenie i uszczelnienie 

gruntów. Może tu dojść do wymiany gruntu i wprowadzenia nasypów. Ponadto na terenach 

przeznaczonych pod nową zabudowę, w obszarach niezainwestowanych, nastąpi ograniczenie 

powierzchni biologicznie czynnej. 

Przekształcenia powierzchni ziemi zależeć będą w dużej mierze od rozwiązań technicznych. Dla 

optymalnego zabezpieczenia powierzchni ziemi i gleby przed degradacją, prace budowlane należy 

prowadzić tak, aby zapobiec ewentualnym zjawiskom geomechanicznym. Prace ziemne tj. niwelacje 

i wykopy należy wykonywać w okresach o niskich opadach, a odsłonięte powierzchnie trzeba 

zabezpieczać przed możliwością niekontrolowanych przepływów wód opadowych lub spływowych. 

8.3. Oddziaływanie na warunki wodne 

Wprowadzone ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określają 

zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym istniejących warunków wodnych. Ustalono 

w nich: odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji sanitarnej przy czym do 

czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych. Takie rozwiązanie dopuszczono w projekcie miejscowego planu. Lokalizacja 

zbiorników bezodpływowych na ścieki może potencjalnie spowodować zanieczyszczenie środowiska 

gruntowo-wodnego oraz destabilizację stosunków wodnych. Należy jak najszybciej dążyć do 

utworzenia systemu kanalizacji zbiorczej, co w tym przypadku jest możliwie najlepszym 

rozwiązaniem. Kontrola jednego, spójnego systemu jest bowiem prostsza a przede wszystkim 

skuteczniejsza, niż kontrolowanie pojedynczych, rozproszonych systemów oczyszczalni 

przydomowych / zbiorników bezodpływowych. Co ważne, zarządzający systemem kanalizacyjnym w 

oparciu o pełną wiedzę na temat stanu technicznego tego systemu skuteczniej może przeprowadzać 

prace konserwujące i naprawcze. Dzięki takiemu rozwiązaniu środowisko gruntowo-wodne będzie 

lepiej chronione. Nie mniej zastosowanie zbiorników bezodpływowych, szczególnie w perspektywie 

do kilku lat – samo w sobie jest korzystne; zapewnia bowiem podstawową ochronę środowiska 

gruntowo-wodnego. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ma następować zgodnie 

z przepisami odrębnymi, pobór wody do celów bytowo-gospodarczych z sieci wodociągowej. 
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Zużycie wody w wyniku powstania nowych budynków mieszkalnych, usługowych lub 

infrastruktury technicznej nie powinno wpłynąć na zmniejszenie zasobów wodnych miasta 

Puszczykowa, ze względu na charakter wprowadzanych funkcji.  

Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzonym na 

posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011r. przez Prezesa Rady Ministrów do głównych 

celów środowiskowych wg art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej dla wód podziemnych należą: 

– zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

– zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami wymie-

nionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej), 

– 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. 

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w złym stanie 

chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie dążenie do dobrego stanu chemicznego 

i ilościowego. 

Obszar planu zajmuje powierzchnię ok. 3,5 ha. W całości są to tereny przeznaczone pod drogi 

publiczne, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. W planie zakazuje się lokalizacji 

przedsięwzięć, które mogą potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z zapisami 

projektu planu oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Dzięki tym 

zapisom nie powinno dojść do pogorszenia stanu środowiska. Należy mieć na uwadze fakt, że zapisy 

projektu planu zapewniają prowadzenie funkcji z pełnym poszanowaniem środowiska 

przyrodniczego, czy też zachowaniem odpowiedniego komfortu akustycznego.  

Dla każdego z terenów, które tego wymagały, określona została maksymalna powierzchnia 

zabudowy, dostosowana do rodzaju funkcji. W związku z powyższym, dla terenów oznaczonych na 

rysunku planu symbolem MN/U, U na poziomie 30%. Zapisy projektu planu, zgodnie z ustawą o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zapewniają odpowiednie powierzchnie terenów 

biologicznie czynnych, które dla terenów MN/U mają stanowić minimum 50% powierzchni działki 

budowlanej. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych ma się odbywać na podstawie 

przepisów odrębnych, z wykorzystaniem sieci kanalizacji deszczowej, do dołów chłonnych lub 

zbiorników retencyjnych, natomiast ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji sanitarnej, z 

dopuszczeniem, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzanie do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych. 

Na etapie prac budowlanych związanych z potencjalną przebudową dróg, może wystąpić 

zaburzenie stosunków wodnych obszarów bezpośrednio przyległych do planowanych dróg. Będzie to 

konsekwencją prac ziemnych, podczas których może nastąpić przecięcie lokalnych warstw 

wodonośnych i stworzenie w ewentualnych wykopach baz drenażu z terenów przyległych. 

W przypadku realizacji dróg w wykopie może zaistnieć konieczność sztucznego, okresowego 

obniżenia poziomu zwierciadła wód gruntowych. Zmniejszenie nadkładu gruntów nad warstwami 

wodonośnymi lub też ich całkowite odsłonięcie stworzy zagrożenie zanieczyszczenia wód 

gruntowych, które staną się bardziej narażone na przedostanie się produktów naftowych z 

pracujących maszyn i pojazdów. Ewentualne odwodnienia wykopów mogą przyczynić się do 

zamulenia i zanieczyszczenia okolicznych rowów melioracyjnych, do których wody będą 
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odprowadzane z pompowań depresyjnych. Ponadto przy nieumiejętnym prowadzeniu prac 

niwelacyjnych może dojść do zasypania rowów melioracyjnych. W fazie eksploatacji dróg największe 

zagrożenie dla wód gruntowych stanowią substancje ropopochodne, które mogą przedostać się do 

środowiska gruntowo-wodnego. 

Jednym z potencjalnych zagrożeń dla omawianego terenu może być także wystąpienie lokalnych 

odwodnieni powstałych w wyniku prac związanych z posadowieniem nowych budynków. 

Najprawdopodobniej jednak warstwy wodonośne leżą poniżej 2 m p. p. t., dzięki czemu zagrożenie 

jest bardzo niskie. Ponadto, dla realizacji tego typu budynków, potrzebne są odpowiednie 

dokumentacje i zgody przy otrzymywaniu pozwolenia na budowę. 

Natomiast dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych cele środowiskowe zostały 

oparte na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizykochemicznych, biologicznych i 

hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników 

chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia 

przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Ustalono dla jednolitych części 

wód, będących obecnie w złym stanie/potencjale ekologicznym, że celem środowiskowym będzie 

dążenie do dobrego stanu/potencjału ekologicznego. Ponadto, ustalając cele uwzględniono także 

różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych 

części wód celem będzie osiągniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych 

i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto dla obu 

przypadków w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będą dodatkowe prace 

rekultywacyjne w celu osiągnięcia co najmniej dobrego stanu chemicznego. Dla obszarów 

chronionych funkcjonujących w obszarach dorzeczy, nie zostały podwyższone powyższe cele 

środowiskowe z uwagi na częstokroć wyższe wymagania w stosunku do wartości granicznych 

wskaźników jakości wody przyjętych jako wartości graniczne dla dobrego stanu ekologicznego bądź 

dobrego  lub powyżej dobrego potencjału ekologicznego wód, niż w poszczególnych aktach prawa, 

regulujących sposób postępowania i wymagania co do wód  w obrębie obszarów chronionych. 

Z tego względu dla jednolitej części wód: JCW (PLRW60002118573) rzeki Warty - odcinek od 

Pyszącej do Kopli, dla której stan określono jako zły, celem środowiskowym będzie uzyskanie 

potencjału ekologicznego co najmniej dobrego.  

Można stwierdzić, że projektowane funkcje oraz rozwiązania komunikacyjne, głównie istniejące, 

a także ustalenia dotyczące odprowadzania ścieków, sprawią że realizacja ustaleń projektu planu nie 

będzie wpływać na główne założenia poprawy stanu wód. Ponadto, poza zagrożeniami wynikającymi 

z realizacji projektu mpzp istnieje także szereg pozytywnych zmian. Są to przede wszystkim: 

inwestycje w sieć kanalizacji oraz wodociągi, a także optymalne planowanie funkcjonowania 

projektowanych terenów. 

8.4. Oddziaływanie na szatę roślinną, świat zwierzęcy oraz obszary chronione i obszary Natura 2000 

Projekt planu zakłada zwiększenie terenów zabudowy, co zawsze wiąże się z uszczelnieniem  

powierzchni kosztem trenów biologicznie czynnych. W konsekwencji powoduje to również  

ograniczenie miejsc bytowania lokalnej fauny, a także ograniczenie możliwości migracji zwierząt  

i roślin. Ponadto w miejscach lokalizacji budynków oraz infrastruktury komunikacyjnej następuje  

degradacja istniejącej szaty roślinnej. Jednocześnie w otoczeniu terenów zurbanizowanych zmieniają 
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się  warunki siedliskowe szaty roślinnej oraz wprowadzana jest nowa zieleń urządzona. W zakresie  

projektowania zieleni towarzyszącej zabudowie, ważny jest odpowiedni dobór wprowadzanych  

gatunków (przede wszystkim gatunków rodzimych, zgodnych z naturalnymi siedliskami  

przyrodniczymi).  

Projekt planu obejmuje tereny wchodzące w obszar chroniony, t.j. otulinę Wielkopolskiego Parku 

Narodowego. Cele ochrony ww. obszarów są realizowane poprzez zasady określone zapisami projek-

tu planu, które dążą do ochrony walorów krajobrazowych terenu, prowadzenia racjonalnej gospo-

darki zasobami przyrody oraz kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej i rozwijanie funkcji  

zgodnie możliwościami środowiska. W związku z powyższym ponad połowa terenów objętych planem 

miejscowym przeznaczona jest pod tereny lasów, a więc tereny wyłączone z zabudowy.  

Mając na uwadze bliskość występowania form ochrony przyrody (zlokalizowane na terenie miasta 

Puszczykowa, jednak poza granicami planu), tj.: Wielkopolski Park Narodowy (WPN), Obszar Natura 

2000 – OSO PLB 300017 „Ostoja Rogalińska”, Obszar Natura 2000 – OZW PLH 300010 „Ostoja Wiel-

kopolska” oraz Obszar Natura 2000 – OZW PLH 300012 „Rogalińska Dolina Warty”, wzięte zostały 

pod uwagę możliwości inwestycyjne uwzględniające pewne ograniczenia. Ograniczenia te wynikają 

głównie z przepisów odrębnych. Zapisy projektu planu nie naruszają ustaleń zawartych w dokumen-

tach mających na celu ochronę tych terenów. 

Obszar planu jest zwodociągowany oraz skanalizowany, a ścieki trafiają do mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Puszczykowie – Niwce, poprzez kanalizację sani-

tarną. Powyższe przyczynia się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego, w szczególności grun-

towo-wodnego na obszarze miasta, a tym bardziej w granicach i sąsiedztwie obszarów Natura 2000 i 

WPN. Przyczynia się to tym samym do dążenia do poprawy jakości wód powierzchniowych tak, aby 

spełniały warunki jakościowe dla obszarów chronionych. 

Realizacja zapisów planu wpłynie na faunę obszaru analizowanego poprzez zwiększenie udziału 

zabudowy. Wprowadzana zabudowa ma być lokalizowana w sposób planowy, a zatem nie pogarsza-

jący walorów przyrodniczych danego terenu. Jednocześnie obszar opracowania ze względu na ogra-

niczenia związane z układem komunikacyjnym nie stanowi dogodnego i potencjalnego miejsca dla 

przemieszczania się zwierząt. Niemniej jednak projekt planu w ponad połowie stanowią tereny zieleni 

- lasy, będące obszarem umożliwiającym potencjalne przemieszczanie się zwierząt. Tym samym pro-

jektowane funkcje i stopień intensyfikacji zabudowy nie powinny oddziaływać w większym stopniu na 

faunę występującą w Puszczykowie. 

Warto nadmienić, że np. w Rogalińskiej Dolinie Warty (specjalny obszar ochrony siedlisk 

PLH300012) występuje 5 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Mimo że obszar 

nie jest obszarem ptasim a siedliskowym, warto wspomnieć, że występuje tu 14 gatunków ptaków 

z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Ponadto zgodnie z dokumentacją dotyczącą gatunków chronionych 

w ramach sieci Natura 2000, udostępnioną przez Wielkopolski Park Narodowy, w granicach 

administracyjnych Puszczykowa znajdują się trzy gatunki ptaków chronionych. W granicach 

opracowania nie zlokalizowano żadnych siedlisk w/w gatunków. Nie przewiduje się również, aby 

zapisy i realizacja planu miejscowego miały przyczynić się do pogorszenia stanu środowiska oraz żeby 

miały negatywnie wpływać na faunę i florę sąsiednich obszarów chronionych. Mając powyższe na 

uwadze warto również zaznaczyć, że właściwe zagospodarowanie terenów chronionych, nawet jeśli 

planowana inwestycja może powodować ingerencję w te obszary, może spowodować ograniczenie 

negatywnych oddziaływań tylko do projektowanego terenu. 
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8.5. Oddziaływanie na stan higieny atmosfery, klimat lokalny i akustyczny 

Realizacja ustaleń projektu planu, szczególnie biorąc pod uwagę projektowane w większości funk-

cje, nie wpłynie znacząco na zmianę warunków klimatu akustycznego. Jednocześnie każde zwiększe-

nie terenów zabudowy kosztem terenów biologicznie czynnych, w szczególności zadrzewionych przy-

czynia się do przekształcenia warunków topoklimatycznych. Natomiast oba ww. czynniki mogą wpły-

wać na pogorszenie jakości powietrza. 

Ogólny wpływ na zmiany lokalnych warunków klimatycznych w wyniku realizacji ustaleń projektu 

planu ograniczy się do: hamowania przepływu mas powietrza z kierunków zachodnich w miejscach 

zwiększonej zabudowy, choć możliwość swobodnego przewietrzania terenu powinna pozostać. Ze 

względu na uszczelnienie części powierzchni terenu obecnie biologicznie czynnego zmniejszy się 

powierzchnia parowania. W okresie prowadzenia prac budowlanych nastąpi wzrost zapylenia, 

szczególnie w suche dni. Temperatura może ulec nieznacznemu wzrostowi w miejscach 

intensywniejszej zabudowy. 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu z terenów komunikacyjnych (głównie tych zloka-

lizowanych poza granicami planu) dla terenów wymagających ochrony przed hałasem, wymaga 

zmniejszenia natężenia ruchu, ograniczenia prędkości ruchu (graniczna prędkość 55km/h), ekranów 

akustycznych, cichych nawierzchni (asfalt porowaty (PA), dwuwarstwowe nawierzchnie porowate, 

MNU- mieszanka o nieciągłym uziarnieniu lub SMA- mastyks grysowy, mieszanka z dodatkiem gumy) 

lub jeszcze innych środków technicznych, technologicznych i organizacyjnych niwelujących to nega-

tywne oddziaływanie. Bezpośrednie sąsiedztwo terenów wymagających ochrony przed hałasem mo-

że powodować uciążliwości dla mieszkańców lub osób użytkujących te tereny. W celu ich uniknięcia 

lub minimalizacji niezbędne będzie stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych, technicznych 

i technologicznych (ciche nawierzchnie, ronda, ekrany akustyczne). 

W celu poprawy higieny powietrza w zapisach projektu ustalono, aby dążyć do utrzymania 

wysokiej jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń np. poprzez stosowanie 

ogrzewania gazowego oraz systemy wykorzystujące źródła czystej energii: pompy cieplne, kolektory 

słoneczne, energię elektryczną; dopuszczenie stosowania paliw stałych lub gazowych z sieci, z 

wykluczeniem lokalizacji zbiorników na gaz, przy zasilaniu indywidualnym oraz paliw innych przy 

zasilaniu zbiorczym pod warunkiem nie przekraczania dopuszczalnych emisji. Jedyne uciążliwości w 

zakresie emisji pyłów i gazów mogą wystąpić w fazie budowy poszczególnych obiektów i będą one 

związane z pracami budowlanymi i konstrukcyjno-montażowymi (m.in. wykopy, wzmożony ruch 

pojazdów, szczególnie ciężarowych).  

Projektowane i istniejące zainwestowanie sankcjonowane zapisami analizowanego projektu planu 

powinno wszelkie oddziaływanie ograniczać do terenów, na których dana inwestycja jest lub będzie 

realizowana lub będzie mieć niewielki wpływ lokalnie. 

8.6 Oddziaływanie na różnorodność biologiczną 

Wprowadzenie wszelkiego zainwestowania pozostaje nie bez znaczenia dla istniejących na terenie 

opracowania roślin i zwierząt. Proponowane zmiany zawarte w omawianym dokumencie nie powinny 

wpłynąć na rozerwanie siedlisk, gdyż nie mają one charakteru wielkoskalowego. Każde nowe zainwe-

stowanie na terenie niezagospodarowanym przyczynia się do niszczenia gatunków występujących 

samoczynnie, ważnych z punktu widzenia różnorodności biologicznej. Dlatego też projekt  planu 

określa postępowanie w zakresie zasad ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, i tym 
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samym zapewnia warunki do podtrzymania bioróżnorodności biologicznej. Niemniej jednak nowe 

zainwestowanie wiąże się między innymi z ograniczeniem terenów biologicznie czynnych, na rzecz 

powierzchni uszczelnionych oraz wprowadzaniem roślin introdukowanych w prywatnych ogrodach i 

na terenach zieleni. 

Ze względu na występowanie na terenie Puszczykowa obszarów chronionych, ingerencja w śro-

dowisko jest ograniczona, co sprzyja utrzymaniu zadowalającego stanu, jak najbardziej zbliżonego do 

naturalnego. 

Tereny leśne zajmują ponad połowę powierzchni opracowywanego planu. Uwzględniając, iż są po-

łożone na terenie otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego, dla zapewnienia wymiany energii eko-

logicznej, zachowania najcenniejszych zbiorowisk naturalnych, flory i fauny, zwiększenia pojemności 

środowiska na przekształcenia, poprawy walorów klimatycznych i krajobrazowych istotne jest syste-

mowe kształtowanie obszarów zieleni. Dlatego też w planie określono zasady kształtowania i ochrony 

tych terenów. 

8.7 Oddziaływanie na ludzi 

Projekt planu będzie wpływał na warunki życia społeczności lokalnej poprzez wprowadzenia  

nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę. Jednocześnie zapisy projektu planu niosą za sobą 

dążenie do rozwoju infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej, co przyczyni się do poprawy wa-

runków życia mieszkańców. Zapisy planu odnosząc się szeroko do zasad ochrony środowiska i jego  

zasobów oraz kształtowania ładu przestrzennego dają podstawy do rozwijania terenów inwestycyj-

nych przy jednoczesnej dbałości o środowisko. Planowana lokalizacja nowych terenów usługowych, 

ze względu na swój charakter, nie będzie kolizyjna z zabudową mieszkaniową.  

8.8 Oddziaływanie na krajobraz 

Oceniając oddziaływanie projektu mpzp na krajobraz należy zaznaczyć, że krajobraz ma wiele 

znaczeń i płaszczyzn ujęcia. 

„Krajobraz materialny” (matterscape)  jest rzeczywistością fizyczną, opisaną jako system 

podległy prawom natury. W tym ujęciu można wyróżnić: (1) strukturę krajobrazu, czyli przestrzenne 

relacje między jednostkami krajobrazowymi; (2) funkcjonowanie krajobrazu, czyli interakcje między 

przestrzennymi jednostkami krajobrazowymi; (3) zmienność, czyli przekształcenia struktury i funkcji 

układu jednostek ekologicznych w czasie. 

„Krajobraz jako pojęcie społeczno -prawne” (powerscape) jest stworzony przez 

społeczność jako system norm i celów. Normy te są sformalizowane (akty prawne) oraz 

niesformalizowane (wywodzące się z tradycji, zwyczajów). Krajobraz w tym ujęciu to system norm, 

które regulują zasady postępowania danej społeczności w odniesieniu do otaczającego krajobrazu. 

Nie mają one charakteru uniwersalnego – są indywidualne dla różnych społeczności. 

„Krajobraz mentalny”  (mindscape)  istnieje w „wewnętrznym świecie” każdej jednostki. 

Rzeczywistość wewnętrzna jest wytworem świadomości. Krajobraz mentalny jest krajobrazem 

doświadczanym przez ludzi; jest systemem indywidualnych wartości, sądów, odczuć, znaczeń 

nadawanych przestrzeni i jej komponentom. Krajobraz ma również wymiar percepcyjny, estetyczny, 

artystyczny i egzystencjalny. Taki krajobraz można badać jedynie przy uwzględnieniu osoby 

obserwatora. Sam krajobraz zaś odbieramy przez nasze zmysły, dlatego poza rolą obserwatora 

istotne w ocenie krajobrazu będzie także miejsce, w którym obserwator się znajduje i z którego 
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krajobraz jest kontemplowany. W takim rozumowaniu sama ocena krajobrazu powinna zatem skupić 

się na percepcyjnym podejściu do przestrzeni i na jej walorach estetycznych. 

Wartość ogólna krajobrazu jest zagadnieniem bardzo złożonym, bowiem krajobraz nie ma 

charakteru statycznego, podlega permanentnie zmianom. Relacje pomiędzy elementami 

przyrodniczymi i kulturowymi zmieniają się w czasie i przestrzeni, tworząc tożsamość miejsca . 

Dopiero znając tożsamość miejsca można podjąć próbę oceny oddziaływania nań planowanych zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym miasta. 

Projekt planu w swym zakresie może wpłynąć nieznacznie na krajobraz. Należy mieć bowiem na 

uwadze fakt, że tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i usługową w dużej mierze są już 

zainwestowane i mają charakter krajobrazu typowo miejskiego. Teren lasu zlokalizowany 

w południowej części opracowania, również obecnie pełni tożsamą funkcję, a projekt planu nie 

przewiduje zmian w jego granicach. 

Przed zaburzeniem ciągłości systemu przyrodniczego, charakterystycznej topografii terenu, a 

także układu urbanistycznego, ustalenia planu wprowadzają np. tereny lasów celem poprawy 

wizerunku miasta i walorów krajobrazowych terenów zurbanizowanych, które będą harmonizować z 

otoczeniem. W ostatnim czasie następuje wzrost świadomości ekologicznej, związany z 

ograniczeniem dobra, jakim jest przestrzeń. Poprawie krajobrazu sprzyja także zmieniające się prawo, 

które ma zagwarantować dbałość o krajobraz w dużej mierze na poziomie gmin. 

8.9 Oddziaływanie na zasoby naturalne 

Na obszarze objętym opracowaniem nie występują zasoby naturalne. Zgodnie z Bilansem zasobów 

złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2012 r. na terenie miasta znajduje się złoże węgla 

brunatnego „Mosina” w ilości ok.  1,5 mln ton, zlokalizowane jest ono jednak poza obszarem 

opracowania planu miejscowego, w odległości ok. 800 m od zachodniej granicy. W związku z 

powyższym nie przewiduje się oddziaływania na w/w tereny. 

8.10 Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne 

Projekt planu obejmuje swoim zasięgiem strefy ochrony stanowisk archeologicznych. Zapisy planu 

w sposób szczegółowy odnoszą się do kierunków ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się 

na obszarze opracowania, co powinno przyczynić się do ogólnej poprawy walorów krajobrazowych 

miasta, a przez to wzrostu jego atrakcyjności.  

Jednocześnie zapisane w projekcie planu funkcje nie mają powodować uciążliwości oddziałujących 

na nieruchomości sąsiednie, przez co zapewniony jest rozwój z poszanowaniem zasad kształtowania 

ładu przestrzennego i wartości historycznych. 

8.11. Transgraniczne oddziaływanie  

Zapisy planu nie przewidują realizacji inwestycji mogących wpłynąć na integralność obszarów  

objętych ochroną oraz przekraczających swym oddziaływaniem nieruchomość, na której mają być  

realizowane. Skumulowane oddziaływanie na elementy środowiska skutków realizacji zapisów planu 

nie będzie mieć zasięgu transgranicznego. 
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9. Rozwiązania alternatywne 

Zaproponowane w projekcie planu zagospodarowanie będzie mieć niewielki wpływ na obszary 

z nim sąsiadujące oraz niesie za sobą pewne skutki dla środowiska przyrodniczego, choć zapisy pro-

jektu planu dotyczące kształtowania środowiska przyrodniczego dążą do ograniczenia negatywnych 

skutków przyjętych rozwiązań. Możliwe rozwiązania alternatywne zostały przeanalizowane na etapie 

analizy wniosków o zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i zaproponowane zagospoda-

rowanie w opracowywanym projekcie można uznać za najkorzystniejsze. Analizowany projekt planu 

uwzględnia wnioski władz miasta, instytucji oraz mieszkańców i przyjmuje rozwiązania optymalne. 

Ponadto projekt planu jest dostosowany do obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony 

środowiska oraz zasad polityki ekologicznej. 

10. Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja przyrodnicza negatywnych oddziaływań na 

środowisko 

W działaniach tych szczególny nacisk położony powinien być na ograniczenie inwestycji mogących 

mieć negatywny wpływ na środowisko, a także na zadrzewianie, dolesianie, ochronę obszarów chro-

nionych. Stan funkcjonowania środowiska przyrodniczego przy obecnym stanie zagospodarowania 

obszaru objętego opracowaniem jest dobry. Zapisy projektu planu zapewniają ograniczenie ewentu-

alnego negatywnego oddziaływania na środowisko istniejących i projektowanych funkcji. Planowany 

rozwój terenów zabudowanych uwzględnia rozwój infrastruktury technicznej, która pozwoli na za-

chowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej na terenach zurbanizowanych, a zapisy doty-

czące ochrony zasobów środowiska przyrodniczego są wystarczająco restrykcyjne, aby niwelować 

wszelkie negatywne skutki wprowadzanej zabudowy. 

Jednocześnie realizacja zapisów planu nie spowoduje istotnego negatywnego oddziaływania na 

środowisko przyrodnicze obszarów objętych ochroną, wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142). W przypadku realizacji inwestycji celu publicz-

nego o charakterze lokalnym, jak i ponadlokalnym, istotne będzie zastosowanie środków technolo-

gicznych prowadzących do nieprzekształcania znacząco rzeźby terenu i na pozostawienie jak najwięk-

szych powierzchni siedlisk w stanie nienaruszonym. Dla zabezpieczenia przed hałasem konieczne 

będzie wykonanie ekranów akustycznych ze względu na bliskie sąsiedztwo terenów wymagających 

ochrony przed hałasem oraz niwelujących negatywne oddziaływanie w tym zakresie na zwierzęta 

przemieszczające się na terenach sąsiadujących z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Bardzo ważne 

będzie również prowadzenie samej budowy w sposób nie kolidujący z okresami lęgowymi zwierząt.  

Dla pewności jednak należy zapewnić ochronę dla uwzględnionych w niniejszej prognozie gatun-

ków ptaków, dostosowując terminy powstawania nowej infrastruktury czy budowy do okresów 

ochronnych dla tychże gatunków. Np. dla kani czarnej obowiązuje całoroczna 100-metrowa strefy 

ochronnej od gniazda oraz 500 m w okresie od 1.03 do 31.08. Dlatego terminy wszelkich działań, 

które wynikają z zapisów planu, a mogą emitować duże emisje hałasu lub wiązać się z innymi forma-

mi niepokojenia osobników kani czarnej, muszą uwzględniać powyższe strefy ochronne. Dla pozosta-

łych gatunków, z uwagi na położenie w terenie i ich preferencje siedliskowe, nie przewiduje się nega-

tywnych, znaczących oddziaływań. Ponadto dla wszystkich gatunków, dla których określono w Rozpo-

rządzeniu Ministra Środowiska z dn. 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. 

U. 2016 poz. 2183) obowiązują ustalone strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego prze-
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bywania. Respektowanie tego przepisu pozwoli skutecznie chronić szczególnie wrażliwe na antropo-

presję (głównie niepokojenie) gatunki zwierząt. 

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony zbiorowiskom roślinnym znajdującym się na analizo-

wanym obszarze oraz w jego sąsiedztwie należy przede wszystkim przestrzegać obowiązujące przepi-

sy prawne (m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1143/2014 z dnia 22 paź-

dziernika 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych w odniesieniu do wprowadzenia i rozprzestrze-

niania inwazyjnych gatunków obcych) oraz zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

Ważnym aspektem jest również odpowiednie zagospodarowanie terenu, tak aby doprowadzić do 

skanalizowania ruchu pieszego i rowerowego do wyznaczonych specjalnie tras i ścieżek, jednocześnie 

zachęcając odwiedzających do przebywania w miejscach atrakcyjnych rekreacyjnie lecz nie narażając 

na bezpośrednie oddziaływanie na najcenniejsze komponenty szaty roślinnej. 

11. Metody analizy skutków realizacji postanowień projektu planu oraz częstotliwość jej 

przeprowadzania 

Analiza skutków realizacji zapisów planu w zakresie funkcji i sposobu zagospodarowania nastąpi 

po jego uchwaleniu. Monitorowanie zamierzeń inwestycyjnych odbywać się będzie na etapie 

występowania inwestora o pozwolenie na budowę, a następnie poprzez coroczną analizę zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym miasta. W zakresie ochrony środowiska prowadzony jest 

monitoring przeprowadzany przez odpowiednie służby, zarówno ochrony środowiska, przyrody czy 

sanitarne. Należą do nich m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, jak i wydziały ochrony 

środowiska urzędu wojewódzkiego, powiatowego oraz miasta Puszczykowa. Polega on na corocznej 

analizie i ocenie stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów 

uzyskanych w ramach państwowego monitoringu (w szczególności dotyczącego: stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych, powietrza, klimatu akustycznego, gleb) oraz na analizie i ocenie 

innych dostępnych wyników pomiarów i obserwacji. Wyniki monitoringu stanu środowiska 

przyrodniczego są publikowane w odpowiednich opracowaniach, takich jak np. Raport o stanie 

środowiska w Wielkopolsce, wydawanym co roku.  

Jednocześnie poza aspektem środowiskowym, ważny jest aspekt społeczny skutków realizacji 

zapisów planu. Sporządzający plan może zbadać stopień zadowolenia mieszkańców miasta z tych 

postanowień drogą ankietową bądź poprzez wprowadzenie konsultacji społecznych, 

przeprowadzanych przy okazji analizy wniosków o zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym 

miasta. 

Ponadto, co najmniej raz w czasie kadencji, Burmistrz Puszczykowa dokonuje analizy zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych 

i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium i przedstawia 

ich wyniki Radzie Miejskiej. Rada podejmuje uchwałę w sprawie aktualności Studium i planów 

miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne lub niezgodne z obowiązującymi przepisami 

w całości lub w części, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia ich zmiany. 
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12. Streszczenie 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie 

pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą 

Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część A2. 

 Analizie i ocenie poddano projekt uchwały Rady Miasta Puszczykowa zawierający ustalenia 

realizacyjne, a także rysunek projektu  planu w skali 1 : 2 000. 

Przystąpienie do sporządzenia planu dla obszaru położonego w granicach przedstawionych na 

załączniku graficznym do uchwały inicjującej ma umożliwić ustalenie przeznaczenia terenów oraz 

określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, w tym dostosowanie funkcji, struktury 

i intensywności zagospodarowania do uwarunkowań środowiska przyrodniczego. Sporządzany plan 

pozwoli również na sformułowanie docelowego układu powiązań komunikacyjnych oraz 

ewentualnego uzbrojenia terenów w elementy infrastruktury technicznej, zgodnie ze wskazaniami 

polityki przestrzennej obowiązującego studium. 

Zgodnie z uchwałą Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. potrzeba 

sporządzenia planu wynika głównie z braku tego typu dokumentu na omawianym obszarze oraz chęci 

ustalenia funkcji i zasad zagospodarowania terenu, co pozwoli na rozstrzygnięcie sposobu 

zagospodarowania przestrzeni. 

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Puszczykowa z 1998 r. analizowany obszar znajduje się w obrębie terenu oznaczonego symbolem: 

MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

Niniejsza prognoza złożona jest z dwóch części. Pierwsza część stanowi ocenę istniejących 

uwarunkowań środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem podziału na jego poszczególne 

elementy: obecne użytkowanie terenu, warunki gruntowe, warunki glebowe, rzeźbę terenu, warunki 

wodne, szatę roślinną i świat zwierzęcy, klimat lokalny i komfort akustyczny, ludzi, zabytki oraz 

krajobraz.  

Opracowanie dotyczy południowej części miasta Puszczykowa (fragment obrębu Niwka), 

zlokalizowanego pomiędzy torami PKP a ulicą Nadwarciańską. Powierzchnia obszaru objętego 

projektem planu (część A2) wynosi ok. 3,5 ha. 

Teren opracowania ograniczony jest bezpośrednio od zachodu torami kolejowymi, od północy 

ulicą Kosynierów Miłosławskich, od wchodu ulicami 3-go Maja i Dąbrowskiego. Tereny zlokalizowane 

w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania, w znacznej mierze są silnie zurbanizowane.  

Obszar opracowania również jest zainwestowany. 

Natomiast druga część odnosi się do konkretnych zapisów projektu planu w kontekście ich 

zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska, jak również ich oddziaływania na 

poszczególne komponenty. Prognoza wykazuje, iż zapisy projektu planu nie spowodują realizacji 

inwestycji wpływających w znacznym stopniu negatywnie na środowisko na analizowanym obszarze 

oraz w jego otoczeniu. Ponadto intencją stworzenia zapisów planu było wprowadzenie nowego 

zainwestowania w oparciu o panujące obecnie w ochronie środowiska standardy i dostosowanie 

treści do obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych. W prognozie odniesiono się m.in. do 

zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, Prawo wodne oraz przytoczono 

konkretne zapisy projektu planu, spełniające wymogi wynikające z tych i innych ustaw. Dotyczą one 
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m.in. gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, gospodarki odpadami, zagospodarowania 

ścieków.  

Na obszarze opracowania nie przewiduje się większych zmian rzeźby terenu, większym 

przekształceniom mogą ulec tereny pod nowymi budynkami, co związane jest z ich posadowieniem 

i fundamentowaniem. Wszelkie tego typu przekształcenia, prowadzące do wprowadzenia nowego 

zainwestowania, w postaci nowych budynków i obsługującej je infrastruktury komunikacyjnej, wiążą 

się z nieodwracalnym zniszczeniem powierzchni ziemi i gleby. Mogą w ten sposób powstawać nowe 

formy antropogeniczne, takie jak: zwałowiska, nasypy, powierzchnie niwelowane. Z tego powodu 

ważnymi zapisami projektu planu są ustalenia określające maksymalne powierzchnie zabudowy oraz 

udział powierzchni biologicznie czynnych. Pozwolą one na pozostawienie niezabudowanych 

obszarów o nienaruszonej powierzchni terenu i zbliżonym do naturalnego podłożu gruntowym. 

Ponadto prace ziemne powodują powstawanie mas ziemnych, które należy w odpowiedni sposób 

zagospodarować, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

W wyniku wprowadzonego zapisami planu zainwestowania warunki podłoża na przedmiotowym 

obszarze mogą ulec pewnym zmianom. W miejscach wprowadzenia zabudowy i lokalizacji 

elementów infrastruktury technicznej i dojazdów nastąpi uszczelnienie powierzchni kosztem 

obszarów biologicznie czynnych. 

Zapisy projektu planu dotyczące gospodarki wodami opadowymi i ściekami pozwolą, aby stan wód 

gruntowych nie uległ pogorszeniu w wyniku potencjalnych zanieczyszczeń mogących pochodzić 

z wprowadzanej zapisami planu funkcji terenu. 

Projekt planu zlokalizowany jest w granicach otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego. Nie 

obejmuje natomiast terenów samego Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszarów Natura 

2000. Proponowane funkcje, zgodnie z ustaleniami projektu planu nie będą swoim zasięgiem 

oddziaływać na zlokalizowane poza obszarem opracowania: Wielkopolski Park Narodowy (WPN), 

Obszar Natura 2000 – OSO PLB 300017 „Ostoja Rogalińska”, Obszar Natura 2000 – OZW PLH 300010 

„Ostoja Wielkopolska” oraz Obszar Natura 2000 – OZW PLH 300012 „Rogalińska Dolina Warty” ani na 

inne formy ochrony przyrody. 

Realizacja ustaleń projektu planu, szczególnie biorąc pod uwagę projektowane funkcje, nie 

powinna wpłynąć na zmianę warunków klimatu akustycznego. Jednocześnie projektowane tereny 

podlegają już  przekształceniom. Ponadto każde zwiększenie terenów zabudowy kosztem terenów 

biologicznie czynnych, przyczynia się do przekształcanie warunków topoklimatycznych. 

Realizacja projektowanej zabudowy na obszarze opracowania nie spowoduje negatywnego 

transgranicznego oddziaływania na stan środowiska. Projektowane zainwestowanie sankcjonowane 

zapisami analizowanego projektu planu ogranicza możliwości wprowadzania funkcji uciążliwych, 

a więc takich które generują uciążliwości związane z hałasem lub zanieczyszczeniami powietrza, 

będące przedsięwzięciami mogącymi zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

Wprowadzenie nowej zabudowy i infrastruktury pozostanie nie bez znaczenia dla istniejących na 

terenie opracowania roślin i zwierząt. Proponowane zapisy zawarte w omawianym dokumencie 

mogą wpłynąć częściowo na rozerwanie siedlisk, choć nie mają one charakteru wielkoskalowego. 

Jednocześnie każde nowe zainwestowanie na terenie nie zagospodarowanym przyczynia się do 

niszczenia gatunków występujących samoczynnie. Często nie są to gatunki cenne, ale z punktu 

widzenia różnorodności biologicznej ważne. Dlatego też projekt planu określa postępowanie 

w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i tym samym zapewnia warunki do podtrzymania 
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bioróżnorodności biologicznej m.in. zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia 

fragmentów terenu. 

Projekt planu miejscowego będzie nieznacznie wpływał na warunki życia społeczności lokalnej ze 

względu na charakter wprowadzanych funkcji. Spowoduje to z jednej strony zwiększenie przebywania 

ludzi w obrębie analizowanego obszaru. Zapisy projektu planu miejscowego odnosząc się szeroko do 

sfery ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu oraz kształtowania ładu przestrzennego dają 

podstawy do rozwijania terenów inwestycyjnych przy jednoczesnym podnoszeniu komfortu życia 

i dbałości o środowisko. Ponadto przepisy wymagające zachowania komfortu akustycznego dają 

wytyczne przy dalszym projektowaniu ładu przestrzennego do zabezpieczenia maksymalnego 

komfortu życia mieszkańcom w tym zakresie. Podobnie dzieje się w zakresie zanieczyszczeń 

emitowanych do powietrza przez poruszające się pojazdy. 

Projekt planu w swym zakresie może wpłynąć nieznacznie na krajobraz. Należy mieć bowiem na 

uwadze fakt, że tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i usługową w dużej mierze są już 

zainwestowane i mają charakter krajobrazu typowo miejskiego. Przed zaburzeniem ciągłości systemu 

przyrodniczego, charakterystycznej topografii terenu, a także układu urbanistycznego, ustalenia 

planu wprowadzają np. tereny lasów celem poprawy wizerunku miasta i walorów krajobrazowych 

terenów zurbanizowanych, które będą harmonizować z otoczeniem. W ostatnim czasie następuje 

wzrost świadomości ekologicznej, związany z ograniczeniem dobra, jakim jest przestrzeń. Poprawie 

krajobrazu sprzyja także zmieniające się prawo, które ma zagwarantować dbałość o krajobraz w dużej 

mierze na poziomie gmin. 

W granicach planu nie występują udokumentowane złoża surowców. 

Projekt planu obejmuje swoim zasięgiem strefy ochrony stanowisk archeologicznych. Zapisy planu 

w sposób szczegółowy odnoszą się do kierunków ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się 

na obszarze opracowania, co powinno przyczynić się do ogólnej poprawy walorów krajobrazowych 

miasta, a przez to wzrostu jego atrakcyjności. 

Jednocześnie zapisane w projekcie planu funkcje nie powodują uciążliwości oddziałujących na 

nieruchomości sąsiednie, przez co zapewniony jest rozwój terenów miejskich, z poszanowaniem 

zasad kształtowania ładu przestrzennego i wartości historycznych. 

Ponadto w prognozie zawarto informację o braku konieczności wprowadzania rozwiązań alterna-

tywnych do zaproponowanych w projekcie planu, o braku oddziaływania transgranicznego w trakcie 

realizacji zapisów planu, a także o metodach monitoringu i częstotliwości jego przeprowadzania.  


