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1. Wprowadzenie
1.1. Podstawy formalno - prawne opracowania.
Prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem postępowania w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, prowadzonego obligatoryjnie równolegle do
procedury opracowania gminnych dokumentów planistycznych między innymi studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek przeprowadzenia postępowania wynika
z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Zgodnie z ustawą 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
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
3
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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.
Prognoza oddziaływania na środowisko jest ze swej natury dokumentem o charakterze
predykcyjnym czyli próbującym przewidzieć skutki dla środowiska przyrodniczego, które mogą
wystąpić w wyniku realizacja ustaleń projektu studium lub planu miejscowego. Punktem wyjścia
dla przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko planowanego zagospodarowania
terenu jest przeprowadzenie analizy i diagnozy stanu środowiska tego obszaru i jego otoczenia
oraz programów i planów szczegółowych dotyczących kierunków rozwoju poszczególnych sfer
funkcjonowania miasta. Określenie istniejącego stanu jakości środowiska przyrodniczego oraz
identyfikacja istniejących problemów ochrony środowiska pozwala na prognozowanie
potencjalnych zmian, zarówno pozytywnych jak i negatywnych.
Przy sporządzaniu prognozy wykorzystuje się metody prognozowania jakościowego
polegającego na wykorzystaniu wiedzy o mechanizmach funkcjonowania środowiska oraz
danych dotyczących przebiegu zjawisk i procesów analogicznych, oraz metodę indukcyjno–
opisową, polegającą na łączeniu w logiczną całość zebranych informacji o środowisku
i mechanizmach jego funkcjonowania.
1.2. Informacja o głównych celach i zawartości projektowanego dokumentu
i powiązaniach z innymi dokumentami
Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 9/8, 9/9, 10, 11 i części działki
nr 12, położonych w obrębie Nożyno, Gmina Czarna Dąbrówka, do którego opracowania
przystąpiono uchwałą XXVIII/269/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka, z dnia 9 czerwca 2017r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
działek nr 9/8, 9/9, 10, 11 i części działki nr 12, położonych w obrębie Nożyno, Gmina Czarna
Dąbrówka. Celem opracowania jest dopuszczenie na wniosek inwestora lokalizacji usług
turystyki w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych miejscowości Nożyno i jeziora Trzebież.
Dla obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Nożyno
uchwalony uchwałą Rady Gminy Czarna Dąbrówka nr XXXIII/280/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nożyno,
w którym dla przedmiotowego terenu obowiązywało rolnicze przeznaczenie terenu oraz na
niewielkim fragmencie ustalenia wskazywały tereny zalesień.
Ryc. 1 Ustalenia obowiązującego mpzp obrębu Nożyno
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Poniżej, na ryc. nr 2, przedstawiono ustalenie obowiązującego studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka.
Ryc. 2 Ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka

W projekcie planu zostały wprowadzone między innymi poniższe zapisy:
W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego projekt planu ustala:












jednolite zasady dotyczące pokrycia i kolorystyki elewacji oraz dachów w nowych
budynkach;
dominujący kolor elewacji w nowych budynkach tj. występujący na co najmniej 70%
powierzchni elewacji każdego budynku: biały, beżowy, écru lub szary;
pokrycie dachów: dachówka cementowa, ceramiczna lub materiał dachówko
podobny. Dla budynków produkcyjnych i magazynowych dopuszcza się pokrycie
dachów płytą warstwową, papą, blachą, brezentem;
wykończenie elewacji materiałami o charakterze mineralnym lub naturalnym,
np. tynk. cegła, drewno, kamień i szkło. Dopuszcza się deskowanie lub licowanie
cegłą;
zakaz lokalizowania blaszanych garaży i budynków gospodarczych, pól namiotowych
i kempingów, tymczasowych obiektów budowlanych, w tym domków typu
holenderskiego za wyjątkiem terenu 3-ZP/US, gdzie dopuszcza się lokalizację
sezonowych obiektów gastronomicznych,
dopuszczenie lokalizacji obiektów i urządzeń służących do sportu i rekreacji.

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania
krajobrazu projekt planu ustala:


tereny oznaczone symbolami UT i ZP/US pod względem dopuszczalnych poziomów
hałasu należą do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi;
5
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użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla
środowiska wodno-gruntowego. Należy stosować takie rozwiązania techniczne,
technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym
z racji dopuszczonej funkcji;
uciążliwości dla środowiska, związane z prowadzoną na terenie działalnością
gospodarczą, a powodowane przez hałas, wibracje, zakłócenia elektroenergetyczne
i promieniowanie, nie mogą wykraczać poza granice nieruchomości zajmowanej
przez inwestycje je wywołujące;
zagospodarowanie powierzchni działki budowlanej w sposób zabezpieczający
sąsiednie nieruchomości oraz drogi przed spływem wód opadowych i roztopowych na
działki sąsiednie;
realizacja ustaleń planu nie może prowadzić do pogorszenia istniejących warunków
aerosanitarnych zarówno na obszarze objętym planem, jak i na terenach sąsiednich;
gromadzenie i usuwanie odpadów stałych musi odbywać się zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem selektywnej zbiórki
odpadów;
nakaz stosowania technologii niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do celów
grzewczych.

W przypadku gdy podczas prac ziemnych dojdzie do odkrycia przedmiotu
posiadającego cechy zabytku, zastosowanie mają przepisy odrębne dotyczące ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami.
W zakresie wymagań w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym
terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów
osuwania się mas ziemnych.
Obszar objęty planem zlokalizowany jest w granicach otuliny Parku Krajobrazowego
Dolina Słupi, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów, w tym zakazu
zabudowy oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, plan ustala:






Zgodnie z rysunkiem planu, w granicach objętych opracowaniem przebiega
napowietrzna linia średniego napięcia 15kV, dla której wyznaczono strefę ograniczeń.
Wszelkie działania inwestycyjne w granicach tej strefy należy realizować w
uzgodnieniu z zarządcą sieci.
W przypadku skablowania napowietrznej linii elektroenergetycznej, ustalenie zawarte
w ust. 1 traci moc.
Obszar objęty planem zlokalizowany jest w 35 kilometrowej strefie ograniczonego
użytkowania, wynikającej z zapisów Porozumienia wykonawczego miedzy Rządem
Rzeczpospolitej Polskie a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie
użytkowania terenów i przestrzeni publicznej wokół bazy systemu obrony przed
rakietami balistycznymi, w granicach której obowiązuje zakaz użytkowania
nadajników elektromagnetycznych, które generują pole elektromagnetyczne,
przekraczające natężenie 3 V/m wartości skutecznej dla wszystkich częstotliwości od
6
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9kHz do 300 GHz, mierzonych 2 metry nad poziomem gruntu w punkcie o
współrzędnych 54°28'46,354''N oraz 17°06'38,046''E, w układzie odniesienia WGS84 i wysokości 64 metry n.p.m. (Punkt Centralny Bazy).

Wszelkie projektowane obiekty o wysokości równiej i wyższej od 50 m n.p.t. przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, podlegają zgłoszeniu do Szefostwa
Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.
W zakresie obsługi komunikacyjnej obszaru

Obsługę komunikacyjną ustala się z istniejącej publicznej drogi gminnej graniczącej
z obszarem planu, zgodnie z rysunkiem planu.

Powiązanie komunikacyjne obszaru planu z istniejącym, zewnętrznym układem
komunikacyjnym zapewniają: publiczna droga gminna granicząca z obszarem planu
oraz wewnętrzna droga gminna zlokalizowana częściowo w granicach planu, zgodnie
z rysunkiem planu.

W zakresie zapewnienia miejsc parkingowych ustala się:
- minimalną liczbę miejsc postojowych dla budynków usługowych o funkcji
turystycznej: nie mniej niż 1 miejsce postojowe/1 pokój gościnny oraz nie mniej
niż 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych;
- dla każdego obiektu wymagana jest sumaryczna liczba stanowisk wynikająca z
pkt 1;
- miejsca postojowe należy przewidzieć w granicach działki budowlanej;
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
plan ustala:
 zaopatrzenie całego obszaru planu z sieci wodociągowej (istniejącej i projektowanej);
 w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
-







zasilanie energetyczne terenów objętych planem z sieci elektroenergetycznej 15kV, stacji
transformatorowych 15/04 kV oraz rozdzielczej sieci niskiego napięcia 0,4kV,
dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznych niskich
i średnich napięć wyłącznie jako sieci kablowych;

Zaopatrzenie w energię cieplną: z systemów grzewczych na paliwa charakteryzujące się
niskimi wskaźnikami emisji z wykorzystaniem urządzeń o wysokim stopniu sprawności.
Dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Do zaopatrzenia w energię cieplną i elektryczną dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii w formie mikroinstalacji, za wyjątkiem przydomowych elektrowni
wiatrowych.
Zaopatrzenie w gaz:
 dopuszcza się zaopatrzenie w gaz dla celów bytowych lub grzewczych
z indywidualnych źródeł;
 dopuszcza się realizację sieci gazowej wraz z niezbędnymi elementami tej sieci
w celu gazyfikacji obszaru;
 należy zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i obiektów
od sieci gazowej na podstawie przepisów odrębnych;
7
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Odprowadzenie ścieków sanitarnych:
 nakaz odprowadzenia ścieków sanitarnych do istniejących i projektowanych
kolektorów sanitarnych;
 do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do
szczelnych zbiorników bezodpływowych
 Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:
 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi,
 wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów budowlanych należy zagospodarować
w granicach działki,
 należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne
gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej,
 należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją
wodną oraz zaleganiem wód opadowych;
 Gospodarowanie odpadami stałymi: zgodnie z przepisami odrębnymi;
- Dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury
technicznej.
- Nowe sieci infrastruktury technicznej należy realizować w liniach rozgraniczających
dróg.
- W przypadku braku możliwości realizacji sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczających dróg, dopuszcza się realizację tych sieci na pozostałych terenach
wydzielonych
liniami
rozgraniczającymi
z
uwzględnieniem
istniejącej
i projektowanej zabudowy oraz w sposób nieograniczający podstawowego
przeznaczenia tych terenów.
Ustalenia szczegółowe projektu planu dopuszczają:
Dla terenu 1-UT i 2-UT obowiązują odpowiednio następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej (usługi turystyki). Dopuszcza się
lokalizację obiektów i urządzeń służących do uprawiania sportu i rekreacji. Dopuszcza się
lokalizację placów zabaw dla dzieci. Dopuszcza wydzielenie lokalu mieszkalnego
w budynku usługowym dla właściciela obiektu.
2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) forma zabudowy: wolnostojąca;
2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 1-UT - 45%,2-UT - 30%;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1-UT 0,9, 2-UT – 0,8 ;
5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1-UT i 2-UT 0,01;
6) minimalna powierzchnia działki: 1-UT 500m2, 2-UT – 2000 m²;
7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 1-UT - 30%, 2-UT 40%;
8) liczba kondygnacji:
- dla budynków usługowych: 1-UT od 1 do 2, w tym poddasze użytkowe, 2-UT – 2 do
3 w tym poddasze użytkowe;
8
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- dla budynków gospodarczych i garażowych: 1,
9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną;
10) wysokość zabudowy:
- dla budynków usługowych: 1-UT do 9m, 2-UT 8m do 12m;
- dla budynków gospodarczych i garażowych: 1-UT –do 6m, 2-UT 4 do 6m;
- maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,5m;
Dla terenu 3-ZP/US - Przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej oraz teren sportu
i rekreacji. Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń służących do sportu i rekreacji (m.in.
przystań wodna, plaża, plac zabaw, boiska sportowe). Zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.
1. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) minimalna powierzchnia nowowydzielonej działki: w liniach rozgraniczających terenu;
2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
Projekt planu powiązany jest m.in. z „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego do 2020 r.” oraz „Programem ochrony środowiska województwa pomorskiego na
lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020.” Uwzględniają one ustalenia takich dokumentów
jak:
- „Strategia Rozwoju Kraju 2020”
- „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”,
- Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i środowisko perspektywa 2020 r.”
- „Regionalne Programy Strategiczne dla poszczególnych polityk.
Cele i kierunki działań polityki ekologicznej województwa roku istotne z punktu widzenia
projektu planu obejmują:
- w zakresie ochrony przyrody: utrzymanie i rozwój terenów zieleni,
- w zakresie jakości wód i gospodarki wodno-ściekowej: budowa nowych i przebudowa
istniejących oczyszczalni ścieków wraz systemami gospodarowania osadami ściekowymi,
budowa nowych i przebudowa istniejących systemów kanalizacji zbiorczej, rozbudowa sieci
wodociągowej, budowa nowych i modernizacja istniejących ujęć i stacji uzdatniania wody,
- w zakresie jakości powietrza – osiągniecie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych
substancji w powietrzu poprzez wdrożenie programów ochrony powietrza, ograniczenie niskiej
emisji ze źródeł komunalnych, w tym eliminowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach
i gospodarstwach domowych, wprowadzanie zintegrowanej gospodarki energetycznej
w miastach poprzez wykorzystanie do celów komunalnych ciepła odpadowego
z elektrociepłowni i kotłowni zakładowych.
- w zakresie hałasu – realizacja programów ochrony środowiska przed hałasem, realizacja
inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny (budowa obwodnic, modernizacja
szlaków komunikacyjnych), dalsze ograniczanie emisji hałasu pochodzącego z sektora
gospodarczego m.in. poprzez kontrole przestrzegania dopuszczalnej emisji hałasu,
- w zakresie pól elektromagnetycznych – wprowadzanie do planów zagospodarowania
przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed polami elektromagnetycznymi,
preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych,
- w zakresie aspektu ekologicznego w planowaniu przestrzennym: uwzględnianie w planach
zagospodarowania przestrzennego wymagań przepisów ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, wyników monitoringu środowiska (w szczególności w zakresie powietrza, hałasu i wód)
oraz identyfikacja konfliktów środowiskowych).
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Wytyczne tych dokumentów uwzględnione są w szeregu programów dotyczących
poszczególnych aspektów funkcjonowania gminy. Powiązanie z dokumentami programowymi
i wynikające z nich kierunki działań przedstawiono w rozdziałach dotyczących charakterystyki
poszczególnych zagadnień.
2. Istniejący stan środowiska
2.1.

Charakterystyka środowiska przyrodniczego

Gmina Czarna Dąbrówka położona jest w północno-centralnej części województwa
pomorskiego, w powiecie bytowskim.
W podziale na regiony fizycznogeograficzne (wg J. Kondrackiego) gmina położona jest
w zasięgu dwóch mezoregionów: Wysoczyzny Polanowskiej (zachodnia część gminy)
i Pojezierza Kaszubskiego. Gmina Czarna Dąbrówka zajmuje powierzchnię ok. 30 000 ha,
z czego ok. 62 % powierzchni stanowią lasy, a 4 % jeziora.
Obszar gminy Czarna Dąbrówka ma zróżnicowaną budowę geologiczną i geomorfologiczną.
Jest zlokalizowany w zasięgu niecki brzeżnej 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.
Północno-zachodnią i środkowo-wschodnią część gminy zajmuje wysoczyzna morenowa.
Równiny sandrowe związane są z górnym brzegiem Łupawy i rejonem położonym na zachód od
jeziora Jasień. Doliny odpływu fluwioglacjalnego (rynny polodowcowe) związane są z rynnami
jezior Jasień, Skotawsko, Nożyńską i dolną marginalną Skotawy.
Ryc. 3 Orientacyjne położenie obszaru objętego planem w gminie Czarna Dąbrówka

Źródło: Google map 2018 r.

Na terenie gminy Czarna Dąbrówka znajdują się udokumentowane złoża kruszywa
naturalnego: złoże Dęby – złoże żwirowo-piaskowe i piaskowe (rozpoznane wstępnie), Jasień –
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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 (rozpoznane szczegółowo).
Na terenie gminy występują również perspektywiczne złoża: kruszywa naturalnego, piasków
budowlanych, surowców ilastych, kredy jeziornej i łąkowej oraz torfu. Część kopalin nie jest
udokumentowana.
Obszar gminy jedynie częściowo położony jest w zasięgu Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych: GZWP nr 115 – Zbiornik międzymorenowy Łupawa oraz GZWP nr 117 Zbiornik
Bytów. GZWP nr 115 Łupawa jest to zbiornik międzymorenowy o całkowitej powierzchni
118 km2. Zlokalizowany jest na wschód od koryta Łupawy. Głównym poziomem użytkowym są
czwartorzędowe międzymorenowe piaski wodonośne. Zasoby dyspozycyjne GZWP wynoszą 28
631 m3/24h (tj. 1 193 m3/h), zasoby eksploatacyjne ujęć w obszarze zbiornika – 1 064,1 m3/h,
przy czym pobór wody wg stanu na XII 2000 wynosił – 484 m3/24h. Stopień wykorzystania
zasobów wynosi około 2% zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych (Dokumentacja
hydrogeologiczna, 2001). GZWP nr 117 Zbiornik
Bytów nie posiada dokumentacji
hydrologicznej. Jest to zbiornik międzymorenowy poligenetyczny, podścielony doliną kopalną
o powierzchni 524 km2 i szacunkowej wydajności 150 tys. M³/d.
Ryc. 4 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w rejonie gminy Potęgowo
z odniesieniem do obszaru objętego zmiana planu

Źródło: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ 2018 r
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Ryc. 5. Lokalizacja analizowanego obszaru na tle Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 11.

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowa Służba Hydrogeologiczna

Obszar gminy Czarna Dąbrówka położony jest w obrębie zlewni trzech rzek: przeważająca
część gminy położona jest w zlewni rzeki Łupawy południowo - zachodnia część należy do
zlewni rzeki Słupi północny fragment powierzchni gminy leży w zlewni rzeki Łeby Rzeki na
analizowanym terenie należą do zlewiska Morza Bałtyckiego. Stan czystości wód
powierzchniowych jest zróżnicowany, ogólnie wody powierzchniowe są znacznie czystsze niż
wody w środkowej Polsce. Jakość wód rzek przepływających przez teren gminy Czarna
Dąbrówka w większości została zaliczona do II i III stanu/potencjału ekologicznego. Na terenie
gminy Czarna Dąbrówka występuje 26 jezior, z czego 9 jezior objętych jest systemem
monitoringu. Ich wody zaliczone zostały do dobrego/umiarkowanego stanu ekologicznego.
Gmina położona jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.
Lasy występują na terenie całej gminy. Siedliska wilgotne i bagienne, głównie boru
mieszanego bagiennego oraz olsu, związane z doliną rzeki: Łupawy i jej dopływów.
Do najbardziej charakterystycznych przedstawicieli flory terenie gminy należą gatunki
związane ze środowiskiem wodnym Łupawy, jej dopływów i jezior, z siedliskami podmokłych
lasów – olesów, łęgów olszowych, borów i brzezin bagiennych oraz łąk i zarośli w dolinach
rzecznych, a ponadto z siedliskami mezofilnych lasów liściastych – buczyn i grądów na zboczach
dolin. Żyzne buczyny, grądy i łęgi wyróżniają się bogactwem florystycznym wśród fitocenoz
leśnych gminy. Widoczne jest to szczególnie na początku wegetacji, kiedy runo tworzy tzw.
aspekt wiosenny, z udziałem geofitów. Masowo występują zawilce: leśny i żółty, ziarnopłon
wiosenny, przylaszczka, łuskiewnik. Potem pojawiają się marzanka wonna, gwiazdnica
wielkokwiatowa, gajowiec leśny oraz liczne gatunki szerokolistnych traw: prosownica
rozpierzchła, wiechlina gajowa, perłówka zwisła. W łęgach ponadto występuje wawrzynek
wilczełyko, okazałe gatunki paproci z rodzaju narecznica, byliny: podagrycznik, jaskier
owłosiony, pnącza: chmiel i wiciokrzew pomorski.
Na nielicznych obszarach torfowisk wysokich i przejściowych zachowały się gatunki,
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których występowanie ograniczone jest wyłącznie do tego typu siedlisk. Większość z nich jest
chroniona ściśle lub częściowo, a ponadto należą do gatunków rzadkich, zagrożonych lub
ginących, umieszczonych na “czerwonych listach” Pomorza i Polski. Należą do nich przede
wszystkim: rosiczka okrągłolistna, modrzewnica zwyczajna, bobrek trójlistkowy, bagno
zwyczajne, borówka bagienna, przygiełka biała i inne oraz wiele gatunków mszaków.
Na terenie gminy występuje wiele gatunków fauny reprezentujących różne grupy
kręgowców: ryby, płazy, gady ptaki oraz ssaki. W rzekach gminy spotykamy ryby łososiowate –
pstrąga potokowego i tęczowego, troć wędrowną, cierniki, okonie, kiełbie i minogi, płocie,
ukleje. W zachowanych, podmokłych zagłębieniach terenu, w oczkach wodnych, na
zadrzewionych, wilgotnych obrzeżach niewielkich cieków oraz rowów melioracyjnych
występują licznie gatunki płazów, jak np. żaby: wodna, jeziorkowa, moczarowa, śmieszka,
ropuchy: szara, grzebiuszka ziemna oraz traszka zwyczajna i grzebieniasta. Leśne odcinki
Łupawy, która ma charakter podgórski, stanowią tereny lęgowisk zimorodka, pliszki górskiej,
brodźca piskliwego i tracza nurogęsi.
Na obszarach większych kompleksów leśnych bytują populacje jeleni, dzików, saren,
występują 2 gatunki kuny, borsuk, lis, jenot, na polach spotykane są nieliczne zające szaraki,
w zaroślach i ogrodach częste są jeże.
Gmina Czarna Dąbrówka znajduje się w zasięgu następujących obszarów objętych
ochroną prawną (ryc. 6):
 Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”,
 Obszarów Natura 2000: Dolina Łupawy PLH220036, Dolina Słupi PLH220052, PLH220039
Jeziora Lobeliowe koło Soszycy i Dolina Słupi PLB220002
Na terenie gminy występują użytki ekologiczne, rezerwaty i pomniki przyrody,
Ryc. 6 Położenie obszarów chronionych w odniesieniu do obszaru objętego planem.

Źródło: GDOŚ 2018 r.
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2.2.

Stan środowiska przyrodniczego

Stan środowiska przyrodniczego gminy odpowiada środowiskom terenów rolniczych,
podanej antropogenicznej presji.
Zgodnie z definicją umieszczoną w Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW) dobry stan
wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan
ilościowy, jak i chemiczny jest określony jako co najmniej „dobry”.
Ramowa Dyrektywa Wodna w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące
główne cele środowiskowe:
 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych;
 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych
(z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW);
 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych;
 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego
trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.
Zgodnie z Aktualizacją Programu wodno-środowiskowego kraju (2016 r.) status JCWPd nr 11
określony został jako dobry, a celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu
chemicznego i ilościowego. Zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest
to jednolita część wód niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, dla której nie
określono odstępstw dotyczących dla przewidywanego terminu osiągnięcia wyznaczonych celów
środowiskowych.
W 2015 r. monitoring regionalny prowadzony przez WIOŚ w Gdańsku zgodnie
z harmonogramem przyjętym dla województwa pomorskiego, obejmował 34 otwory pomiarowe
usytuowane w granicach 11 JCWPd. Największa ilość stanowisk badawczych dotyczyła m.in.
JCWPd nr 11 - obszar bilansowy Zlewni Słupi (G-15), Zlewni Łupawy (G-16) i Zlewni Łeby
(G-17). Na 34 otwory badawcze stwierdzono: • w 22 punktach - wody w klasie II (co stanowi
64,7%); • w 8 punktach - wody w klasie III (co stanowi 23,5%); • w 4 punktach - wody
w klasie IV (tj. 11,8%).
Odnośnie oceny jakości powietrza atmosferycznego, obszar gminy Czarna Dąbrówka
przydzielono do strefy pomorskiej. Pełna ocena stanu czystości obejmuje następujące
zanieczyszczenia: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, benzen, ołów, arsen, nikiel, kadm,
benzo(a)piren, pył pył PM10, pył PM2,5, ozon i tlenek węgla. Wynikiem oceny jest zaliczenie
strefy do jednej z poniższych klas:
 klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów
dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych;
 klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych
o margines tolerancji;
 klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji
nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów
długoterminowych;
 klasa D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego;
 klasa D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego.
W 2016 roku wykonano ocenę jakości powietrza w województwie pomorskim.
Uwzględniając kryteria odnoszące się do ochrony zdrowia strefę pomorską zakwalifikowano do
klasy C pod kątem zanieczyszczenia pyłem zawieszoym PM10 i benzo(a)pirenem, oraz
14

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr 9/8, 9/9, 10, 11 i części działki nr 12, położonych
w obrębie Nożyno, Gmina Czarna Dąbrówka

niedotrzymanie poziomu dopuszczalnego dla celu długoterminowego (2020 r.), a w przypadku
pozostałych substancji – do klasy A.
Klasa strefy jest określana na podstawie stężeń występujących w rejonach potencjalnie
najbardziej zanieczyszczonych daną substancją. W rezultacie, nawet niezbyt rozległy obszar
przekroczeń wartości normatywnych będzie miał wpływ na wynik klasyfikacji całej strefy
o dużym obszarze. Z tego względu ważne jest podkreślenie faktu, że zaliczenie strefy do klasy C
pod względem niektórych substancji nie oznacza złej jakości powietrza na całym jej terenie,
a jest jedynie sygnałem, że w granicach strefy istnieją obszary wymagające podjęcia
i prowadzenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza.
Oprócz oceny pod kątem ochrony zdrowia badano również jakość powietrza
z uwzględnieniem kryteriów dla ochrony roślin. Określono stężenie zanieczyszczeń: ozonem,
dwutlenkiem siarki i tlenkami azotu. We wszystkich trzech przypadkach zakwalifikowano ją do
klasy A. Stwierdzono również niedotrzymanie długoterminowego poziomu dla ozonu
w przypadku celu długoterminowego.
3. Stan analizowanego obszaru oraz potencjalne zmiany stanu środowiska
w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu.
Obszar objęty planem położony jest w zachodniej części gminy Czarna Dąbrówka,
w sąsiedztwie jeziora Trzebież, istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej miejscowości
Nożyno, poza zasięgiem oddziaływania głównych szlaków komunikacyjnych. Teren
przeznaczony na cele usług turystyki jest płaski, nie zagrożony osuwaniem się mas ziemnych.
W rejonie drogi KDW i jednostki ZP/US nachylenie wzrasta, ze względu na położenie w strefie
krawędziowej jeziora Trzebież. W podłożu dominują piaski i żwiry sandrowe. Krajobraz obszaru
to krajobraz nizin, glacjalny, pagórkowaty. W analizowanym rejonie nie występują złoża
surowców naturalnych. Obszar znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
nr 117 „Zbiornik Bytów”, na obszarze JCWPd nr 11, którego stan ilościowy i chemiczny
w ramach monitoringu Państwowego Instytutu Geologicznego określono jako dobry. Tereny
położone są poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, jednakże w bezpośrednim
sąsiedztwie jeziora mogą występować tereny podmokłe, co wynikać będzie z płytkiego
występowania pierwszego poziomu wód gruntowych. Stan wód na analizowanym obszarze
określono jako dobry lub umiarkowany. Obszar znajduje się w granicach otuliny Parku
Krajobrazowego Dolina Słupii. Dla Parku w 2003 r. ustanowiono Plan ochrony Parku
Krajobrazowego „Dolina Słupi” uchwalonego Rozporządzeniem Nr 15/2003 Wojewody
Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. z 30 czerwca 2003 r. Nr 83 poz. 1362).
W stosunku do terenów otuliny Parku plan określa generalne kierunki działań na rzecz ochrony
przyrody Parku poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w obszarach użytkowanych
gospodarczo, w tym ograniczenie ryzyka wystąpienia na obszarze Parku i otuliny
nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i sytuacji awaryjnych stwarzających zagrożenie dla
środowiska. Teren w większości użytkowany jest rolniczo, na obrzeżach gruntów ornych
występuje roślinność segetalna. W zasięgu jednostki ZP/US występuję roślinność naturalna,
w tym zadrzewienia. Na obszarach przeznaczonych pod zainwestowanie nie stwierdzono
występowania gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.).
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Ryc. 7 Położenie obszaru objętego planem

Źródło: Google map 2018 r.

Ryc. 8 Użytkowanie terenu objętego planem
Teren jednostki UT
Teren drogi wewnętrznej KDW
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Jezioro Trzebież

Zabudowa miejscowości Nożyno

Źródło: Inwentaryzacja 2018 r.

4. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem
W wyniku uchwalenia projektowanego planu nie przewiduje się jego znaczącego
negatywnego oddziaływania na środowisko i znaczących zmian w stosunku do stanu aktualnego
a zagospodarowanie terenów odbywałoby się w oparciu o ustalenia dotychczasowego planu oraz
w odniesieniu do obowiązujących programów i przepisów. Wprowadzone zagospodarowanie,
przy zachowaniu ustaleń dotyczących odprowadzania ścieków i zagospodarowywania odpadów
nie spowoduje znaczącego wzrostu presji na środowisko i zdrowie ludzi. Stan środowiska
przyrodniczego na obszarze opracowania określa się jako dobry.
5. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na
podstawie ustawy o ochronie przyrody
Przeprowadzona analiza uwarunkowań środowiska przyrodniczego pozwala na
sformułowanie głównych problemów:
- ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami,
- ochrona powietrza atmosferycznego przed emisją zanieczyszczeń do powietrza.
- uwzględnienie dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów zabudowy objętej ochroną
akustyczną
- prowadzenie prac budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak aby nie
doprowadzić do uruchomienia procesów osuwiskowych.
6.

Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie
biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele, przedmiot ochrony i
integralność obszaru Natura 2000

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina samodzielnie gospodarując przestrzenią,
nie może czynić tego dowolnie. Przysługujące jej władztwo doznaje ograniczeń wynikających
z konstytucyjnie chronionego prawa własności (art. 21 Konstytucji). Zgodnie z przepisami
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w toku procedury planistycznej organy
gminy rozważają wszystkie wchodzące w grę interesy, a sytuacje konfliktowe rozstrzygane są
zgodnie z obowiązującym prawem. Projekt planu opracowywany jest przy udziale organów
rządowych i samorządowych, które zgodnie ze swoimi kompetencjami opiniują lub uzgadniają
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ustalenia projektu planu. Ponadto ustalenia planu nie mogą pozostawać w sprzeczności
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium
jako dokument określający politykę przestrzenną gminy wskazuje kierunki rozwoju dla
poszczególnych terenów z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań. Tak wiec stwierdzić
można, że na etapie opracowywania studium rozważane są alternatywne kierunki
zagospodarowania, a plany miejscowe jedynie doprecyzowują i uszczegóławiają parametry
zabudowy i zagospodarowania terenu. Ustawa przewiduje również udział społeczeństwa poprzez
możliwość składania wniosków lub uwag do projektu. Tak więc ostateczna wersja planu stanowi
kompromis pomiędzy interesem osób prywatnych oraz uwarunkowaniami przyrodniczymi
i społeczno-gospodarczymi, które reprezentowane są przez organy rządowe i samorządowe.
7. Wpływ na 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 ochrony środowiska
zostały uwzględnione podczas opracowania dokumentu
W wyniku analizy zapisów w odniesieniu do środowiska przyrodniczo-kulturowego
stwierdzono, że projekt miejscowego planu odpowiada celom ochrony środowiska na wszystkich
szczeblach (międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym). Wśród głównych celów
odnoszących się do problematyki ochrony środowiska, ustanowionych przez Unię Europejską
można wyróżnić m.in. przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę różnorodności biologicznej,
ograniczenie wpływu zanieczyszczeń na zdrowie ludzi oraz lepsze wykorzystanie zasobów
naturalnych. Ocenia się że przyjęty projekt uwzględnia zapisy tych dokumentów poprzez zapisy
dotyczące ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia ludzi poprzez zasady ochrony środowiska
i krajobrazu a także poprzez zapisy dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej.
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z założenia ma na celu
zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być
rezultatem projektowanego dokumentu. Ustalenia projektu planu odnoszą się do obowiązujących
przepisów w zakresie rozwoju systemów infrastrukturalnych oraz przyjętych ustaleń w zakresie
ochrony środowiska, co dodatkowo weryfikują instytucje właściwe do opiniowania i uzgadniania
studium.
8. Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko i jego elementy
W zakresie oddziaływania na istniejące formy ochrony, w szczególności w zakresie celów
i przedmiotu ochrony dla których powołano obszary Natura 2000 oraz ich integralność.
Analizowany obszar położony jest poza obszarami objętymi ochroną w sieci NATURA
2000, w odległości 570 m od najbliższego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Dolina
Słupi” PLH220052. W związku z powyższym realizacja ustaleń planu nie będzie oddziaływania
na integralność tego obszaru. W przypadku realizacji ustaleń planu i późniejszego
funkcjonowania inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie przewiduje się znacząco
negatywnego oddziaływania ustaleń planu na cele i przedmiot ochrony dla których ustanowiono
obszary chronione, w szczególności obszar PLH220052 Dolina Słupii.
Analizowany obszar leży w zasięgu otuliny Parku Krajobrazowego „Dolina Słupii”.
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W stosunku do terenów otuliny Parku plan określa generalne kierunki działań na rzecz ochrony
przyrody Parku poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w obszarach użytkowanych
gospodarczo, w tym ograniczenie ryzyka wystąpienia na obszarze Parku i otuliny
nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i sytuacji awaryjnych stwarzających zagrożenie dla
środowiska. Ocenia się, że wprowadzane funkcje zgodne są z tym zapisem.
W zakresie oddziaływania na bioróżnorodność, świat roślin i zwierząt
Ustawa o ochronie przyrody określa, że w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego muszą być uwzględnione cele ochrony przyrody. Wśród nich do najbardziej
istotnych należą:
– utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
– zachowanie różnorodności biologicznej,
– zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich
siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony,
– ochrona walorów krajobrazowych, zieleni oraz zadrzewień.
Projekt planu obejmuje tereny wskazane do zainwestowania, położone w miejscowości
Nożyno. Tereny inwestycyjne dotychczas użytkowane były rolniczo jako grunty orne, których
różnorodność biologiczna oceniana jest kalo niska. Oddziaływanie skutków ustaleń planu na
bioróżnorodność odnosić się będzie do wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, na którym
zrealizowana zostanie zieleń urządzona. Ocenia się, że ustalenia planu respektują charakter
istniejącej zabudowy poprzez przyjęty wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej.
Ze względu na położenie w sąsiedztwie Jeziora Trzebież zachowano istniejącą zieleń
naturalną obejmując ją jednostką ZP/US (tereny zieleni urządzonej oraz tereny sportu
i rekreacji), co pozwoli na stworzenie strefy buforowej stanowiącej barierę biogeochemiczną,
zabezpieczającą system terenów wód powierzchniowych przed przedostawaniem się
zanieczyszczeń.
Na obszarach przeznaczonych pod zainwestowanie nie stwierdzono występowania gatunków
roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.). Nie prognozuje się bezpośredniego
zagrożenia dla zachowania różnorodności biologicznej na rozpatrywanym terenie.
Jednym z głównych zagrożeń dla bioróżnorodności i wymierania gatunków jest niszczenie
przez człowieka warunków odpowiednich dla funkcjonowania danego gatunku. Kolejnym
zagrożeniem dla bioróżnorodności jest wprowadzanie przez człowieka gatunków pochodzących
z innych rejonów geograficznych, tzw. obcych gatunków inwazyjnych, które wypierają gatunki
rodzime. W związku z powyższym przy wprowadzaniu roślinności zaleca się stosowanie
gatunków rodzimych z wykluczeniem gatunków obcych, w szczególności określonych
w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które
w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub
siedliskom przyrodniczym.
W zakresie oddziaływania na powierzchnię ziemi i gleby i krajobraz
Obszar objęty planem nie jest ujęty w rejestrze terenów zagrożonych ruchami masowymi
19

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr 9/8, 9/9, 10, 11 i części działki nr 12, położonych
w obrębie Nożyno, Gmina Czarna Dąbrówka

ziemi oraz terenów na których te ruchy występują. W podłożu występują utwory czwartorzędowe
o dobrej nośności. Grunty organiczne o zmiennej ściśliwości, a w związku z tym niekorzystnej
nośności mogą znajdować się jedynie w obniżeniach w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora.
Rozwiązania projektowe dla wprowadzanej zabudowy powinny uwzględnić nachylenie terenu
i budowę geologiczną tak, aby nie naruszyć równowagi stoku w strefie krawędziowej jeziora.
Naruszenie równowagi ustabilizowanego stoku, zarówno przez człowieka, jak i przez czynniki
naturalne (np.: deszcze nawalne) może prowadzić do uruchomienia procesów osuwiskowych
i innych procesów erozyjnych. W wielu przypadkach głównymi czynnikami inicjującymi
powstanie osuwisk są: infiltracja wód opadowych i roztopowych, erozyjne podcięcie zbocza
w warunkach budowy geologicznej sprzyjającej powstawaniu osuwisk oraz nieprzemyślana
działalność człowieka. Większość stoków jest ustabilizowana i dopiero naruszenie tej
równowagi przez człowieka lub przez czynniki naturalne może uaktywnić osuwiska oraz inne
procesy stokowe. Potencjalnym źródłem zagrożenia może być zatem niepełna realizacja
wytycznych planu, dotyczących realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami
z zakresu prawa budowlanego i posadawiania budynków oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
W wyniku wprowadzenia zabudowy wytworzone zostaną grunty antropogeniczne nasypowe.
Na obszarze nie występują grunty III klasy bonitacyjnej dla których występuje konieczność
uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne. Krajobraz terenów
otwartych ulegnie przekształceniu na krajobraz zurbanizowany. Ocenia się, że przyjęte zapisy
dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych m.in. wskaźnika powierzchni biologicznie
czynnej, zastosowanych materiałów i zastosowanie jednolitej kolorystyki i wzoru tablic
korzystnie wpłynie na jakość tego krajobrazu.
W zakresie oddziaływania na wody podziemnie i powierzchniowe
Obszar objęty projektem planu znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 117 Zbiornik Bytów, na jego granicy. Ochrona wód podziemnych musi być
realizowana poprzez maksymalne ograniczenie zanieczyszczeń do gruntu, co uwzględniono
w zapisach projektu planu miejscowego. Ustalenia projektu planu wskazują rozbudowę
istniejących sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zgodnie z zapisami planu
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. Gromadzenie i dalsze zagospodarowanie odpadów musi odbywać się
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem selektywnej zbiórki
odpadów.
Przy przyjęciu jako obligatoryjnych zapisów projektu planu oraz ścisłej ich realizacji można
przyjąć, że realizacja założeń projektu planu nie będzie miała negatywnego wpływu na
środowisko wodne oraz nie powinna spowodować nieosiągnięcia celów środowiskowych
ustanowionych dla jednolitych części wód zarówno powierzchniowych jak i podziemnych.
W zakresie oddziaływania na ludzi
Bezpośredni, ale krótkotrwały lub chwilowy charakter, może mieć uciążliwość akustyczna
20

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr 9/8, 9/9, 10, 11 i części działki nr 12, położonych
w obrębie Nożyno, Gmina Czarna Dąbrówka

związana z fazą budowy lub przebudowy nowych obiektów budowlanych na poszczególnych
terenach. Wraz z rozpoczęciem działalności, inwestor jest zobligowany do dołożenia wszelkich
starań, aby nie powodowała ona przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu oraz nie
oddziaływała negatywnie poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Projekt planu
różnicuje tereny i wskazuje dopuszczalne poziomy hałasu stosownie do obowiązujących
przepisów.
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego na obszary objęte planem ze względu na brak źródeł emisji.
Ocenia się, że realizacja ustaleń projektu planu miejscowego wpłynie korzystnie
na zdrowie mieszkańców. W celu zachowania odpowiednich warunków ochrony zdrowia i życia
ludzi projekt ustala obowiązek rozwoju poszczególnych systemów infrastruktury technicznej –
wodociągów, kanalizacji sanitarnej, a w przypadku indywidualnych źródeł ogrzewania
zastosowanie systemów wykorzystujących jako źródło energię elektryczną i źródeł odnawialnych
oraz paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji. realizacja ustaleń planu nie
może prowadzić do pogorszenia warunków aerosanitarnych na przedmiotowym terenie oraz na
terenach sąsiednich.
Istotne jest prowadzenie dalszych działań kontrolnych, w celu sprawdzenia, czy inwestorzy
prawidłowo realizują swoje obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów m.in. planowego
i interwencyjnego monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska, w szczególności w zakresie szczelności zbiorników bezodpływowych
i zagospodarowanie odpadów.
W zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne i klimat
Proponowane zmiany w zagospodarowaniu mają charakter lokalny, stąd nie prognozuje się
wpływu na klimat. Niewielkie zmiany topoklimatu mogą być związane ze zjawiskiem „wyspy
ciepła”. Planowana zabudowa oraz utwardzenie terenu silniej się nagrzewają od terenów
porośniętych roślinnością. Ponadto w okresie grzewczym budynki oddają część ciepła na
zewnątrz. Niemniej jednak powierzchnia terenów do zainwestowania jest niewielka, dlatego nie
prognozuje się, iż zmiany te będą istotne.
Na obszarze opracowania planu nie prognozuje się wystąpienia znaczącego oddziaływania
na powietrze. Zapisy planu minimalizują wpływ na stan powietrza atmosferycznego dotyczące
przyjęte rozwiązania grzewcze. Ponadto obszar planu stanowi niewielką powierzchnię
w stosunku do niezainwestowanego terenu gminy dlatego wpływ będzie znikomy.
Źródłem zanieczyszczenia powietrza na etapie budowy w czasie realizacji robót
budowlanych będzie praca silników: urządzeń budowlanych, sprzętu oraz samochodów
transportowych spalających głównie olej napędowy oraz prace spawalnicze. Należy podkreślić,
iż przy odpowiednim harmonogramie prac budowlanych i staranności ich wykonania faza
budowy nie będzie stanowić zagrożenia dla powietrza atmosferycznego. Emisja zanieczyszczeń
będzie miała charakter emisji niezorganizowanej o niedużym zasięgu oraz będzie występować
okresowo z różnym natężeniem w sposób przemijający.
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W zakresie oddziaływania na zasoby naturalne.
Zasoby naturalne są to powstałe w sposób naturalny elementy przyrody: surowce mineralne,
gleby, wody, elementy przyrody ożywionej (rośliny i zwierzęta). Surowce mineralne są to
minerały lub skały użyteczne, tj. kopaliny wydobyte z litosfery i poddane obróbce dostosowanej
do wymagań użytkowników. Na obszarze planu nie ma zewidencjonowanych złóż kopalin,
dlatego skutki realizacji planu nie wpływają na zasoby naturalne w tym zakresie. Wpływ na
wody i elementy przyrody ożywionej został opisany w poprzednich podrozdziałach, natomiast
projekt planu wpłynie na zmniejszenie areału gruntów rolnych. Jednak z powodu małej
powierzchni objętej planem, występujących tu klas bonitacyjnych oraz położenia w sąsiedztwie
obszaru zurbanizowanego, nie wpłynie to znacząco na gospodarowanie przestrzenią rolniczą
w gminie. Projektowane zagospodarowanie ma swoje uzasadnienie w obowiązującym planie
miejscowym oraz w położeniu w obszarze jednostki przestrzennej miejscowości Pierwoszyno.
Wraz ze wprowadzeniem nowego zagospodarowania zwiększy się pobór wód podziemnych,
produkcja ścieków oraz odpadów. Ze względu na zakres zamian nie będzie to oddziaływanie
znaczące.
W zakresie oddziaływania na środowisko kulturowe.
Nie podejmuje się w zapisach projektu ustaleń w zakresie zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ze względu na brak zewidencjonowach
na obszarze stanowisk archeologicznych i zabytków. W przypadku gdy podczas prac ziemnych
dojdzie do odkrycia przedmiotu posiadającego cechy zabytku, zastosowanie mają przepisy
odrębne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
W zakresie oddziaływania na dobra materialne.
Nałożone w stosunku do nowych obiektów wymagania kubaturowe, ogólnobudowlane oraz
architektoniczne powinny pozwolić na uzyskanie harmonijnej przestrzeni. Dodatkowo, przy
zachowaniu zapisów odnośnie kształtowania ładu przestrzennego, a także obowiązujących
przepisów budowlanych nie dojdzie do wzajemnego negatywnego oddziaływania projektowanej
zabudowy.
9. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
Obszar znajdujący się w granicach opracowania planu ze względu na zakres zmian nie
będzie generowały transgranicznego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.
10. Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego
dokumentu.
Według art. 10 ust. 2 Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko państwa członkowskie Unii
Europejskiej (w tym Polska) monitorują znaczący wpływ na środowisko, wynikający z realizacji
planów i programów, aby między innymi, określić na wczesnym etapie nieprzewidziany
niepożądany wpływ oraz aby mieć możliwość podjęcia odpowiedniego działania naprawczego.
Metody oraz częstotliwość przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień
w/w planu miejscowego uwzględniać będą w szczególności:
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przepisy dotyczące Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w szczególności w zakresie
monitoringu środowiska prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska;
gminne plany i programy szczegółowe opracowywane w oparciu o przepisy odrębne oraz
wydane decyzje administracyjne z zakresu ochrony środowiska.
Monitoring realizacji ustaleń planu będzie odnosił się do długofalowych zmian jakości
elementów przyrodniczych (stanu wód, stanu czystości powietrza atmosferycznego) i przyczyn
tych zmian i kontrolowany będzie w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska.
Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane będą corocznie w Raportach o stanie
środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji, ale źródłami danych w tym
zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza Danych (prowadzona przez Marszałka
Województwa), źródła administracyjne wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub
zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia), czy badania statystyczne Głównego
Urzędu Statystycznego. Monitoring realizacji ustaleń planu zaleca się prowadzić w cyklu 4letnim – w odniesieniu do materiałów opracowywanych na potrzeby Gminnego Programu
Ochrony Środowiska i Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.
11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 9/8, 9/9, 10, 11 i części działki
nr 12, położonych w obrębie Nożyno, Gmina Czarna Dąbrówka, do której opracowania
przystąpiono uchwałą XXVIII/269/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka, z dnia 9 czerwca 2017r.
Celem opracowania jest dopuszczenie na wniosek inwestora lokalizacji w sąsiedztwie terenów
mieszkaniowych miejscowości Nożyno i jeziora Trzebież terenów usługowych usług turystyki.
Dla obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Nożyno
uchwalony uchwałą Rady Gminy Czarna Dąbrówka nr XXXIII/280/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nożyno,
w którym dla przedmiotowego terenu obowiązywało rolnicze przeznaczenie terenu oraz na
niewielkim fragmencie ustalenia wskazywały tereny zalesień.
W projekcie planu zostały wprowadzone między innymi zapisy dotyczące ładu
przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony przed hałasem, rozwoju poszczególnych sieci
infrastruktury technicznej, ze wskazaniem niskoemisyjnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej
oraz przyjęte wskaźniki zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej.
Gmina Czarna Dąbrówka położona jest w północno-centralnej części województwa
pomorskiego, w powiecie bytowskim. Północno-zachodnią i środkowo-wschodnią część gminy
zajmuje wysoczyzna morenowa. Równiny sandrowe związane są z górnym brzegiem Łupawy
i rejonem położonym na zachód od jeziora Jasień. Doliny odpływu fluwioglacjalnego (rynny
polodowcowe) związane są z rynnami jezior Jasień, Skotawsko, Nożyńską i dolną marginalną
Skotawy. Na terenie gminy Czarna Dąbrówka znajdują się udokumentowane złoża kruszywa
naturalnego oraz perspektywiczne złoża kruszywa naturalnego, piasków budowlanych,
surowców ilastych, kredy jeziornej i łąkowej oraz torfu. Obszar gminy jedynie częściowo
położony jest w zasięgu Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: GZWP nr 115 – Zbiornik
międzymorenowy Łupawa oraz GZWP nr 117 Zbiornik Bytów. Obszar położony jest w obrębie
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zlewni trzech rzek: przeważająca część gminy położona jest w zlewni rzeki Łupawy południowo
- zachodnia część należy do zlewni rzeki Słupi północny fragment powierzchni gminy leży
w zlewni rzeki Łeby Rzeki na analizowanym terenie należą do zlewiska Morza Bałtyckiego. Stan
czystości wód powierzchniowych jest zróżnicowany, ogólnie wody powierzchniowe są znacznie
czystsze niż wody w środkowej Polsce. Jakość wód rzek przepływających przez teren gminy
Czarna Dąbrówka w większości została zaliczona do II i III stanu/potencjału ekologicznego. Na
terenie gminy Czarna Dąbrówka występuje 26 jezior, z czego 9 jezior objętych jest systemem
monitoringu. Ich wody zaliczone zostały do dobrego/umiarkowanego stanu ekologicznego.
Gmina położona jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Lasy występują na
terenie całej gminy. Siedliska wilgotne i bagienne, głównie boru mieszanego bagiennego oraz
olsu, związane z doliną rzeki: Łupawy i jej dopływów. Na terenie gminy występuje wiele
gatunków fauny reprezentujących różne grupy kręgowców: ryby, płazy, gady ptaki oraz ssaki.
W rzekach gminy spotykamy ryby łososiowate – pstrąga potokowego i tęczowego, troć
wędrowną, cierniki, okonie, kiełbie i minogi, płocie, ukleje. Leśne odcinki Łupawy, która ma
charakter podgórski, stanowią tereny lęgowisk zimorodka, pliszki górskiej, brodźca piskliwego i
tracza nurogęsi. Na obszarach większych kompleksów leśnych bytują populacje jeleni, dzików,
saren, występują 2 gatunki kuny, borsuk, lis, jenot, na polach spotykane są nieliczne zające
szaraki, w zaroślach i ogrodach częste są jeże. Gmina Czarna Dąbrówka znajduje się w zasięgu
następujących obszarów objętych ochroną prawną: Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”,
Obszarów Natura 2000: Dolina Łupawy PLH220036, Dolina Słupi PLH220052, PLH220039
Jeziora Lobeliowe koło Soszycy i Dolina Słupi PLB220002. Na terenie gminy występują użytki
ekologiczne, rezerwaty i pomniki przyrody,
Stan środowiska przyrodniczego gminy odpowiada środowiskom terenów rolniczych,
podanej antropogenicznej presji. Status JCWPd nr 11 określony został jako dobry, a celem
środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego. W 2015 r.
monitoring regionalny prowadzony przez WIOŚ w Gdańsku zgodnie z harmonogramem
przyjętym dla województwa pomorskiego, obejmował 34 otwory pomiarowe usytuowane w
granicach 11 JCWPd. Największa ilość stanowisk badawczych dotyczyła m.in. JCWPd nr 11 obszar bilansowy Zlewni Słupi (G-15), Zlewni Łupawy (G-16) i Zlewni Łeby (G-17). Na 34
otwory badawcze stwierdzono: • w 22 punktach - wody w klasie II (co stanowi 64,7%); • w
8 punktach - wody w klasie III (co stanowi 23,5%); • w 4 punktach - wody w klasie IV (tj.
11,8%). W 2015 roku wykonano ocenę jakości powietrza w województwie pomorskim.
Uwzględniając kryteria odnoszące się do ochrony zdrowia strefę pomorską zakwalifikowano do
klasy C pod kątem zanieczyszczenia pyłem PM10 i benzo(a)pirenem, oraz niedotrzymanie
poziomu dopuszczalnego dla celu długoterminowego (2020 r.), a w przypadku pozostałych
substancji – do klasy A.
Obszar objęty planem położony jest w zachodniej części gminy Czarna Dąbrówka,
w sąsiedztwie jeziora Trzebież i istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej miejscowości
Nożyno, poza zasięgiem oddziaływania głównych szlaków komunikacyjnych. Teren
przeznaczony na cele usług turystyki jest płaski, nie zagrożony osuwaniem się mas ziemnych.
W rejonie drogi KDW i jednostki ZP/US nachylenie wzrasta ze względu na położenie w strefie
krawędziowej jeziora Trzebież. W podłożu dominują piaski i żwiry sandrowe. Krajobraz
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obszaru to krajobraz nizin, glacjalny, pagórkowaty. W analizowanym rejonie nie występują złoża
surowców naturalnych. Obszar znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
nr 117 „Zbiornik Bytów”, na obszarze JCWPd nr 11, którego stan ilościowy i chemiczny
w ramach monitoringu Państwowego Instytutu Geologicznego określono jako dobry. Tereny
położone są poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, jednakże w bezpośrednim
sąsiedztwie jeziora mogą występować tereny podmokłe, co wynikać będzie z płytkiego
występowania pierwszego poziomu wód gruntowych. Stan wód na analizowanym obszarze
określono jako dobry lub umiarkowany. Obszar znajduje się w granicach otuliny Parku
Krajobrazowego Dolina Słupi. Dla Parku w 2003 r. ustanowiono Plan ochrony Parku
Krajobrazowego „Dolina Słupi” uchwalonego Rozporządzeniem Nr 15/2003 Wojewody
Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. z 30 czerwca 2003 r. Nr 83 poz. 1362).
W stosunku do terenów otuliny Parku plan określa generalne kierunki działań na rzecz ochrony
przyrody Parku poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w obszarach użytkowanych
gospodarczo, w tym ograniczenie ryzyka wystąpienia na obszarze Parku i otuliny
nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i sytuacji awaryjnych stwarzających zagrożenie dla
środowiska. Teren w większości użytkowany jest rolniczo, na obrzeżach gruntów ornych
występuje roślinność segetalna. W zasięgu jednostki ZP/US występuję roślinność naturalna,
w tym zadrzewienia. Na obszarach przeznaczonych pod zainwestowanie nie stwierdzono
występowania gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.).
Ocenia się, że w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu stan środowiska nie
ulegnie zmianie a zagospodarowanie terenów odbywałoby się w oparciu o ustalenia
dotychczasowego planu oraz w odniesieniu do obowiązujących programów i przepisów.
Przeprowadzona analiza uwarunkowań środowiska przyrodniczego pozwala na
sformułowanie głównych problemów:
- ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami,
- ochrona powietrza atmosferycznego przed emisją zanieczyszczeń do powietrza.
- uwzględnienie dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów zabudowy objętej ochroną
akustyczną
- prowadzenie prac budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak aby nie
doprowadzić do uruchomienia procesów osuwiskowych.
Przedmiotowy obszar położony jest poza obszarami objętymi ochroną w ramach sieci
NATURA 2000. Wobec powyższego nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na cele
i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów. Analizowany
obszar położony jest, w odległości około 570 m od objętej ochroną siedliskową Doliny Słupi.
Leży w zasięgu otuliny Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. W stosunku do terenów otuliny
Parku plan określa generalne kierunki działań na rzecz ochrony przyrody Parku poprzez
wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w obszarach użytkowanych gospodarczo, w tym
ograniczenie ryzyka wystąpienia na obszarze Parku i otuliny nadzwyczajnych zagrożeń
środowiska i sytuacji awaryjnych stwarzających zagrożenie dla środowiska. Ocenia się, że
wprowadzane funkcje zgodne są z tym zapisem. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania
na bioróżnorodność na rozpatrywanym terenie. Zaleca się stosowanie gatunków rodzimych z
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wykluczeniem gatunków obcych, w szczególności określonych w rozporządzeniu Ministra
Środowiska w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do
środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.
Obszar objęty planem położony jest na wyniesieniu a nachylenie stoku w sąsiedztwie obszaru
jest znaczne. Obszar nie jest ujęty w rejestrze terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
oraz terenów na których te ruchy występują. Rozwiązania projektowe dla wprowadzanej
zabudowy powinny uwzględnić nachylenie terenu i budowę geologiczną tak, aby nie naruszyć
równowagi stoku w strefie krwędziowej rynny jeziora Trzebież. Naruszenie równowagi
ustabilizowanego stoku, zarówno przez człowieka, jak i przez czynniki naturalne (np.: deszcze
nawalne) może prowadzić do uruchomienia procesów osuwiskowych i innych procesów
erozyjnych. W wielu przypadkach głównymi czynnikami inicjującymi powstanie osuwisk są:
infiltracja wód opadowych i roztopowych, erozyjne podcięcie zbocza w warunkach budowy
geologicznej sprzyjającej powstawaniu osuwisk oraz nieprzemyślana działalność człowieka.
Większość stoków jest ustabilizowana i dopiero naruszenie tej równowagi przez człowieka lub
przez czynniki naturalne może uaktywnić osuwiska oraz inne procesy stokowe. Potencjalnym
źródłem zagrożenia może być zatem niepełna realizacja wytycznych planu, dotyczących
realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego
i posadawiania budynków oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. W wyniku wprowadzenia
zabudowy wytworzone zostaną grunty antropogeniczne nasypowe. Na obszarze nie występują
grunty III klasy bonitacyjnej dla których występuje konieczność uzyskania zgody na zmianę
przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne. W wyniku wprowadzenia zabudowy grunty
przekształcone zostaną w grunty antropogeniczne nasypowe. Krajobraz terenów otwartych
ulegnie przekształceniu na krajobraz zurbanizowany. Ocenia się, ze przyjęte zapisy dotyczące
kształtowania przestrzeni publicznych m.in. wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej,
zastosowanych materiałów i zastosowanie jednolitej kolorystyki i wzoru tablic korzystnie
wpłynie na jakość tego krajobrazu. Przy przyjęciu jako obligatoryjnych zapisów projektu planu
oraz ścisłej ich realizacji można przyjąć, że realizacja założeń projektu planu nie będzie miała
negatywnego wpływu na środowisko wodne oraz nie powinna spowodować nieosiągnięcia celów
środowiskowych ustanowionych dla jednolitych części wód zarówno powierzchniowych jak
i podziemnych. Ocenia się, że realizacja ustaleń projektu planu miejscowego wpłynie korzystnie
na zdrowie mieszkańców. Proponowane zmiany w zagospodarowaniu mają charakter lokalny,
stąd nie prognozuje się wpływu na klimat. Niewielkie zmiany topoklimatu mogą być związane
ze zjawiskiem „wyspy ciepła”. Planowana zabudowa oraz utwardzenie terenu silniej się
nagrzewają od terenów porośniętych roślinnością. Ponadto w okresie grzewczym budynki oddają
część ciepła na zewnątrz. Niemniej jednak powierzchnia terenów niezagospodarowanych jest
niewielka, dlatego nie prognozuje, iż zmiany te będą istotne. Projektowane zagospodarowanie
ma swoje uzasadnienie w obowiązującym planie miejscowym oraz w położeniu w obszarze
jednostki przestrzennej miejscowości Nożyno. Wraz ze wprowadzeniem nowego
zagospodarowania zwiększy się pobór wód podziemnych, produkcja ścieków oraz odpadów. Ze
względu na zakres zamian nie będzie to oddziaływanie znaczące. Nie podejmuje się w zapisach
projektu ustaleń w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej ze względu na
brak zewidencjonowach na obszarze stanowisk
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archeologicznych i zabytków. Nie przewiduje się oddziaływania na dobra materialne.
Obszar znajdujący się w granicach opracowania zmiany planu ze względu na zakres zmian
nie będzie generowały transgranicznego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.
W projekcie planu uwzględniono cele ochrony ustanowione na szczeblach
międzynarodowym i krajowym.
Obszar znajdujący się w granicach opracowania zmiany planu ze względu na zakres zmian
nie będzie generowały transgranicznego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Monitoring
realizacji ustaleń planu zaleca się prowadzić w cyklu 4-letnim – w odniesieniu do materiałów
opracowywanych na potrzeby Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Programu Gospodarki
Niskoemisyjnej.
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