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1. WPROWADZENIE
1.1. Podstawa prawna, cel sporządzenia opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu
zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 43/3 w
obrębie ewidencyjnym Kozy”.
Zmiana dotyczy aktualizacji i zmiany zapisów wprowadzonych do obowiązującego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 43/3 w obrębie ewidencyjnym Kozy
uchwalonego uchwałą Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr XVIII/114/08 z dnia 30 maja 2008 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kozy.
Projekt zmiany planu został opracowany przez arch. Urszulę Siwińską z Pracowni Projektowej
ALFA-PRO (styczeń 2017).
Projektowana zmiana nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka” uchwalonego uchwałą Nr
IV/26/2002 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionego uchwałą Nr
XVI/140/2004 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna
Dąbrówka, zmienionej uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 lutego
2015r., zmienionej uchwałą Nr VI/56/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 kwietnia
2015r.
W stosunku do projektowanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki nr 43/3 obr. Kozy, jak i prognozy należy stosować zapisy Ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008
r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami Dz.U. 2016 poz. 353 Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
Na podstawie przepisów powyżej wspomnianej ustawy art. 46. przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania
przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;
oraz zgodnie z art. 50 wspomnianej ustawy:
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest też wymagane
w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 46
lub 47.
W związku z tym, zgodnie z przepisami art. 51 (ust. 1) przytoczonej ustawy organ opracowujący
projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46, sporządza prognozę oddziaływania na
środowisko.
Podstawowym celem prognozy jest określenie i ocena skutków dla środowiska przyrodniczego,
które mogą wyniknąć z projektowanego przeznaczenie terenu oraz przedstawienie rozwiązań
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eliminujących lub ograniczających negatywne wpływy na środowisko. Zgodnie z art. 51 ust. 2
prognoza oddziaływania na środowisko:
1) zawiera:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
2) określa, analizuje i ocenia:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w
jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas
opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie,
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i
chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:
– różnorodność biologiczną,
– ludzi,
– zwierzęta,
– rośliny,
– wodę,
– powietrze,
– powierzchnię ziemi,
– krajobraz,
– klimat,
– zasoby naturalne,
– zabytki,
– dobra materialne
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między
oddziaływaniami na te elementy;
3) przedstawia:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji
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projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru
oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku
rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z
niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Zakres prognozy został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Gdańsku pismo nr RDOS-Gd—WZG.411.1.17.2016.AP.1 z dnia 27 października 2016 oraz
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bytowie.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku… organ opracowujący zmianę studium kierunków i zagospodarowania
przestrzennego zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko. Zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określają przepisy Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 647).
Celem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest sformułowanie zasad
zagospodarowania przestrzennego zgodnego z zasadami ochrony i kształtowania środowiska.
1.2. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy
W związku z potencjalnym charakterem przekształceń środowiska o typowej skali, wynikającej z
aktualnego stanu zagospodarowania terenu oraz planowanej zmiany użytkowania
(przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) w niniejszej prognozie
zaproponowano przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w formie opisowej,
usystematyzowanej. Oceny dokonano na podstawie wiedzy eksperckiej, analiz materiałów
archiwalnych oraz badań terenowych. Zakres oceny jest dostosowany do charakteru
proponowanych zmian MPZP a także do istniejącej sytuacji formalnej.
Prognozę opracowano na podstawie analizy zebranych materiałów:
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna
Dąbrówka” uchwalonego uchwałą Nr IV/26/2002 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia
30 grudnia 2002 r., zmienionego uchwałą Nr XVI/140/2004 Rady Gminy Czarna
Dąbrówka z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Dąbrówka, zmienionej
uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 lutego 2015r.,
zmienionej uchwałą Nr VI/56/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 kwietnia
2015r,
 Prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka dla obszarów w
obrębie ewidencyjnym Karwno, Mikorowo i Mikorowo Leśnictwo (Czarna Dąbrówka),
kwiecień 2014 r., Pracownia Ochrony Środowiska „Projekt 2000” mgr Szymon Świtajski;
 dokumentacji fotograficznej obszaru zmiany;
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 materiałów dotyczących stanu i funkcjonowania środowiska, w tym materiałów
archiwalnych; artykułów, monografii i materiałów publikowanych dotyczących obszaru
objętego opracowaniem;
 aktów i przepisów związanych z miejscowym prawem ochrony środowiska, dotyczących
obszaru opracowania;
 map kartograficznych.

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH USTALEŃ PROJEKTU PLANU
2.1. Informacje o zawartości i głównych celach projektowanego dokumentu
Przedmiotem zmiany planu jest działka (w całości) o nr ewid.: 43/3, w obrębie ewidencyjnym
Kozy o powierzchni około 3,620 ha w granicach określonych na rysunku planu.
Podstawowym celem regulacji zawartych w planie jest wyznaczenie granicy terenu pod teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren rolniczy.
Plan wprowadza podział obszaru na tereny oznaczone na rysunku planu symbolem
jednocyfrowym oraz ich przeznaczenie oznaczone symbolami literowymi:
1) 1.MN– teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) 2.R – teren rolniczy.
Na terenie objętym zmianą ustala się linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach
zagospodarowania, w których granicach, mieszczą się strefy lokalizacji zabudowy
mieszkaniowej oraz teren pozostający w użytkowaniu rolnym.
Projekt planu w § 3 wprowadza słownik pojęć:
1) działka budowlana - w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
2) dopuszczone funkcje – dopuszczalne funkcje obiektów na konkretnym terenie, które
uznaje się za zgodne z przeznaczeniem terenu, mieszczące się w tym przeznaczeniu
terenu;
3) formy zabudowy i zagospodarowania terenu, dopuszczalne – ustalenie dopuszczające
poza zabudową wynikającą z przeznaczenia terenu, powiązane z tą funkcją formy
zabudowy i zagospodarowania terenu;
4) ilości kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych budynku;
5) jaskrawe kolory – odcienie kolorów, które swą intensywnością rażąco/negatywnie
wyróżniają się z otoczenia;
6) skrócie mp – należy przez to rozumieć miejsce postojowe;
7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie, poza które nie
mogą wykraczać ściany zewnętrzne budynków; linie nie dotyczą: okapów i gzymsów
wysuniętych poza tę linię do 0,5 m oraz wykuszy, balkonów wysuniętych poza tę linię do 1,2
m, schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej
(kubaturowych i słupowych, nadziemnych i podziemnych, obiektów liniowych);
8) planie - należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wymienionego w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;
9) powierzchni biologicznie czynnej – teren biologicznie czynny w rozumieniu przepisów
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie;
str. 7

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

10) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez
rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu; do powierzchni
zabudowy nie wlicza się:
a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię
terenu,
b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych,
daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,
c) powierzchni zajmowanej przez obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);
16) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi;
17) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie
zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
18) rzemiosło – działalność usługowa polegająca na naprawie przedmiotów codziennego
użytku przy pomocy ręcznych narzędzi i prostych maszyn, rękodzielnictwo;
19) terenie – należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o
jednakowych zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem cyfrowym i literowym,
którego przeznaczenie zostało określone w § 5 i odpowiednich paragrafach Rozdziału 3, w
każdym przypadku (chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej) oprócz przeznaczenia
określonego w § 5 przeznaczony także pod drogi, sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury
technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń;
20) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - teren, w którym ustala się możliwość
lokalizowania na poszczególnej działce budynku mieszkaniowego jednorodzinnego (w
którym dopuszcza się usługi nieuciążliwe do 30% powierzchni użytkowej budynku
mieszkalnego);
16) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;
17) układzie odwadniającym – układ obejmujący szczelne, otwarte lub zamknięte systemy
kanalizacji deszczowej, cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże;
18) wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynków (w rozumieniu
przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie) oraz wysokość pozostałych obiektów budowalnych.
19) zabudowie zagrodowej – zabudowa skoncentrowana wokół jednego podwórza, tworząca
zagrodę, będąca miejscem zamieszkania rolnika i jego rodziny oraz jego miejscem pracy.
W zabudowie zagrodowej budynkowi mieszkalnemu towarzyszą budynki gospodarcze,
inwentarskie, a także inne budowle potrzebne do prowadzenia gospodarstwa rolnego;
20) zagospodarowanie tymczasowe – zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami
planu w zakresie przeznaczenia terenu lub określonych w nim warunków, standardów i
parametrów, które po terminie na jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty
tymczasowe (w tym tymczasowe obiekty handlowo – usługowe) zgodne z ustaleniami
planu nie są zagospodarowaniem tymczasowym. Obiekty tymczasowe lokalizowane na
czas budowy inwestycji zgodnej z przeznaczeniem i/lub zagospodarowaniem terenu nie są
zagospodarowaniem tymczasowym.
Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zwyczajowym rozumieniem.
.
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2.1.1 Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
Główne uwarunkowania gminy Czarna Dąbrówka, mające wpływ na zagospodarowanie
przestrzenne, które zostały ujęte podczas opracowania w projektowanej zmiany planu i
prognozy zawarte w następujących grupach zagadnień:
 Dotychczasowe zagospodarowanie terenu (charakterystyka struktury przestrzennej),
 Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony,
 Stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkość i jakość
zasobów wodnych oraz wymogi ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
 Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrona ich zdrowia,
 Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i mienia,
 Potrzeby i możliwości rozwoju gminy,
 Stan prawny gruntów,
 Występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych:
W granicach terenu zmiany planu występuje obszar Natura 2000 PLH220036 Dolina
Łupawy).
Warunkiem ogólnym jest to że planowane zainwestowanie nie może negatywnie
oddziaływać na obszar Natura 2000Dolina Łupawy PLH220036.

Fot. 1 Tablica informacyjna obszaru Natura 2000 Dolina Łupawy PLH220036 na terenie Kozina

 Występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych,
 Występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych:
Na obszarze gminy Czarna Dąbrówka udokumentowane zostały złoża kruszywa
naturalnego: złoże ,,Dąbie” (Dęby) zlokalizowane w miejscowości Dęby, złoże Kozin i
Kozin II, Kozin III, zlokalizowane w miejscowości Kozin. Przy wschodnim brzegu jeziora
Jasień (na północ od miejscowości Jasień) znajduje się złoże kruszywa naturalnego
,,Jasień” posiadające kartę rejestracyjną złoża.
Na terenie gminy Czarna Dąbrówka znajduje się również udokumentowane złoże
kruszywa naturalnego: Kotuszewo – złoża piasków budowlanych: piasek
(eksploatowane okresowo).
 Obszar zmiany planu znajduje się poza granicami GZWP, najbliżej położonymi są
GZWP 117 „Zbiornik Bytów” oraz GZWP 115 „Łupawa”.
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Obszar zmiany znajduje się w obszarze ochronnym od Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych 115 „Łupawa”. Jak dotąd brak jest przepisów określających postępowanie
w obszarach ochronnych GZWP w województwie pomorskim, jednak można się
spodziewać takich regulacji w przyszłości. Jeżeli do tego dojdzie ukażą się jako
rozporządzenie dyrektora RZGW w Gdańsku (prawo powszechnie obowiązujące).
 Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopień uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami,
 Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
2.1.2 Uwarunkowania przestrzenne wynikające z zapisów Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
W szczegółowych zapisach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka zawiera szereg ustaleń dla kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, które pogrupowano w następujących kategoriach:
 Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów,
 Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów,
 Obszaru oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu
kulturowego i uzdrowisk:
 Kierunki działań w zakresie ochrony dóbr kultury,
 Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
 Obszary rozmieszczenia odnawialnych źródeł energii,
Odnawialne źródła (o mocy do 100 kW) dopuszcza się na całym obszarze zmiany
studium.
 Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
lokalnym,
 Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym
 Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych:
 Obszary, dla których gmina zmierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego,
 Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,
 Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych:
Zgodnie ze „Wstępną oceną ryzyka powodziowego” opublikowaną w grudniu 2011 r.
przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej do chwili obecnej w obszarze zmiany
studium jak i w gminie Czarna Dąbrówka nie wyznaczono obszarów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi, w tym obszarów na których istnieje znaczące ryzyko
powodzi lub jest prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi.
Nie występują również obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
 Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny,
 Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych,
 Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji,
 Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,
 Inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania
przestrzennego w gminie.
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 Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb
zagospodarowania występujących w gminie.

Rys. 1

Strefa zmiany mpzp na tle studium (fragment)

2.2. Informacje o powiązaniach z innymi dokumentami strategicznymi
Gmina Czarna Dąbrówka jest położona w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim. Ze
względu na lokalizację gminy oraz obszaru zmiany mpzp, teren projektu zmiany jest powiązany
z następującymi dokumentami strategicznymi regionu:
 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 – przyjęta uchwała nr 458/XXII/12
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. - Zmiana Studium
polegająca na umożliwieniu eksploatacji zasobów kruszyw naturalnych nie narusza
ustaleń Strategii.
 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa – przyjęty uchwałą
nr 1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 października 2009 r. –
Poprzez obszar zmiany Studium przebiega regionalny korytarz ekologiczny rzeki
Łupawy, natomiast nie jest położony na płacie ekologicznym. Przedmiotowe Studium,
(wypełniając zadanie polityki przestrzennej w celu ochrony środowiska: „Korytarze
ekologiczne muszą spełniać następujące warunki: (…) - zachowywać ciągłość
przestrzenną i mieć dostateczną szerokość określaną w dokumentach
planistycznych gmin”) wyznaczyło korytarz ekologiczny, obszar zmiany Studium
znajduje się w części północnej w tym korytarzu.
 Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013–2016 z
perspektywą
do
roku
2020.
Dokument
został
przyjęty
Uchwałą
Nr 528/XXV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku.
 Program opieki nad zabytkami województwa pomorskiego na lata 2011 - 2014.
Dokument został przyjęty Uchwałą Nr 91/V/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z
dnia 28 lutego 2011 r. – ustalenia Studium wypełniają cele programu;
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 Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan
(uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego nr 30/274/13 z dnia 08 sierpnia 2013 r.)
– ustalenia Studium nie ograniczają wykonalności Programu;
 Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska
– Ekoefektywne Pomorze (uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego
Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port
Kreatywności (uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego nr 967/277/13 z dnia 22
sierpnia 2013 r.) – ustalenia Studium nie ograniczają wykonalności Programu.
Ustalenia projektu zmiany mpzp wypełniają cele i nie ograniczają wykonalności polityki
dotyczącej regionu i kraju.
2.2.1 Ustalenia planu podlegające projektowanej zmianie
Projektowana zmiana dotyczy zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obrębu Kozy, przyjętego uchwałą Nr XVIII/114/08 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia
30.05.2008 r. (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 105, poz. 2604).
Najważniejsze ustalenia obowiązującego planu dotyczą terenów:
14-R01-R14-R35-R (teren objęty projektowaną zmianą R04)
Ustalenia dla grupy 31 terenów oznaczonych symbolami od 14-R01-R do 14-R35-R:
1. Przeznaczenie terenu: R. Teren rolniczy.
1. Inne dopuszczalne przeznaczenie terenu. Zabudowa zagrodowa wraz z
infrastrukturą techniczną niezbędną dla jej obsługi. Zasady lokowania zabudowy
zagrodowej określone są przepisami odrębnymi.
2. Struktura zabudowy. Zabudowa wolnostojąca.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Nie ustala się.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
a. Architektura obiektów nowoprojektowanych nawiązująca do form
regionalnych (bryła, materiał, detal, kolorystyka) (dotyczy zabudowy
zagrodowej).
b. Na teren wprowadzić zadrzewienia i zakrzewienia o funkcji izolacyjnoozdobnej (dotyczy zabudowy zagrodowej).
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Obiekty i tereny chronione i warunki ich ochrony - na podstawie wpisu do gminnej
ewidencji zabytków. Na terenach R05, R01, R28, R30, R31 znajdują się Strefy
częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej (ustalenia w § 9). Na terenach
R04, R09, R20, R12, R06, R05, R03, R01, R02, R28, R32, R33 znajdują się Strefy
ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej (ustalenia w § 9).
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. Nie ustala się.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
1. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu:
a. nie większa niż: 30,00 %;
b. dotyczy zabudowy zagrodowej.
2. Udział powierzchni biologicznie czynnej:
a. nie mniejszy niż: 30,00 %;
b. dotyczy zabudowy zagrodowej.
3. Gabaryty zabudowy :
a. szerokość elewacji frontowej:
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 nie mniejsza niż: 8,0 metrów;
 dotyczy zabudowy zagrodowej.
b. wysokość posadowienia:
 nie większa niż: 9,0 metrów;
 dotyczy zabudowy zagrodowej.
c. wysokość zabudowy - dopuszczalna liczba kondygnacji, nie większa niż:
1,5 ;
4. Geometria dachu. Dach dwu lub wielospadowy (22-50 st.)
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych.
Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z
położenia w obrębie obszarów bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia powodzią.
Na terenach R09, R01, R11, R13, R14 znajdują się obszary bezpośredniego zagrożenia
powodzią. Na tych obszarach obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów innych niż
związane z ochroną przeciwpowodziową.
8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym.
Dopuszczalna wielkość działek nie mniej niż: 1000 m2;
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy.
a. Dopuszcza się przebieg urządzeń infrastruktury technicznej.
b. Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności
gospodarczej winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru,
do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny być wyposażone w
techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami (dotyczy zabudowy
zagrodowej).
10. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu.
1. Powiązanie terenu z zewnętrznym układem komunikacyjnym. Dojazd z drogi
publicznej (dotyczy zabudowy zagrodowej).
2. Przestrzenne zasady tworzenia terenów parkingowych i miejsc postojowych w
granicach terenu. Zapewnić miejsca postojowe w granicach działki (dotyczy
zabudowy zagrodowej).
11. Zasady obsługi terenu przez infrastrukturę techniczną.
1. Elektroenergetyka. Z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia
(dotyczy zabudowy zagrodowej).
2. Zaopatrzenie w wodę. Z wodociągu wiejskiego (dotyczy zabudowy zagrodowej).
3. Odprowadzenie ścieków. Do kanalizacji sanitarnej. Do czasu podłączenia do
kanalizacji sanitarnej przewiduje sie zastosowanie indywidualnych rozwiązań
utylizacji ścieków (zbiorniki bezodpływowe z wywozem ścieków do oczyszczalni
za pośrednictwem specjalnych jednostek).
4. Odprowadzenie wód opadowych. Do gruntu lub kanalizacji deszczowej (dotyczy
zabudowy zagrodowej).
5. Zaopatrzenie w gaz. Za pośrednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z
gazociągu niskiego ciśnienia (dotyczy zabudowy zagrodowej).
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6. Zaopatrzenie w ciepło. Indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło z
preferencyjnym zastosowaniem paliw ekologicznych (dotyczy zabudowy
zagrodowej).
7. Utylizacja odpadów stałych. Po segregacji według grup asortymentowych na
wysypisko śmieci. Wywóz za pośrednictwem specjalnych jednostek (dotyczy
zabudowy zagrodowej).
oraz dla terenu zabudowy mieszkaniowej 003-MN (teren objęty projektowaną zmianą 003MN)
1. Przeznaczenie terenu: MN. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Inne dopuszczalne przeznaczenie terenu. Budynki gospodarcze i garaże wolnostojące,
usługi nieuciążliwe (handel detaliczny, rzemiosło usługowe), infrastruktura techniczna
dla obsługi funkcji mieszkaniowej i funkcji towarzyszących.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Nie ustala się.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
a. Architektura obiektów nowoprojektowanych nawiązująca do form
regionalnych (bryła, materiał, detal, kolorystyka).
b. Na teren wprowadzić zadrzewienia i zakrzewienia o funkcji izolacyjnoozdobnej.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Obiekty i tereny chronione i warunki ich ochrony - na podstawie wpisu do gminnej
ewidencji zabytków. Na terenie znajduje się Strefa ograniczonej ochrony
archeologiczno-konserwatorskiej (ustalenia w § 9).
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. Nie ustala się.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
1. Określenie linii zabudowy - nieprzekraczalna linia zabudowy. Jak na rysunku
planu.
2. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu nie większa niż: 30,00 %;
3. Udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniejszy niż: 50,00 %;
4. Gabaryty zabudowy :
a. szerokość elewacji frontowej - nie mniejsza niż: 8,0 metrów;
b. wysokość zabudowy:

nie większa niż: 9,0 metrów;

dopuszczalna liczba kondygnacji, nie większa niż: 1,5 ;
5. Geometria dachu. Dach dwu lub wielospadowy (22-50 st.)
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych. Nie ustala się.
8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym.
1. Dopuszczalna wielkość działek nie mniej niż: 1000 m2;
2. Dopuszczalna szerokość frontu działek nie mniej niż: 20 m;
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy. Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności
gospodarczej winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego
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inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi
uciążliwościami.
10. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu.
1. Powiązanie terenu z zewnętrznym układem komunikacyjnym. Dojazd z drogi
publicznej (zakaz dojazdu z istniejącej drogi powiatowej).
2. Przestrzenne zasady tworzenia terenów parkingowych i miejsc postojowych w
granicach terenu. Zapewnić miejsca postojowe w granicach każdej działki.
11. Zasady obsługi terenu przez infrastrukturę techniczną.
1. Elektroenergetyka. Z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia.
2. Zaopatrzenie w wodę. Z wodociągu wiejskiego.
3. Odprowadzenie ścieków. Do kanalizacji sanitarnej. Do czasu podłączenia do
kanalizacji sanitarnej przewiduje sie zastosowanie indywidualnych rozwiązań
utylizacji ścieków (zbiorniki bezodpływowe z wywozem ścieków do oczyszczalni
za pośrednictwem specjalnych jednostek).
4. Odprowadzenie wód opadowych. Do gruntu lub kanalizacji deszczowej.
5. Zaopatrzenie w gaz. Za pośrednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z
gazociągu niskiego ciśnienia.
6. Zaopatrzenie w ciepło. Indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło z
preferencyjnym zastosowaniem paliw ekologicznych.
7. Utylizacja odpadów stałych. Po segregacji według grup asortymentowych na
wysypisko śmieci. Wywóz za pośrednictwem specjalnych jednostek.
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Rys. 2

Rysunek obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
Kozy, przyjętego uchwałą Nr XVIII/114/08 Rady Gminy Czarna Dąbrówka (fragment)

2.3. USTALENIA PROJEKTU PLANU
Ustalenia projektu planu istotne z punktu widzenia oceny wpływu na środowisko zapisane są w
następującym układzie:
1) ustalenia ogólne dla całego obszaru zawarte są w rozdziale 2;
2) ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów wyodrębnionych liniami
rozgraniczającymi zawarte są w rozdziale 3.
Granice poszczególnych wydzieleń przedstawia rysunek projektu planu (załącznik graficzny z
treścią prognozy).

Fot. 2 Widok na istniejącą zabudowę mieszkaniową – teren wydzielenia 003MN obowiązującego
planu
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2.4. INFORMACJE
PROGNOZY

O

METODACH

ZASTOSOWANYCH

PRZY

SPORZĄDZANIU

W związku z potencjalnym charakterem przekształceń środowiska, o typowej skali
przekształceń uzależnionej wynikającej z aktualnego stanu zagospodarowania terenu oraz
wielkością proponowanego sposobu zagospodarowania, aktualnym stanem użytkowania jak i
występującym sąsiedztwem w niniejszej prognozie zaproponowano przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko w formie opisowej. Zakres oceny dostosowany jest do charakteru
proponowanych zmian projektu MPZP, w podziale na rodzaj ustaleń oraz szczegółowo na
tereny elementarne. Ocena obejmuje w tym przypadku zapisy dot. regulacji aktualnej sytuacji
dotyczącej zagospodarowania i przeznaczenia terenu zgodnie z ustaleniami zapisów
szczegółowych.
Przeprowadzona ocena pozwala zidentyfikować i oceniać najistotniejsze zagadnienia z punktu
widzenia ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym i działalności inwestycyjnej,
przedmiotem rozpoznania są ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów
elementarnych. Natomiast warunki ogólne dla obszaru planu zostały zdefiniowane w
ustaleniach ogólnych z pośród których najistotniejszy wpływ mają :
- Ustalenia w zakresie ochrony przyrody dla całego obszaru planu,
- Ustalenia w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego dla całego obszaru planu,
- Ustalenia w zakresie ochrony środowiska dla całego obszaru planu.
Warunki realizacyjne wynikające z ww. ustaleń ogólnych wprowadzają zasady wpływające
pozytywnie na stan i zachowanie poprawnych relacji z środowiskiem przyrodniczym oraz
warunkami życia ludzi.
2.5. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanej zmianie planu
Ze względu na brak istotnych przesłanek wskazujących na pojawienie się w obszarze zmiany
planu innych funkcji niż mieszkaniowej oraz wytycznych dla terenów sąsiednich, które są
związane z obowiązującym planem, nie proponuje się rozwiązań alternatywnych do
zaproponowanych w projekcie mpzp.
Racjonalność proponowanej zmiany wynika z możliwości efektywnego wykorzystania terenu
korespondującego z istniejącym sąsiedztwem.

3. DIAGNOZA – STRUKTURA I ANTROPIZACJA ŚRODOWISKA 1
3.1. Położenie i budowa geologiczna
Obszar opracowania położony jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, w
powiecie bytowskim w rejonie Zachodnich Kaszub. Według rejonizacji J. Kondrackiego obszar
gminy jest położony na granicy dwóch mezoregionów: Wysoczyzna Polanowska (część
zachodnia gminy) i Pojezierze Kaszubskie.
W granicach planu można wyróżnić podstawową jednostkę morfologiczną w obrębie
wysoczyzny morenowej tj. dolinę odpływu wód fluwioglacjalnych (rynny polodowcowe dolina
rzeki Bukowiny). Geologicznie obszar ten jest zlokalizowany w zasięgu niecki brzeżnej

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka; Opracowanie
ekofizjograficzne dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kozy, gm Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, województwo
pomorskie (działki nr 1/20 i 1/21)
1
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usytuowanej w obrębie obszaru obniżonego podłoża krystalicznego. Strop podłoża
krystalicznego schodzi do głębokości 4000 – 5000 m n.p.m. i przykryty jest grubą pokrywą serii
osadowych. W granicach obszaru objętego projektem plany dominują piaski średnio i
drobnoziarniste z przewarstwieniami piasków gruboziarnistych i żwirów. Są to osady
wodnolodowcowe pochodzące z akumulacji glacjo-fluwialnej w okresie faz recesyjnych lądolodu
w czasie stadium pomorskiego. Miąższość osadów luźnych jest zróżnicowana od kilkunastu do
kilkudziesięciu metrów.
Ukształtowanie powierzchni jest nieznacznie zróżnicowane. Deniwelacje terenu sięgają ok. 10
m. Powierzchnia jest nachylona z północnego – wschodu na północ i północny – zachód.
Krajobraz obszaru opracowania jest lekko pofałdowany, charakteryzuje się małym
zróżnicowaniem wysokości, co wynika z procesów rzeźbotwórczych w tym działalności rzeki
oraz działalności człowieka.
W bliskiej granicy projektu planu. Względnie szybko wznoszą się one na wysokość 3-4 m ponad
nurt rzeki, posiadając nachylenie kilkunastu stopni. Ponad nimi teren jest płaski lub lekko
nachylony. Jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie mostu znajduje się płytkie obniżenie
znajdujące się pod wpływem wód zalewu.
3.1.1 Złoża surowców mineralnych
Na terenie gminy występują perspektywiczne złoża: kruszywa naturalnego, piasków
budowlanych, surowców ilastych, kredy jeziornej i łąkowej oraz torfu. Część kopalin nie jest
udokumentowana. Ponadto w przypadku kredy jeziornej i łąkowej ze względu na położenie
obszaru perspektywicznego w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.
Na terenie gminy Czarna Dąbrówka znajdują się udokumentowane złoża kruszywa naturalnego:
złoże Dęby – złoże żwirowo-piaskowe i piaskowe (rozpoznane wstępnie), Jasień – złoże
mieszanek żwirowo-piaskowych: piasek ze żwirem (rozpoznane szczegółowo), Kotuszewo –
złoża piasków budowlanych: piasek (eksploatowane okresowo), Kozin – złoże żwirowopiaskowe i piaskowe (wstępnie rozpoznane), Kozin II – złoże piaskowe (złoże
zagospodarowane, kierunek zastosowania: budownictwo) i Kozin III – złoże piaskowe.
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Rys. 3

Położenie złóż kopalin wg Państwowego Instytutu Geologicznego w granicach
i najbliższym sąsiedztwie obszaru objętego projektem
(źródło: http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS/TabZloza:search)

W sąsiedztwie obszaru opracowania znajdują się złoża Kozin II i Kozin III.
3.1.2 Gleby
Na charakter pokrywy glebowej wpływ miał charakter osadów a zwłaszcza stosunki wodne.
Wśród gleb mineralnych wykorzystywanych w rolnictwie dominują gleby bielicowe i brunatne.
Dominuje 6 i 7 kompleks glebowo-rolniczy. Gleby torfowe występują jedynie w rejonie w rejonie
koryt rzecznych i utrzymują się na nich głównie łąki (zdecydowana większość zalicza się do
kompleksu 3z).
W granicach obszaru objętego zmianą planu występują gleby kwalifikowane do najsłabszych
pod względem przydatności rolniczej – RVI.
3.1.3 Tereny zagrożeń naturalnych
Obszar gminy Czarna Dąbrówka jest położony poza obszarami szczególnego zagrożenia
powodzią (w rozumieniu Ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 15 lutego 2011 r. nr 32 poz. 159)
oraz poza obszarami naturalnych zagrożeń geologicznych. Dalej, w dolinie Łupawy tereny
znajdujące się w zasięgu bezpośredniego zagrożenia powodzią (IMGW O. w Gdyni/Poznaniu
2003/2004) poniżej Kozina mieszczą się całkowicie w dolinie cieku i są pozbawione zabudowy.
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3.1.4 Uwarunkowania hydrogeologiczne
Na terenie gminy Czarna Dąbrówka wyróżniono dwa piętra wodonośne:
 czwartorzędowe – występuje na terenie całej gminy. Zasilane z południa z wysoczyzn
oraz obiegu lokalnego. Przepływ ku północy do Pradoliny Łeby. Występują dwa poziomy
wodonośne ujmowane do eksploatacji. Płytszy poziom występuje pod warstwą glin
niemal na całym obszarze gminy. Utwory wodonośne: piaski ze zlodowacenia Wisły i
prawdopodobnie zlodowaceń środkowopolskich. Jest to poziom bez izolacji. Poziom
głębszy jest związany z podmorenowymi osadami ze zlodowaceń środkowopolskich;
 trzeciorzędowe – ma znaczenie podrzędne, słabo rozpoznane. Piaski trzeciorzędowe
niekiedy tworzą wspólny poziom wodonośny z osadami czwartorzędowymi.
W granicach gminy występują dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych:
 GZWP Nr 117 „Zbiornik Bytów” znajduje się w południowej części gminy. Zbiornik nie
posiada dokumentacji hydrogeologicznej. Zasoby zbiornika międzymorenowego szacuje
się na 150 tysięcy.
 GZWP Nr 115 „Łupawa” obejmuje północno-zachodni fragment gminy. Zbiornik posiada
dokumentację hydrogeologiczną (Zawiadomienie z dnia 3 kwietnia 2002 r. o przyjęciu
„Dokumentacji hydrologicznej Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 115 – zbiornik
międzymorenowy Łupawa”, Ministerstwo Środowiska Departament Geologii i Koncesji
Geologicznych, DG/kdh/ED/489-6355c/2002). Główny poziom użytkowy zbiornika oraz
obszar zasilania znajdują się w systemie wodonośnym Łupawy: czwartorzędowe
międzymorenowe piaski wodonośne stadiału Warty, oraz piaski stadiału kaszubskiego
(górny poziom wodonośny). Zasilanie zbiornika odbywa się przede wszystkim drogą
infiltracji opadów atmosferycznych. Zwierciadło wody ma charakter subartezyjski,
miejscami swobodny (w miejscach połączenia się poziomów międzymorenowego z
poziomem górnym).
Zasoby odnawialne zbiornika wynoszą: 44 047 m3/24h, zasoby dyspozycyjne zbiornika 28 631 m3/24h, zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęć w obszarze zbiornika - 1064,1
m3/h, pobór wody: 484 m3/24h.
Zbiornik posiada wyznaczony obszar ochronny, którego fragment występuje
w północno-zachodniej części gminy.
Obszar zmiany projektu planu jest położony w granicach obszaru ochronnego od Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 115 „Łupawa”. Zgodnie z stanem aktualnym dla obszaru
ochronnego nie ma wyznaczonych ograniczeń, które mogły by wpływać lub uniemożliwiać
wprowadzenie projektowanych funkcji terenu.
Obszar projektu planu leży w odległości ok. 8 km od GZWP nr 114, 2 km od GZWP nr 115 i
10km od GZWP nr 117.
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Rys. 4

Położenie obszaru planu względem GZWP nr 115, nr 114 i nr 117

3.1.5 Jednolite części wód2
Obszar zmiany Studium jest położony w obrębie jednolitej części wód podziemnych nr 11
(JCWPd nr 11), która obejmuje wody podziemne w zlewniach Słupi, Łupawy i Łeby.
Obszar zmiany jest położony w obszarze dorzecza Wisły, w obrębie Jednolitej Części Wód
Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW20002047435 Łupawa od Bukowiny do Darżyńskiej
Strugi. Według typologii JCWP Łupawa na tym odcinku jest rzeką nizinną żwirową.
3.1.6 Hydrologiczna charakterystyka rzeki Pogorzelicy
Miejsce lokalizacji obszaru planu położone jest w górnym fragmencie zlewni rzeki Pogorzelicy
związanej z jeziorami Mikorowo i Kozim. Powierzchnia jej zlewni wynosi ok. 94,1 km2. Wypływa
z jeziora Kozie. Na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Rzeka w górnym biegu
przepływa po pofałdowanym terenie moreny czołowej dochodzącej do 250 m n.p.m.,
wykorzystuje fragment doliny rynnowej. Płynie w kierunku zachodnim w dolinie o średnio
wysokich i zalesionych brzegach. W całej zlewni bezpośredniej rzeki przeważają obszary leśne.
Grunty rolne towarzyszą miejscowościom Wargowo, Warcimino i Runowo. Rzeka zasilana jest
głównie z jeziora Kozie i spływów powierzchniowych.
3.1.7 Klimat
Gminy Czarna Dąbrówka pod względem klimatycznym jest położona w dzielnicy IV Pomorskiej i
należy do Krainy Pojezierza Pomorskiego. Klimat gminy cechuje przejściowość. W północnej
części wyraźnie zaznacza się wpływ Morza Bałtyckiego – zmniejszenie amplitud temperatur,
zimy są cieplejsze a lata chłodniejsze.
Klimat gminy charakteryzuje się występowaniem najniższych minimów absolutnych temperatur
powietrza, najwyższą w województwie pomorskim liczbą dni z ciszą i słabym wiatrem a także
najmniejszą liczbą dni z wiatrem silnym i bardzo silnym.
Roczne sumy opadów są wysokie, liczba dni z pokrywą śnieżną największa
w województwie. O rozkładzie opadów w gminie decyduje ukształtowanie terenu. Po północnozachodniej stronie wzniesień morenowych roczne sumy opadów przekraczają 700 mm,
natomiast po południowo-wschodniej wynoszą ok. 630 mm.
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Średnie roczne temperatury w gminie Czarna Dąbrówka wynoszą ok. 6,5 0C – 7,6 0C.
Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, najzimniejszym luty. W styczniu średnie temperatury
wynoszą od -2,80C do – 0,90C. Ilość dni z przymrozkami wynosi 204-206 dni w ciągu roku.
Pierwsze przymrozki pojawiają się już w połowie października, ostatnie na początku maja.
Przeważają wiatry z kierunków zachodnich, szczególnie w zimie, jesieni i latem. Sporadycznie
pojawiają się wiatry północne i północno-wschodnie, występują one głównie wiosną. Wpływ na
kierunki wiatru mają również lokalne warunki hipsometryczne i stopień pokrycia szatą roślinna –
w rejonie jeziora Jasień występuje bryzy jeziorne.
Największa liczba dni pogodnych występuje późną wiosną, na początku lata i we wrześniu.

Rys. 5

Położenie terenu zmiany plany na tle
http://geoportal.kzgw.gov.pl/im ap/ - zmienione

zlewni

rz.

Pogorzelicy.

Źródło

3.1.8 Struktura biotyczna
Według podziału geobotanicznego Polski (wg. Matuszkiewicza, 2008) obszar zmiany planu jest
położony przy granicy Krainy Pojezierzy Środkowopomorskich, Okręg Bytowski, Podokręg
Sulęczyńsko - Czarnodąbrowski.
3.1.8.1

Charakterystyka szaty roślinnej

Szata roślinna obszaru zmiany planu zdominowana jest przez roślinność ruderalną będącą
pozostałością po wcześniejszym zagospodarowaniu terenu związanym z działalnością rolniczą.
W centralnej części działki znajdują się skupisko różnogatunkowe drzew i krzewów o
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powierzchni ok. 350m2. Natomiast w granicy brzegu jeziora Mikorowo występują zarośla
wierzbowe, olszy czarnej.

Porównanie zmian w granicy projektu zmiany planu na przestrzeni lat 2013 i 2016 (źródło
Google Earth PRO)
3.1.9 Uwarunkowania przyrodnicze - obiekty objęte formami ochrony przyrody
Na terenie gminy Czarna Dąbrówka znajdują się obszary oraz obiekty objęte formami ochrony
przyrody:
 rezerwaty przyrody: Jezioro Małe i Duże Sitno, Gniazda Orła Bielika
i Skotawskie Łąki,
 Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”,
 obszary Natura 2000: Dolina Łupawy PLH220036, Dolina Słupi PLH220052 i Dolina
Słupi PLB220002,
 użytki ekologiczne,
 pomniki przyrody.
W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru zmiany projektu plany znajduje się obszar Natura 2000
PLH220036 Dolina Łupawy (patrz rys. poniżej)
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Rys. 6

Położenie obszaru objętego projektowanej zmiany (żółty obszar z czerwoną obwódką) na
tle
form
ochrony
przyrody
w
najbliższym
otoczeniu
(źródło:
http://portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/)

PLH220036 „Dolina Łupawy”
Obszar obejmuje doliny rzek Łupawy i Bukowiny od wypływu z jez. Jasień o łącznej powierzchni
ok. 5508,6 ha. W granicach obszaru występują:
 naturalne, głębokie koryta rzeczne Łupawy i Bukowiny;
 źródliska i niewielkie potoki (dopływy);
 rozległe obszary łęgu o podgórskim charakterze Carici remotae-Fraxinetum na zboczach
doliny, jak również grądy dębowo-grabowe Stellario-Carpinetum w wielu wąwozach oraz
buczyny Luzulo-Fagetum i Asperulo-Fagetum;
 podmokłe łąki, torfowiska przejściowe i wysokie, oraz dystroficzne jeziora w
bezodpływowych obszarach.
Obszar chroni 14 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Są to jednocześnie
ważne siedliska fauny, niezwykle tu bogatej. Dodatkową wartość stanowią:
górski i podgórski charakter rzeki,
jedno z największych skupisk źródlisk na Pomorzu,
duże kompleksy łęgów o podgórskim charakterze,
liczne rzadkie i zagrożone gatunków roślin z Polskiej Czerwonej Księgi,
bardzo liczna populacja słodkowodnego glonu Hildenbrandtia rivularis, świadcząca o
czystości wód,
 cenne gatunki ryb łososiowatych,
 siedliska ptaków drapieżnych oraz ptaków wodno-błotnych i terenów łąk,
 malowniczy krajobraz z rozległymi kompleksami lasów.
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W bliskim sąsiedztwie (do ok. 5 km) obszaru zmiany planu znajdują się również: Park
Krajobrazowy Doliny Słupi i PLB220002 Dolina Słupi – ok. 4 km, użytki ekologiczne nr 200
– ok. 1,7 km, nr 199 – ok. 1,8 km, nr 196 i 197 – ok. 3,8 km, nr 319 – ok. 3,8 km, nr 320 – ok.
4,1 km i 201 – ok. 5,2 km.
Granica otuliny Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” przebiega w odległości ok. 3,5 km od
granic obszaru zmiany planu.

Rys. 7

Położenie obszaru objętego projektowanej zmiany (strzałka) na tle form ochrony przyrody
w najbliższym otoczeniu

3.1.10 Diagnoza stanu środowiska w odniesieniu do obszaru gminy
Podstawowymi źródłami i formami antropizacji środowiska w gminie Czarna Dąbrówka są:
 źródła zanieczyszczeń atmosfery - Na terenie gminy Czarna Dąbrówka znajdują się
głównie źródła emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, których źródłem są instalacje
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energetyczne. Emisja zanieczyszczeń ma charakter niezorganizowany i pochodzi
głównie z indywidualnych siedlisk gospodarczych. Kolejnym ważnym czynnikiem
zanieczyszczenia powietrza jest rozwój komunikacji samochodowej. Emisja
zanieczyszczeń spalinowych jest zwiększona w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich
przebiegających przez gminę. Jest to emisja liniowa. Na ilość zanieczyszczeń
komunikacyjnych ma wpływ oprócz natężenia ruchu również stan jakości nawierzchni
ulic i placów. Na terenie gminy brak jest istotnych źródeł zanieczyszczeń
przemysłowych. Lokalnym źródłem zanieczyszczeń do atmosfery – pylenie są ponadto
rolnictwo (prace agrotechniczne) oraz eksploatacja surowców naturalnych.
W granicy obszaru opracowania głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do atmosfery
są indywidualne systemy ogrzewania siedlisk gospodarczych i lokalny ruch pojazdów
kołowych.
 źródła zanieczyszczeń akustycznych - Do podstawowych źródeł hałasu na terenie
gminy Czarna Dąbrówka należą przede wszystkim: trasy komunikacyjne, place budowy
oraz miejsca publiczne, lokalnie emisja z maszyn pracujących podczas eksploatacji
kruszywa).
W granicy obszaru opracowania głównymi źródłami zanieczyszczenia klimatu
akustycznego jest wyłącznie lokalny transport drogowy.
 źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych – Główne znaczenie
dla stanu czystości wód powierzchniowych ma działalność antropogeniczna
prowadzona na obszarach zlewni, a szczególnie: eksploatacja zasobów wodnych oraz
odprowadzenie zanieczyszczeń (ścieków). Wpływ na stan czystości wód ma również
presja związana ze spływami obszarowymi: głównie z terenów użytków rolnych, a także
niewłaściwą gospodarką odpadami oraz z metodami postępowania z wodami
opadowymi i roztopowymi. Znaczenie mają również zmiany morfologiczne
i hydrologiczne (regulacja rzek, ochrona przeciwpowodziowa, energetyka).
 przekształcenia litosfery - Antropogeniczne zmiany rzeźby terenu na terenie gminy
związane są przede wszystkim z eksploatacją kopalin, składowaniem odpadów,
realizacją liniowych elementów infrastruktury technicznej (główne drogi), regulacją
stosunków wodnych oraz pracami makroniwelacyjnymi, typowymi dla terenów
zabudowanych. Występujące w granicach gminy przekształcenia rzeźby związane z
eksploatacją surowców mineralnych nie zajmują znacznej powierzchni. Na stan
dzisiejszej wiedzy, na terenie gminy prowadzone jest wydobycie złóż kruszywa
naturalnego ze złoża „Kozin II”. Urząd Wojewódzki w Słupsku wydał koncesję nr 701/96
(UW w Słupsku OS-II-1-7512/24/95/96 do dnia 31 grudnia 2025 r. Eksploatacja złoża
ma charakter okresowy.
W granicach obszaru opracowania nie występują tereny podlegające przekształcenia
litosfery związane z prowadzeniem eksploatacji kruszywa metodą odkrywkową.
 synantropizacja i degradacja szaty roślinnej przejawiająca się zróżnicowanymi
formami uzależnionymi od skali antropopresji - podstawowymi rodzajami działalności
człowieka, na terenie gminy Czarna Dąbrówka, powodującymi antropopresję są: rozwój
zabudowy mieszkaniowej bez pełnego wyposażenia w infrastrukturę techniczną,
rolnictwo oraz lokalnie eksploatacja kruszywa.
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W granicach obszaru opracowania nie stwierdzono istotnych elementów degradacji
szaty roślinnej, której główne elementy stanowią pozostałości po wcześniejszym
użytkowaniu rolniczym terenu.
Klimat aerosanitarny
Na terenie gminy Czarna Dąbrówka WIOŚ przeprowadza pomiary zanieczyszczenia NO2 na
stacji w Czarnej Dąbrówce. Ponadto najbliżej zlokalizowane punkty pomiarowe znajdują się na
terenie gmin sąsiadujących: Sierakowice, Parchowo, Bytów i Dębica Kaszubska. Badania z tych
punktów mogą być traktowane, jako reprezentatywne dla gminy Czarna Dąbrówka. Gmina
należy do obszary bytowskiego, strefy pomorskiej – obszar województwa pomorskiego z
wykluczeniem aglomeracji trójmiejskiej.
Zgodnie z wynikami przedstawionymi w Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie
pomorskim – raport za rok 2015 (WIOŚ Gdańsk, 2016 r.) w województwie pomorskim wykazano
przekroczenia ze względu na ochronę zdrowia: poziomu dopuszczalnego w pyle zawieszonym
PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomu długoterminowego dla ozonu ze
względu na ochronę zdrowia i roślin – województwo zakwalifikowano do klasy C. W pozostałych
zanieczyszczeniach powietrza pod kątem ochrony zdrowia województwo pomorskie, strefa
pomorska, w tym obszar malborski został zakwalifikowany do klasy A.
Klimat akustyczny
Aktualnie brak jest bieżących wyników pomiarów akustycznych w stosunku do dróg
przebiegających przez gminę Czarna Dąbrówka. Na terenie gminy nie są prowadzone regularne
badania hałasu.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadza monitoring hałasu na
terenach nieobjętych obowiązkiem opracowania map akustycznych na terenie województwa
pomorskiego, którego celem jest zapewnienie informacji dla potrzeb ochrony przed hałasem.
Dotyczy to terenów miast o liczbie mieszkańców poniżej 100 tyś oraz na terenach o natężeniu
ruchu poniżej 3 mln pojazdów w ciągu roku tj. 8200 poj/dobę.
Wyniki przeprowadzonych monitoringów hałasu wzdłuż dróg wskazują na znaczne
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego w środowisku w porze dnia i
w porze nocy. W 2015 r. jedynie w kilku miejscach pomiarowych w województwie pomorskim
nie odnotowano przekroczeń – wartości jednak były zbliżone do maksymalnych.
W latach 2010-2015 nie został przeprowadzony monitoring hałasu drogowego na terenie gminy
Czarna Dąbrówka.
Wpływ potencjalnej realizacji obiektów dopuszczonych projektem planu na lokalny klimat, stan
aerosanitarny i klimat akustyczny nie będzie się zaznaczał lub będzie na tyle słaby i trudno
uchwytny (klimat), że można go uznać za nieistotny dla ostatecznej oceny projektowanych
zmian.
Pole elektromagnetyczne
Na terenie gminy Czarna Dąbrówka pomiary pól elektromagnetycznych zostały
przeprowadzone w 2012 r. w miejscowości Czarna Dąbrówka. Średnia arytmetyczna
zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania
elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz
uzyskanych dla punktu pomiaru w Czarnej Dąbrówce wyniosła 0,18 V/m.
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Wody powierzchniowe i podziemne
W ramach przeprowadzonego przez WIOŚ w Gdańsku monitoringu wód płynących badaniami
objęto rzeki przepływające przez teren gminy Czarna Dąbrówka: Łupawa i Słupia.
Przeprowadzony przez WIOŚ w Gdańsku w 2012 r. monitoring diagnostyczny dotyczył 10 rzek
w obrębie 17 jcw, z których 9 posiadało naturalny charakter. Na podstawie przeprowadzonych
badań wody rzek Łupawa i Słupia wyróżniały się pozytywnie pod względem fizykochemicznym
– odpowiadały normatywom I klasy.
Pomiarami operacyjnymi objęto wody 34 rzek, w obrębie 43 jcw
o charakterze dla większości silnie zmienionym. Analiza wyników badań wykazała rozpiętość
jakościową we wszystkich kategoriach klasyfikacyjnych, także w stanie/potencjale
ekologicznym, który jako umiarkowany oraz dobry i powyżej dobrego wyróżniał odpowiednio
wody 14 jcw oraz 21 jcw. Zbieżność klasyfikacji elementów biologicznych, jak również
hydromorfologicznych i fizykochemicznych, stwierdzona została dla blisko połowy z ww. 35 jcw,
zaś ocenę stanu pozostałych determinowała przeważnie bioindykacja (10 jcw).
W ramach monitoringu operacyjnego przeprowadzono badania na rzekach przepływających
przez gminę Czarna Dąbrówka: Łupawa, Skotawa i Bukowina. Jedynie dla rzeki Bukowiny
stanowisko pomiarowe zostało zlokalizowane na terenie gminy (tab. 1).

Łupawa Rowy

4

Bukowina –
Kozin

5

Skotawa –
Skarszów
Dolny

Stan/potencjał
ekologiczny

3

Łupawa do dop.
z Mydlity
PLRW20001747413
(1)
Łupawa od
Darżyńskiej
Strugi do dopł.
z Łojewa
PLRW20001947453
(1)
Łupawa
z Jez. Gardno
do ujścia
PLRW2000224749
(2)
Bukowina od wyp. z
Jez.
Kamienickiego do
ujścia
PLRW20002047429
(1)
Skotawa od
Granicznej
do ujścia
PLRW20001947269
(1)

Stan chemiczny

2

Łupawa –
Damnica

Klasa elementów
fizykochem.

Łupawa –
Zawiaty

Klasa elementów
hydromorfolog.

1

Nazwa i kod jcw

Lp.

Klasa elementów
biologicznych

Ocena stanu powierzchniowych wód płynących w ramach monitoringu operacyjnego
monitorowanych na obszarze województwa pomorskiego w 2012 r. (przepływające przez
gminę Czarna Dąbrówka) (źródło: Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim
w 2012 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, 2013 r.)
Nazwa rzeki –
stanowisko
pomiarowe

Tab.1

potencjał
ekologiczny dobry

potencjał
ekologiczny
dobry

potencjał
ekologiczny
maksymalny

potencjał
ekologiczny
maksymalny/
dobry

-

potencjał
ekologiczny dobry

potencjał
ekologiczny
dobry

potencjał
ekologiczny
dobry

potencjał
ekologiczny
maksymalny/
dobry

-

stan ekologiczny
dobry

stan
ekologiczny
bardzo dobry

stan ekologiczny
dobry

stan ekologiczny
dobry

dobry

potencjał
ekologiczny
umiarkowany

potencjał
ekologiczny
dobry

potencjał
ekologiczny
dobry

potencjał
ekologiczny
umiarkowany

potencjał
ekologiczny dobry

potencjał
ekologiczny
dobry

potencjał
ekologiczny
dobry

potencjał
ekologiczny
maksymalny/
dobry

dobry

rodzaj jcw: 1 - sztuczna lub silnie zmodyfikowana; 2 - naturalna
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W ramach monitoringu obszarów chronionych jcw powierzchniowych płynących badaniom
podlegały następujące tereny województwa pomorskiego:
a. obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub
poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie,
b. obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze
źródeł komunalnych,
c. obszary przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia.
Badaniami objęto wody 30 rzek płynących w obrębie 42 jcw.
W ramach monitoringu obszarów chronionych w 2012 r. przeprowadzono badania
na rzekach przepływających przez gminę Czarna Dąbrówka: Łupawa, Słupia, Skotawa i
Bukowina. Jedynie dla rzeki Bukowiny stanowisko pomiarowe zostało zlokalizowane na terenie
gminy (tab. 2).

Słupia - Ustka

4

Słupia Charnowo

5

Słupia –
Gołębia Góra

6

Łupawa –
Zawiaty

7

Łupawa Poganice

STAN JCW

3

Słupia od wypływu ze zb.
Krzynia do Kamieńca
PLRW20001947291
Słupia od dopływu z Jez.
Głębokiego do wpływu do Jez.
Zalewy
PLRW20001947255
Słupia od Otocznicy do
ujścia
PLRW20002247299
Słupia od Kamieńca do
Otocznicy
PLRW20001947297
Słupia od wypł. z Jez.
Żukówko
do oddziel. kan. do Jez.
Głębokiego
PLRW200020472191
Łupawa do dop.
z Mydlity
PLRW20001747413
Łupawa od Bukowiny do
Darżyńskiej Strugi
PLRW20002047435

Stan chemiczny

Słupia –
Gałęźnia Mała

Ocena spełn.
wymagań dla
obszarów
chronionych

Słupia - Słupsk

2

Stan/potencjał
ekologiczny dla
obszarów
chronionych

1

Stan/potencjał
ekologiczny (wg
MD, MO, MB)

Lp.

Nazwa i kod jcw

Klasyfikacja stanu powierzchniowych wód płynących w ramach monitoringu obszarów
chronionych badanych na obszarze województwa pomorskiego w 2012 r. (wybrane rzeki
przepływające przez gminę Czarna Dąbrówka) (źródło: Raport o stanie środowiska w
województwie pomorskim w 2012 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Gdańsku, 2013 r.)
Nazwa rzeki –
stanowisko
pomiarowe

Tab.2

potencjał ekologiczny
maksymalny/ dobry

spełnione
wymogi

potencjał ekologiczny
maksymalny/ dobry

dobry

dobry

potencjał ekologiczny
maksymalny/ dobry

spełnione
wymogi

potencjał ekologiczny
maksymalny/ dobry

dobry

dobry

stan ekologiczny
umiarkowany

spełnione
wymogi

stan ekologiczny
umiarkowany

dobry

zły

potencjał ekologiczny
maksymalny/ dobry

spełnione
wymogi

potencjał ekologiczny
maksymalny/ dobry

dobry

dobry

potencjał ekologiczny
maksymalny/ dobry

spełnione
wymogi

potencjał ekologiczny
maksymalny/ dobry

dobry

dobry

potencjał ekologiczny
maksymalny/ dobry

spełnione
wymogi

potencjał ekologiczny
maksymalny/ dobry

potencjał ekologiczny
maksymalny/ dobry

wymogi
niespełnione

potencjał ekologiczny
umiarkowany

dobry

zły
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Łupawa –
Damnica

11

Bukowina –
Kozin

12

Skotawa –
Skarszów
Dolny

STAN JCW

10

Łupawa od dopł. z
Łojewa do
wpływu do Jez. Gardno
PLRW20002047459
Łupawa
z Jez. Gardno
do ujścia
PLRW2000224749
Łupawa od Darżyńskiej
Strugi do dopł.
z Łojewa
PLRW20001947453
Bukowina od wyp. z Jez.
Kamienickiego do ujścia
PLRW20002047429
Skotawa od Granicznej
do ujścia
PLRW20001947269

Stan chemiczny

Łupawa - Rowy

Ocena spełn.
wymagań dla
obszarów
chronionych

Łupawa Smołdzino

9

Stan/potencjał
ekologiczny dla
obszarów
chronionych

Nazwa i kod jcw

Nazwa rzeki –
stanowisko
pomiarowe

8

Stan/potencjał
ekologiczny (wg
MD, MO, MB)
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Lp.

potencjał ekologiczny
maksymalny/ dobry

spełnione
wymogi

potencjał ekologiczny
maksymalny/ dobry

dobry

dobry

stan ekologiczny
dobry

wymogi
niespełnione

stan ekologiczny
umiarkowany

dobry

zły

potencjał ekologiczny
maksymalny/ dobry

spełnione
wymogi

potencjał ekologiczny
maksymalny/ dobry

potencjał ekologiczny
umiarkowany

wymogi
niespełnione

potencjał ekologiczny
umiarkowany

potencjał ekologiczny
maksymalny/ dobry

spełnione
wymogi

potencjał ekologiczny
maksymalny/ dobry

dobry

dobry

zły

W ramach badań monitoringowych stanu wód powierzchniowych wód stojących
przeprowadzanych przez WIOŚ w Gdańsku w latach 2010-2012 badaniami zostało objęte
największe jezioro w gminie Czarna Dąbrówka – Jezioro Jasień. Badaniami nie objęto jeziora
Kozińskiego znajdującego się najbliżej obszaru zmiany planu.
Stan ekologiczny, chemiczny i ogólny jednolitych części wód jezior w ramach monitoringu
diagnostycznego i operacyjnego w latach 2010-2012 (gmina Czarna Dąbrówka) (źródło:
Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2012 r., Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Gdańsku, 2013 r.)

Tab.3

Stan ekologiczny
L.p

Nazwa
jeziora

Rodzaj
monitoringu

Klasa elem. biol.

Klasyfikacja
stanu
ekologicznego

Klasyfikacja
stanu chem.

MDR

I klasa

stan dobry

stan bardzo dobry

-

MDR

II klasa

stan dobry

stan dobry

-

Klasa elem.
fizykochem.

Stan
JCW

2010
1
2

Jasień
Płn
Jasień
Płd

brak
oceny
brak
oceny

2011
1
2

Jasień
Płn
Jasień
Płd

MDR

I klasa

stan dobry

stan bardzo dobry

-

MDR

II klasa

stan dobry

stan dobry

-

2012
Jasień
MDR+MOC
I klasa
stan dobry
stan dobry
stan dobry
Płn
Jasień
MDR+MO
2
II klasa (chlorofil „a”)
stan dobry
stan dobry
stan dobry
Płd
+MOC
MDR – monitoring diagnostyczny reperowy, MO – monitoring operacyjny, MOC – monitoring obszarów chronionych
1

brak
oceny
brak
oceny
dobry
dobry
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3.1.11 Jednolite części wód2
3.1.11.1

Jednolite części wód podziemnych

Ogólna ocena stanu JCWPd nr Gw240011 wykonana na podstawie testów klasyfikacyjnych
określiła stan JCWPd jako dobry. Przeprowadzona charakterystyka i identyfikacja zagrożeń nie
wykazała znaczących presji i oddziaływań w rejonie zmiany planu w zakresie oceny stanu
chemicznego i ilościowego wód podziemnych.

Rys. 8
3.1.11.2

Położenie zmiany mpzp na tle JCWPd nr Gw240011
Jednolite części wód powierzchniowych

JCWP o kodzie PLRW20001747649 Pogorzelica z jez. Kozim charakteryzuje się statusem silnie
zmienionej części wód powierzchniowych, dla których ustalono przesunięcie terminu
osiągnięcia celu z powodu konieczności dodatkowych analiz oraz długości procesu
inwestycyjnego.

opracowane na podstawie Opinii dotyczącej warunków hydrogeologicznych w rejonie złoża Kozin III i na terenach
sąsiadujących, obejmujących działki nr ew. 1/20 i 1/21 obręb Kozy oraz możliwego wpływu eksploatacji złoża na wody
powierzchniowe i podziemne, mgr Ewa Prussak i dr Wojciech Prussak
2
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Rys. 9

Położenie zmiany mpzp na tle JCWP PLRW20001747649 Pogorzelica z jez. Kozim

4. ANALIZA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH
Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEJ ZMIANY PROJEKTU PLANU, W
SZCZEGÓLNOŚCI NA OBSZARACH FORM OCHRONY PRZYRODY

Obszar opracowania znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów leśnych i obszaru
Natura 2000 Dolina Łupawy. Zgodnie z danymi ze Standardowego Formularza Danych
zagrożeniem dla doliny rzeki Łupawy mogą być:
 prace hydro-inżynieryjne – realizacja tam i wałów,
 akwakultura słodkowodna i morska – hodowla ryb,
 zaprzestanie użytkowania (np. wypasu lub wykaszania) łąk i soligenicznych torfowisk,
 intensyfikacja gospodarki leśnej, wycinanie drzew, zwłaszcza na stromych zboczach doliny,
wąwozów i źródlisk,
 lokowanie w granicach obszaru i w jego sąsiedztwie inwestycji powodujących
zanieczyszczenia wód.
Projekt planu minimalizuje negatywne oddziaływania na obszar Natura 2000 Dolina Łupawy
poprzez zapisy ogólne w: § 12 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
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5. ANALIZA

I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ OGÓLNYCH USTALEŃ
ZMIANY PLANU

5.1. Ustalenia projektu planu Rozdział II Ustalenia ogólne zawierają zapisy
obowiązujące w granicy całego planu:
§7
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i zasady kształtowania krajobrazu
1. Ustala się w celu ochrony ładu przestrzennego w obszarze planu realizację zasad
zagospodarowania terenów i zasad dotyczących zabudowy zgodnie z wyznaczonymi w
planie ustaleniami i warunkami.
2. Istniejące zagospodarowanie uznaje się za zgodne z planem i dopuszcza się remont i
przebudowę.
3. Ustala się nakaz (za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej):
1) spójnej architektury dla realizowanych w obrębie jednej posesji budynków:
a) ujednoliconej geometrii i pokrycia dachu,
b) ujednoliconej stylistyki elewacji budynków z użyciem materiałów takich jak: drewno, kamień,
tynk, ceramika, czerwona i/lub biała cegła, beton, szkło, metal,
c) wspólnej kolorystyki elewacji w jasnych odcieniach: beżu, szarości, brązu, czerwieni, bieli,
oliwki, czerwonej/białej cegły, maksymalnie 3 barwy,
d) pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, imitacja dachówki ceramicznej (dachówka
bitumiczna, dachówka cementowa, blachodachówką), blacha mocowana na rąbek –
dopuszczalne odcienie pokrycia dachowego: czerwień, brąz, grafit lub naturalne pokrycie
dachowe (gont, strzecha z trzciny lub słomy) w kolorze naturalnego materiału;
2) prostopadłego lub równoległego zlokalizowania budynków względem siebie w obrębie jednej
posesji;
4. Dopuszcza się:
1) lokalizację podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej;
4. Ustala się zakaz:
1) stosowania jaskrawych kolorów (dotyczy elewacji budynków, nawierzchni drogowych);
2) stosowania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych o niskiej wartości estetycznej np.
typu „siding”.
§8
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu
1. Minimalna wielkość nowo wydzielonej działki budowlanej określona w rozdziale 3, nie
obowiązuje dla: procedur ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, wydzieleń dla
budowli, urządzeń i instalacji infrastruktury technicznej.
2. Na obszarze planu nie ustala się wielkości działek dla terenów komunikacji (dróg).
3. Ustala się zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowo - handlowych
(gastronomicznych, handlowych itp.):
1) zespoły obiektów tymczasowych (w obrębie jednej posesji) muszą być realizowane w
jednolitej stylistyce architektonicznej;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego obiektu: 35 m2;
3) maksymalna wysokość obiektu: 3,5 m do kalenicy od poziomu gruntu;
4) rodzaj dachu: dachy jedno- dwu- lub wielospadowe;
5) kąt nachylenia połaci dachowej: 10º - 25º;
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6) formy zabudowy: budynki wolnostojące, bliźniacze, szeregowe.
4. Plan dopuszcza kondygnacje podziemne w budynkach, ilość kondygnacji podziemnych dowolna.
§9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1. Planem wprowadza się ograniczenie w zakresie użytkowaniu nadajników
elektromagnetycznych: Nadajniki elektromagnetyczne, położone na zewnątrz granicy
obiektu/instalacji nie mogą generować pola elektromagnetycznego przekraczającego
natężenie 3 V/m wartości skutecznej dla wszystkich częstotliwości od 9 kHz do 300
GHz mierzonych 2 m nad poziomem gruntu w Punkcie Centralnym Bazy, czyli w
punkcie o współrzędnych 54o 28’ 46,354’’N oraz 17o 06’ 38,046’’E w układzie
odniesienia WGS-84 i wysokości 64 m n. p. m.
2. Dla terenów ustala się co najmniej przez 2 godziny przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę
z sieci wodociągowej lub innych istniejących i planowanych źródeł wody do celów
przeciwpożarowych. W związku z tym dodatkowo dopuszcza się, w celu zagwarantowania
zaopatrzenia w wodę przeciwpożarową, budowę niezbędnej infrastruktury (stanowiska
czerpania wody, lub/i zbiornik ppoż. z dojazdem w oparciu o przepisy odrębne). Przy
projektowaniu sieci wodociągowej należy zabezpieczyć dostępność do hydrantów wzdłuż
dróg oraz wymaganą odległość ich lokalizacji od obiektów chronionych.
3. Zagospodarowanie terenów w pasach technicznych i strefach ochronnych istniejących i
projektowanych sieci infrastruktury technicznej, w tym odległości zabudowy i zadrzewień od
sieci podziemnych i naziemnych, powinno spełniać wymogi określone przepisami
odrębnymi.
§ 10
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
W obszarze planu nie występują przestrzenie publiczne.
§ 11
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych,
krajobrazów priorytetowych określanych w audycie krajobrazowym oraz w planie
zagospodarowania przestrzennego województwa
1. Teren planu w granicach oznaczonych na rysunku planu znajduje się w Specjalnym
Obszarze Ochrony Siedlisk NATURA 2000 PLH220036 „Dolina Łupawy”, obowiązują
przepisy odrębne w zakresie ochrony przyrody oraz wydane decyzje administracyjne.
2. Teren planu objęty strefą ograniczonej ochrony stanowiska archeologicznego
figurującego w ewidencji zabytków AZP 10-34/8, obowiązuje §13 ust. 1.
3. Dla terenów górniczych – nie dotyczy.
4. Terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – nie dotyczy.
5. Terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – nie dotyczy.
6. Krajobrazów priorytetowych – nie występują.
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§ 12
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
1. Teren planu w granicach oznaczonych na rysunku planu znajduje się w Specjalnym
Obszarze Ochrony Siedlisk NATURA 2000 PLH220036 „Dolina Łupawy”, obowiązują
przepisy odrębne w zakresie ochrony przyrody.
2. Na obszarze planu obowiązuje poziom hałasu w środowisku, jak dla zabudowy
mieszkaniowej określony w przepisach odrębnych.
3. Na granicy terenów prowadzonej działalności władający nieruchomością zobowiązany jest
spełniać względem obszarów przyległych standardy jakości środowiska określone według
przepisów odrębnych oraz uzyskanych orzeczeń administracyjnych. Zabezpieczenie przed
uciążliwościami należy do władającego taką nieruchomością. Pomieszczenia na pobyt ludzi
znajdujące się na terenie prowadzonej działalności muszą być wyposażone w techniczne
środki ochrony przed powstałymi uciążliwościami.
4. Na całym obszarze planu ustala się nakaz ochrony rowów melioracyjnych (nie dotyczy
rowów przydrożnych). Właściciele terenu zobowiązani są utrzymywać, konserwować i
udrażniać rowy melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić
dostęp odpowiednim służbom do rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji. W
przypadku natrafienia w trakcie robót budowlanych na niezinwentaryzowany drenaż należy
go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego
całego obszaru.
5. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła
zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Należy zastosować takie rozwiązania
techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom
środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji.
6. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków
klimatycznych, cech podłoża gruntowego i gatunków rodzimych.
7. Przy realizacji ustaleń planu zapewnienie ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i
grzybów oraz ich siedlisk zgodnie z przepisami o ochronie przyrody.
§ 13
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych,
oraz dóbr kultury współczesnej
1. Teren objęty strefą ograniczonej ochrony stanowiska archeologicznego figurującego w
ewidencji zabytków AZP 10-34/8, w której ustala się:
a) wymóg przeprowadzenia na obszarze stanowiska archeologicznego badań
interwencyjnych, o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
realizowanego w trakcie procesu inwestycyjnego. Zakres niezbędnych do wykonania
badań archeologicznych określa inwestorowi Pomorski Konserwator Zabytków w
wydanym na jego wniosek pozwoleniu (na zasadach określonych przepisami
szczególnymi dot. ochrony zabytków),
2) po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk archeologicznych na podstawie
wyników archeologicznych badań interwencyjnych, w szczególnych przypadkach,
może być niezbędne przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, w
zakresie określonym inwestorowi pozwoleniem Pomorskiego Konserwatora Zabytków
(na zasadach określonych przepisania szczególnymi dot. ochrony zabytków). Po
zakończeniu badań archeologicznych teren będzie mógł być trwale zainwestowany.
2. W obszarze zmiany planu w przypadku natrafienia w trakcie realizacji prac ziemnych na
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przedmiot posiadający cechy zabytku, zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 14
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych
planem miejscowym
W granicach opracowania zmiany planu nie występują obszary wymagające przeprowadzenia
scaleń i podziałów nieruchomości.
§ 15
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej
1. Na całym obszarze planu dopuszcza się budowę, przebudowę, remont i wymianę budowli,
urządzeń i instalacji infrastruktury technicznej w tym napowietrznych linii
elektroenergetycznych.
2. W obszarze planu ustala się możliwość nowych wydzieleń terenów dla budowli, urządzeń i
sieci infrastruktury technicznej, dla których, nie określa się minimalnej wielkości działki.
Dopuszcza się korektę istniejących wydzieleń geodezyjnych niezbędnych dla prawidłowego
funkcjonowania infrastruktury technicznej.
3. Ustala się możliwość lokalizacji stacji transformatorowych przy granicy działki.
4. W zakresie zaopatrzenia w media:
1) zaopatrzenie w wodę –z sieci wodociągowej, dopuszcza się własne ujęcia; przy
projektowaniu sieci wodociągowej należy uwzględnić wymóg dotyczący zapewnienia dla
ludności z obszaru opracowania źródła nieskażonej wody pitnej i technologicznej w ilościach
co najmniej minimalnych przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw oraz należy
uwzględnić wymogi dotyczące zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
2) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej lub/i ze źródeł
indywidualnych, zgodnych z przepisami odrębnymi dotyczącymi gospodarki energetycznej i
ochrony środowiska (w tym odnawialnych źródeł energii);
3) zaopatrzenie w gaz – butlowy lub sieciowy (po wybudowaniu sieci gazowej);
4) zaopatrzenie w energię cieplną – ze źródeł indywidualnych, zgodnych z przepisami
odrębnymi dotyczącymi gospodarki energetycznej i ochrony środowiska (w tym
odnawialnych źródeł energii);
5) zaopatrzenie w łączność telekomunikacją – z sieci telekomunikacyjnych lub/i
bezprzewodowo;
6) odprowadzenie ścieków sanitarnych:
a) ścieki gospodarczo-bytowe do kanalizacji sanitarnej lub do zbiorników bezodpływowych lub
do oczyszczalni przydomowej (po wykonaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z
uwzględnieniem warunków wodno-gruntowych i przepisów odrębnych);
b) technologiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – zagospodarowanie na terenie własnym lub
do układu odwadniającego (wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych
powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia - zgodnie z przepisami odrębnymi);
8) gospodarka odpadami – wywóz do przypisanej gminie regionalnej instalacji odpadów;
gromadzenie i usuwanie odpadów stałych powinno się odbywać zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami przepisów prawnych.
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§ 16
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów:
1) Na całym obszarze planu ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania.
5.2. Ocena zapisów § 7 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i zasady
kształtowania krajobrazu
Z punktu widzenia warunków ochrony środowiska zapisy § 7 wprowadzają najistotniejsze
warunki kształtujące oddziaływania na krajobraz.
Ustalenie spójnej architektury dla realizowanych w obrębie jednej posesji budynków wprowadza
korzystne warunki dla zachowania walorów krajobrazu w granicy terenów wrażliwych jakim jest
obszar w pobliżu jeziora Mikorowo.
Cechami korzystnymi krajobrazu są
a)
ujednolicona geometria i pokrycie dachu,
b)
ujednolicona stylistyka elewacji budynków z użyciem materiałów takich jak: drewno,
kamień, tynk, ceramika, czerwona i/lub biała cegła, beton, szkło, metal,
c)
wspólna kolorystyka elewacji w jasnych odcieniach: beżu, szarości, brązu, czerwieni, b
bieli, oliwki, czerwonej/białej cegły, maksymalnie 3 barwy,
d)
pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, imitacja dachówki ceramicznej (dachówka
bitumiczna, dachówka cementowa, blachodachówką), blacha mocowana na rąbek –
dopuszczalne odcienie pokrycia dachowego: czerwień, brąz, grafit lub naturalne
pokrycie dachowe (gont, strzecha z trzciny lub słomy) w kolorze naturalnego materiału
Realizacja ustaleń § 7 w pozostałych zakresach oddziaływań jest neutralna z punktu widzenia
ochrony środowiska jest neutralna.
5.3. Ocena zapisów § 8 Zasady
zagospodarowania terenu

kształtowania zabudowy

oraz wskaźniki

Z punktu widzenia warunków ochrony środowiska zapisy § 8 nie wprowadzają istotnych
warunków wpływających na stan środowiska. Określone parametry obiektów na podstawie
rozdziału 3 uchwały wprowadzają ograniczenia dopuszczalnej wielkości nowych obiektów.
Ustalenia § 8 stanowią zapis formalny.
Natomiast ustalenia w zakresie obiektów tymczasowych dla ogólne funkcji terenu są
umiarkowanie neutralne środowiskowo. Istotne w tym wypadku jest przestrzeganie parametru
„czasu” definiującego ich tymczasowość, natomiast użytkowanie inne wykraczające poza
zakres tymczasowy dla funkcji usługowych nie jest przewidziany planem.
Parametry korzystne z punktu widzenia ochrony krajobrazu.
5.4. Ocena zapisów § 9 Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu
Zapisy formalne wynikające z sąsiedztwa infrastruktury i terenów wojskowych, ograniczenia
techniczne wskazane w oparciu o uzgodnienia zewnętrzne.
Ustalenia infrastrukturalne i przeciwpożarowe wynikające z przepisów odrębnych. Ustalenia nie
wpływające na środowisko przyrodnicze i krajobraz.
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5.5. Ocena zapisów § 10 wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni
publicznych
Ustalenie formalne - w obszarze planu nie występują przestrzenie publiczne, nie wpływające
na ocenę.
5.6. Ocena zapisów § 11 Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym
terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określanych w
audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego
województwa
Ustalenia odnoszące się do położenia teren planu w granicach oznaczonych na rysunku planu
w Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk NATURA 2000 PLH220036 „Dolina Łupawy”, dla
którego obowiązują przepisy odrębne w zakresie ochrony przyrody oraz wydane decyzje
administracyjne.
Teren planu objęty jest strefą ograniczonej ochrony stanowiska archeologicznego figurującego
w ewidencji zabytków AZP 10-34/8, obowiązuje §13 ust. 1.
Dla pozostałych kategorii:
dla terenów górniczych – nie dotyczy.
terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – nie dotyczy.
terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – nie dotyczy.
krajobrazów priorytetowych – nie występują.
Z punktu widzenia ochrony i kształtowania warunków środowiska zapisy § 11 stanowią jedne z
najważniejszych ustalenia o charakterze ogólnym. Określają zasady ogólne wynikające z
przepisów zewnętrznych koniecznych przy realizacji warunków planu, oraz determinujące
podstawowe zakresy oddziaływania według przepisów odrębnych oraz uzyskanych orzeczeń
administracyjnych
5.7. Ocena zapisów § 12 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
Z punktu widzenia ochrony i kształtowania warunków środowiska zapisy § 12 Zasady ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego stanowią najważniejsze ustalenia o charakterze
ogólnym. Określają zasady ogólne wynikające z przepisów zewnętrznych koniecznych przy
realizacji warunków planu.
Determinujące podstawowe zakresy oddziaływania według przepisów odrębnych dla realizacji
działań inwestycyjnych dla zakładanych funkcji, ważne podkreślenie w zakresie nasadzeń oraz
ochrony gatunkowej.
5.8. Ocena zapisów § 13 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej
Ustalenia bez wpływu na środowiskowo odniesienie do zastosowania przepisów ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, istotne z punktu widzenia stwierdzonego stanowiska
archeologicznego figurującego w ewidencji zabytków AZP 10-34/8.
.
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5.9. Ocena zapisów § 14 Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym
Ustalenia bez wpływu na środowiskowo.
5.10. Ocena zapisów § 15 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury techniczne
Z punktu widzenia ochrony i kształtowania warunków środowiska zapisy § 15 Zasady
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej stanowią
drugi z ogólnych zbiorów ustalenia o najważniejszym o charakterze ogólnym. Wprowadzają
zasady determinujące warunki zagospodarowania i użytkowania terenów szczególnie istotne w
zakresach technicznych i dopuszczalnych powierzchni.
Za korzystne środowiskowo należy uznać zapisy w zakresie zaopatrzenia w media. Ważnym
aspektem są regulacje dotyczące ścieków gospodarczo-bytowych ze wskazaniem na
odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej lub do zbiorników bezodpływowych lub do oczyszczalni
przydomowej (po wykonaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z uwzględnieniem
warunków wodno-gruntowych i przepisów odrębnych)
5.11. Ocena zapisów § 16 i 17
Ustalenia formalne bez wpływu na warunki środowiskowe.
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6. ANALIZA

I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ SZCZEGÓŁOWYCH
USTALEŃ ZMIANY PLANU

Zapisy zgodnie z treścią rozdziału 3 Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów
wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów
§ 18 wydzielenie 1. MN
1.
Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu
symbolami: 1.MN, obowiązują ustalenia ogólne oraz
ustalenia niniejszego paragrafu.

Ocena ustaleń

2.

Przeznaczenie terenu: teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
1)
dopuszczalne dodatkowe funkcje w budynku
mieszkalnym: usługi nieuciążliwe (handel detaliczny,
rzemiosło usługowe, biurowe), infrastruktura techniczna dla
obsługi funkcji mieszkaniowej i funkcji towarzyszących.
2)
formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
dopuszczalne:
- lokalizacja budynków, budowli, instalacji i urządzeń
związanych z przeznaczeniem terenu,
- lokalizacja zabudowy gospodarczej i garażowej,
- lokalizacja tymczasowych obiektów usługowo-handlowych
o parametrach ustalonych w § 8 ust. 4.

2-przeznaczenie terenu zgodnie z zakresem nie jest

3.

3- warunki ogólne korzystne środowiskowo ,zgodnie z
ustaleniami ogólnymi, § 7 w zakresie detalu bardzo ważny w
aspekcie utrzymania istniejących warunków swobodnej
migracji zwierząt ,

Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 7;
2) rozwiązania przestrzenne powinny zapewniać swobodną
migrację małych zwierząt.

4.

1- zasady ogólne regulują warunki dla wskazanych funkcji

terenu, przeznaczenie zgodnie z ich zakresem nie jest
konfliktowe środowiskowo, podtrzymuje zachowanie funkcji
związanych z terenami zabudowy mieszkaniowej.
konfliktowe środowiskowo, podtrzymuje zachowanie funkcji
związanych z zabudową mieszkaniową, związane z
kształtowaniem zwartego charakteru terenów zabudowy
oraz części w objęty strefą lokalizacji obiektów i urządzeń
stopnia wodnego wraz z jazami piętrzącymi na rzece.
Warunki wprowadzenia nowych elementów zabudowy
ograniczają obciążenia w zakresie środowiska (dotyczy
funkcji) i warunków kształtowania krajobrazu oraz zajętości
terenu.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i
krajobrazu: obowiązują ustalenia § 12.

4. warunki ogólne korzystne środowiskowo, regulacja

5.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr
kultury współczesnej: obowiązują ustalenia zawarte § 13.

5. warunki ogólne korzystne ze względu na ochronę

6.

6. warunki określające zasady kształtowania zabudowy

Zasady kształtowania zabudowy oraz
wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu;
2) intensywność zabudowy: minimalna – 0,0,
maksymalna – 0,62;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30%;
4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie
czynnej: 50%;
5) gabaryty obiektów:
a) maksymalna wysokość zabudowy: dla budynków nie
więcej niż 9,0 m (maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,
w tym poddasze użytkowe); dla pozostałych obiektów
zgodnie z przepisami odrębnymi,

parametrów dopuszczonej zabudowy zgodnie z ustaleniami
ogólnymi § 12
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesne , neutralne środowiskowo

oraz wskaźniki zagospodarowania terenu dostosowane do
wielkości terenu elementarnego. Wraz z ustaleniami
ogólnymi realizacja zapisów planu neutralna środowiskowo,
w zakresie krajobrazu nawiązująca funkcją i gabarytami do
zabudowy występującej na sąsiednim terenie MN i
wprowadza dostosowane zabudowy do aktualnych
wymogów formalnych.
Ograniczenie minimalna powierzchnia nowo wydzielonej
działki budowlanej do 1000 m2
- korzystne środowiskowo ze względu na dostępność
terenu, ograniczenie potencjalnych podziałów na mniejsze
powierzchnie.

b) geometria dachu: dachy jednospadowe, dwuspadowe,
wielospadowe, kąt nachylenia połaci dachowej: 22o – 50o,
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c) minimalna szerokość elewacji frontowej budynku
mieszkalnego: 7,0 m,
d) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku
mieszkalnego: 25,0 m;

6) formy zabudowy: zabudowa wolnostojąca;
7) minimalna liczba miejsc do parkowania (wliczając

również miejsca postojowe w garażu):
a)
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 2,0
mp / 1 dom;
b)
dla usług: 1,0 mp / 50,0 m 2 pow. użytkowej usług,
lecz nie mniej niż 1,0 mp / 1,
8) minimalna liczba miejsc do parkowania
przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w
kartę parkingową: 1 miejsce postojowe na każde 15 mp
(ustalone wg wskaźników ust.6 pkt. 7, lecz nie mniej niż 1
miejsce postojowe.;
9) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki
budowlanej: 1000 m 2;

7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych,
krajobrazów priorytetowych określanych w audycie
krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania
przestrzennego województwa: jak w §11.
8.
Szczególne warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy: obowiązują ustalenia § 9,
9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: z drogi powiatowej nr 1193G;
2) obowiązują zasady określone w § 15.

7. warunki określające zasady kształtowania zabudowy
oraz wskaźniki zagospodarowania terenu dostosowane do
wielkości terenu elementarnego –ustalenie korzystne.

8 i 9 neutralne środowiskowo wynikające z parametrów

technicznych oraz warunków utrzymania dostępu do
poszczególnych stref określonych w poprzednich punktach.
Dla bezpośrednich lokalizacji urządzeń i elementów
infrastruktury istotne dla zachowania warunków
technicznych i dostępności terenu.

§ 19 dla terenów, oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 2.R

1.
Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 2.R, obowiązują ustalenia ogólne oraz ustalenia
niniejszego paragrafu.
2.
Przeznaczenie terenu: teren rolniczy.
1) Inne dopuszczalne przeznaczenie terenu: budynki
gospodarcze wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla
jej obsługi; zasady lokowania zabudowy zagrodowej
określone są przepisami odrębnymi;
2) formy zabudowy i zagospodarowania terenu
związane z przeznaczeniem terenu: budynki gospodarcze
i inwentarskie, pozostałe obiekty budowlane nie będące
budynkami.
3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 7;
2) rozwiązania przestrzenne powinny zapewniać swobodną
migrację małych zwierząt.
4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i
krajobrazu: obowiązują ustalenia zawarte w § 12.
5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr

Zasady ogólne regulują warunki dla wskazanych funkcji
rolnych terenu, przeznaczenie zgodnie z ich zakresem nie
jest konfliktowe środowiskowo.
Skutki realizacji ustaleń planu w obrębie tego obszaru
elementarnego dotyczą pośredniego wpływu na jezioro
Mikorowo poprzez wprowadzenie bufora dla lokalizacji
obiektów mieszkaniowych wydzielenia MN.
Pozostałe zapisy neutralne lub umiarkowanie neutralne
środowiskowo – dotyczą zachowania funkcji wcześniej
dopuszczonych aktualnym planem .
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kultury współczesnej: obowiązują ustalenia zawarte w §
13.
1. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki
zagospodarowania terenu:
1) Określone w niniejszym ustępie parametry i
wskaźniki obliczone są dla działki o powierzchni 1000m2
i należy przeliczać proporcjonalnie do tej powierzchni,
2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku planu, nie mniej niż 5 m od granicy z działką
wodną;
3) intensywność zabudowy: minimalna – 0,0,
maksymalna – 0,6;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30%;
5) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie
czynnej: 30%;
6) gabaryty obiektów:
a) maksymalna wysokość zabudowy: dla budynków nie
więcej niż 9,0 m (maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,
w tym poddasze użytkowe); dla pozostałych obiektów nie
określa się,
b) geometria dachu: dachy jednospadowe, dwuspadowe,
wielospadowe, kąt nachylenia połaci dachowej: 22o – 50o;
7) formy zabudowy: zabudowa wolnostojąca;
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych,
krajobrazów priorytetowych określanych w audycie
krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania
przestrzennego województwa: zagospodarowanie
zgodnie z przepisami prawa wodnego.
8.
Szczególne warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:
1)
zagospodarowanie w pasie przyległym do
powierzchniowych wód publicznych zgodnie z prawem
wodnym;
2)
obowiązują ustalenia § 9.
9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
dostępność drogowa: z drogi powiatowej nr 1193G.

7. PROPOZYCJE

DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZ SKUTKÓW REALIZACJI
POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA

Projektowana zmiana Projektu planu miejscowego, objęta niniejszą prognozą, wprowadza
granice i funkcje dla obiektów mieszkaniowych.
Przewiduje się, że skutki realizacji projektu zmiany będą typowe dla tego rodzaju
zainwestowania, dotyczące powierzchni ziemi i ograniczonego wpływu na szatę roślinną
związaną z wcześniejszym użytkowaniem terenu oraz sąsiedztwem istniejącej zabudowy
mieszkaniowej.
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W ramach monitoringu skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu analizie
powinna podlegać przede wszystkim zgodność opracowywanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z ich późniejszym egzekwowaniem ustaleń i obowiązków
dla wprowadzanych funkcji mieszkaniowych oraz utrzymania funkcji rolniczych, w celu
określenia ewentualnych nieprawidłowości i odstępstw.
Szczególną uwagę należy poświęcić na weryfikację dotyczącą kształtowania warunków dla
zabudowy a zachowaniem bufora od jeziora Mikorowo poprzez utrzymanie terenu rolniczego..
Analiza powinna także uwzględniać ochronę terenów bezpośrednio przylegających do terenu
zmiany będących w granicy obszaru Natura 2000 Dolina Łupawy.
Szczegółowe propozycje dotyczące dalszej analizy skutków realizacji postanowień
wynikających z proponowanych zmian w powinny być przedstawione w dokumentach
realizacyjnych tj. pozwoleniem budowlanym jako etapu zamykającego etap inwestycyjny
odpowiadający za realizację ustaleń projektu planu.
W ramach monitoringu skutków analizie powinna podlegać zgodność realizacji inwestycji z
zapisami projektu planu, postęp w realizacji zadań wynikających z zasad ochrony środowiska
oraz wpływ inwestycji na środowisko.

8. ZIDENTYFIKOWANE TRUDNOŚCI, W TYM TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI
LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY

W niniejszej Prognozie przeprowadzona została ocena oddziaływania zapisów zmiany projektu
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka dla działki nr 43/3 w
obrębie ewidencyjnym Kozy w zakresie ograniczonym dostępnymi materiałami archiwalnymi
dotyczącymi budowy i funkcjonowania środowiska oraz występujących w granicach i w
bezpośrednim otoczeniu źródeł degradacji i zanieczyszczenia środowiska.
W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji potencjalnych oddziaływań, jako skutków
funkcjonowania obszaru objętego zapisami projektu, w wybranych zakresach na podstawie
dostępnej wiedzy. W identyfikacji szczegółowych zjawisk towarzyszących potencjalnym
skutkom dotyczącym potencjalnej zabudowy mieszkaniowej oparto się o analogię zmian
wywołanych sąsiadującą zabudową mieszkaniową i sposobem użytkowania terenu..
Ocenie poddano wszystkie zapisy projektu planu mogące wpływać na stan środowiska.
Nie stwierdzono znaczących trudności, luk technicznych lub braku informacji koniecznych do
sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego projektu planu.
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11. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu
zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 43/3 w
obrębie ewidencyjnym Kozy”.
Zmiana dotyczy aktualizacji i zmiany zapisów wprowadzonych do obowiązującego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 43/3 w obrębie ewidencyjnym Kozy
uchwalonego uchwałą Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr XVIII/114/08 z dnia 30 maja 2008 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kozy.
Projekt zmiany planu został opracowany przez arch. Urszulę Siwińską z Pracowni Projektowej
ALFA-PRO (styczeń 2017).
Projektowana zmiana nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka” uchwalonego uchwałą Nr
IV/26/2002 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionego uchwałą Nr
XVI/140/2004 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna
Dąbrówka, zmienionej uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 lutego
2015r., zmienionej uchwałą Nr VI/56/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 kwietnia
2015r.
W stosunku do projektowanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki nr 43/3 obr. Kozy, jak i prognozy należy stosować zapisy Ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008
r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami Dz.U. 2016 poz. 353 Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
Projektowana zmiana Projektu planu miejscowego, objęta niniejszą prognozą, wprowadza
granice i funkcje dla obiektów mieszkaniowych.
Przewiduje się, że skutki realizacji projektu zmiany będą typowe dla tego rodzaju
zainwestowania, dotyczące powierzchni ziemi i ograniczonego wpływu na szatę roślinną
związaną z wcześniejszym użytkowaniem terenu oraz sąsiedztwem istniejącej zabudowy
mieszkaniowej.
W ramach monitoringu skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu analizie
powinna podlegać przede wszystkim zgodność opracowywanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z ich późniejszym egzekwowaniem ustaleń i obowiązków
dla wprowadzanych funkcji mieszkaniowych oraz utrzymania funkcji rolniczych, w celu
określenia ewentualnych nieprawidłowości i odstępstw.
Szczególną uwagę należy poświęcić na weryfikację dotyczącą kształtowania warunków dla
zabudowy a zachowaniem bufora od jeziora Mikorowo poprzez utrzymanie terenu rolniczego.
Analiza powinna także uwzględniać ochronę terenów bezpośrednio przylegających do terenu
zmiany będących w granicy obszaru Natura 2000 Dolina Łupawy.
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Szczegółowe propozycje dotyczące dalszej analizy skutków realizacji postanowień
wynikających z proponowanych zmian w powinny być przedstawione w dokumentach
realizacyjnych tj. pozwoleniem budowlanym jako etapu zamykającego etap inwestycyjny
odpowiadający za realizację ustaleń projektu planu.
W ocenie ogólnej wprowadzone zmiany w stosunku do obowiązującego planu nie powodują
ograniczeń pod względem przyrodniczym lub niekorzystnych relacji z środowiskiem.
Zmiany dotyczą kształtowania form zabudowy oparte są o przebieg linii nieprzekraczalnej
zabudowy od jeziora Mikorowo. Ustalenia w zakresie pełnej oceny neutralne przy zachowaniu
powierzchni minimalnej działki i dopuszczonych funkcji mieszkaniowych.
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