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1. Informacje ogólne
1.1. Podstawy prawne
Niniejsze opracowanie zosta o sporz dzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016
r., poz. 778),
ustawie z 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (tj. Dz. U. z
2016 poz. 353).
1.2. Przedmiot, zawarto i metoda sporz dzania prognozy
Niniejsze opracowanie stanowi prognoz oddzia ywania na rodowisko zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obr bu Cie le, w gminie Ole nica.
Prognoz
opracowano na podstawie analizy projektu zmiany planu, za
ekofizjograficznych, za
ochrony rodowiska, informacji o projektowanych inwestycjach oraz
materia ów archiwalnych dotycz cych charakterystyki i stanu rodowiska.
Prognoza zosta a opracowana w celu okre lenia oceny skutków ewentualnych oddzia ywa na
rodowisko, jakie mog nast pi w wyniku realizacji ustale zmiany planu. Uwzgl dnia ona wszystkie
najwa niejsze komponenty rodowiska naturalnego i ich wzajemne powi zania i warunki ycia
mieszka ców.
Prognoz oddzia ywania omawianego planu miejscowego przedstawiono w zakresie, jaki
umo liwia obecny stan wiedzy o rodowisku oraz przewidywanym zagospodarowaniu terenu.
Zakres merytoryczny prognozy uwzgl dnia warunki okre lone w art. 51 ust. 2 z dnia 3
pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w
ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko i zawiera trzy zasadnicze punkty:
pierwszy - ogólna analiza aktualnego stanu rodowiska na obszarze miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i terenów przyleg ych, ze szczególnym uwzgl dnieniem jego
wra liwo ci i odporno ci na degradacj , wymogów ochrony przyrody i ró norodno ci biologicznej
oraz dotychczasowego sposobu zagospodarowania i u ytkowania terenu i jego wp ywu na
rodowisko, a tak e na jako ycia i zdrowie ludzi.
drugi - omówienie ustale planu miejscowego, szczególnie tych, które maj wp yw na rodowisko.
trzeci –
ciwa prognoza, któr poprzedza ocena dotychczasowych skutków wp ywu
zagospodarowania przestrzennego na rodowisko oraz przewidywanych oddzia ywa realizacji
projektu planu miejscowego na poszczególne elementy rodowiska i ich wzajemne powi zania. W
tej cz ci zosta y równie przedstawione propozycje rozwi za mog cych wyeliminowa lub
ograniczy negatywne wp ywy na rodowisko.
1.3. Powi zania z innymi dokumentami
Przy sporz dzaniu zmiany planu oraz prognozy oddzia ywania na rodowisko uwzgl dniono
ustalenia zawarte w obowi zuj cym na tym obszarze planie miejscowym uchwalonym uchwa nr
XX/134/12 Rady Gminy Ole nica z dnia 31 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu po onego w obr bie wsi Cie le.
Uwzgl dniono równie przepisy prawne zawarte w:
Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska, (Dz. U. z 2016 poz. 672);
Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz. U. 2015 poz. 1338);
Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2016 poz. 1131),
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Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469);
Ustawie z dnia 3 pa dziernika 2008r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie,
udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (tj. .
Dz. U. z 2016 poz. 353.);
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 poz. 2134).
W prognozie wykorzystano informacje zawarte w nast puj cych opracowaniach:
„Prognoza oddzia ywania na rodowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obr bu Cie le, w gminie Ole nica”, Ole nica 2010 r.
„Geografia regionalna Polski” J. Kondracki Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2000r.,
„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Ole nica” Janusz Malinga,
„Program Ochrony rodowiska Gminy Ole nica na lata 2008-2015”, Ekostandard Pracownia Analiz
rodowiskowych, lipiec 2008 r.,
„Plan urz dzeniowo – rolny gminy Ole nica” Dolno skie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych,
Wroc aw 2005 r.
Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ole nica uchwalone
Uchwa Nr XLVII/221/10 Rady Gminy Ole nica z dnia 30 marca 2010 r. zmieniona uchwa Nr
III/15/15 Rady Gminy Ole nica z dnia 29 stycznia 2015 r.
Atlas Dolnego ska i Opolszczyzny”; praca zbiorowa; 1999 r.
„Program Ochrony rodowiska dla Gminy Ole nica”, IMS Sp. z o.o.
„Raport o stanie rodowiska województwa dolno skiego w 2015 r.”, WIO ,
„Inwentaryzacja stanowisk ro lin chronionych na terenie gminy Ole nica” M. Kossowska, M
Turza ska, Wroc aw 1993,
„Chronione gatunki zwierz t gminy Ole nica”, praca zbiorowa 1993 r.
2. Charakterystyka rodowiska
W prognozie oddzia ywania zmiany miejscowego planu na stan rodowiska, przedstawiono
charakter rodowiska w sposób pogl dowy, daj c w ten sposób ogólny wgl d w jego charakter i stan.
Ogóln charakterystyk mo na zebra w kilku punktach dotycz cych po enia i morfologii, budowy
geologicznej i z , wód powierzchniowych i podziemnych, klimatu i ycia biologicznego oraz
dotychczasowego przekszta cenia i zanieczyszczenia rodowiska.
2.1.

rodowisko przyrodnicze

2.1.1. Po

enie i rze ba terenu

Wie Cie le po ona jest w centralnej cz ci gminy wiejskiej Ole nica, która le y w po udniowozachodniej cz ci powiatu ole nickiego znajduj cego si w pó nocno-wschodniej cz ci województwa
dolno skiego, ok. 30 km na pó nocny-wschód od Wroc awia.
Wed ug fizyczno – geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego gmina Olesnica le y w
mezoregionie Równiny Olesnickiej, która jest jednym z dziewi ciu mezoregionów makroregionu Niziny
skiej, wchodz cego w sk ad Nizin Wielkopolsko- skich.
2.1.2. Gleby
Gmina Ole nica posiada dobre warunki glebowe, jednak w poszczególnych obr bach wyst puje
du e zró nicowanie pod wzgl dem klas bonitacyjnych. Gruntów bardzo dobrych i dobrych najwi cej jest w
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obr bach bezpo rednio przylegaj cych do miasta Ole nica, natomiast najs absze znajduj si na pó nocy,
wschodzie i po udniu gmin. Pó nocn i centraln cz gminy pokrywaj gleby p owe.
Pod wzgl dem klasyfikacji bonitacyjnej gruntów ornych mo na zauwa , e na obszarze
obj tym opracowaniem dominuj gleby rednie (klasa IV a i IV b) i s abe (klasa V i VI). W ród k i
pastwisk najwi cej jest natomiast u ytków rednich (IV klasa) i dobrych (klasa III).
2.1.3. Surowce mineralne
Na obszarze obr bu Cie le nie wyst puj z

a surowców mineralnych.

2.1.4. Wody powierzchniowe i podziemne
Wody powierzchniowe
Obr b Cie le, podobnie jak reszta gminy, le y w dorzeczu Widawy. G ównym ciekiem
odprowadzaj cym wod z terenu opracowania jest ciek melioracji podstawowej – Ciesielska Woda oraz
Potok Rzeczysko. Znajduj si tu tak e liczne rowy melioracyjne odwadniaj ce u ytki rolne. W ród wód
stoj cych wyró ni nale y przede wszystkim stawy hodowlane zasilane z lokalnych cieków wodnych.
Na obszarze opracowania nie wyst puj tereny szczególnego zagro enia powodzi .
Wody podziemne
Wody podziemne na przewa aj cej cz ci terenu gminy tworz ci y poziom wód gruntowych,
charakteryzuj cy si do regularnym wyst powaniem i umiarkowan zmienno ci cech. W s siedztwie
cieków wody te zalegaj p ytko (zwierciad o przeci tnie p ycej ni 1 m), maja cechy zbli one do wód
wierzchówkowych. Wody podziemne s hydraulicznie powi zane z wodami powierzchniowymi i w
obni eniach terenu tworz mokrad a i podmok ci. Na obni enie ich zwierciad a ma jednak wp yw
wykonany miejscami drena .
G ówne zbiorniki u ytkowe za terenie gminy zawieraj wody wg bne, wyst puj ce w utworach
czwartorz dowych. Tworz warstwy wodono ne o zmiennej mi szo ci i g boko ci zalegania. Poziomy
wód czwartorz dowych charakteryzuj si zró nicowanymi wydajno ciami: od kilku m3/d do ponad 800
m3/d. S zasilanie przez infiltracj wód opadowych (warstwy wodono ne w obr bie obszarów
wysoczyznowych) oraz na drodze dop ywów wód naporowych z pod a – z wodono nych utworów
trzeciorz du. Wody te s s odkie - tylko nieliczne, przebadane zbiorniki maj wody o podwy szonej
mineralizacji. Przewa nie maj dobr jako , cho niektóre z nich maj podwy szon zawarto elaza i
manganu.
Ca y obr b Cie le znajduje si w granicach G ównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP-322
„Zbiornik Ole nica”), który podlega szczególnej ochronie jako ciowej i ilo ciowej. Jest on wyznaczony w
rodku porowym utworów czwartorz dowych, o powierzchni 246 km2, rednia g boko pi tra waha si
w granicach 30-160 m. p.p.t., natomiast zasoby dyspozycyjne s równe 60 tys. m3/d.
2.1.5. Klimat
Na podstawie klasyfikacji klimatycznej Polski opracowanej przez W. Oko owicza obszar gminy
Ole nica znajduje si w sko-wielkopolskim regionie klimatycznym, znajduj cym si pod wp ywem
oceanicznych mas powietrza oraz górskiego klimatu Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. Wed ug podzia u
rolniczo - klimatycznego Polski R. Gumi skiego gmina nale y do dzielnicy wroc awskiej, jednej z
najcieplejszych w Polsce pod wp ywem tzw. efektu fenowego, spowodowanego s siedztwem bariery
górskiej. Zima jest krótka i agodna, wiosna wczesna, a lato d ugie, suche i ciep e.
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Charakterystyka warunków klimatycznych na terenie gminy Ole nica, wed ug danych ze stacji
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) Wroc aw-Starachowice:
temperatura:
rednia temperatura roczna: 8,0 - 8,5 °C,
ilo dni mro nych: oko o 30,
ilo dni z przymrozkiem: oko o 110,
opady:
suma roczna opadów: 580 – 750 mm,
rednio w roku notuje si oko o 22 dni z burz i 30 do 40 dni z mg ,
pokrywa nie na:
pokrywa nie na utrzymuje si rednio przez oko o 50 dni,
rednia grubo pokrywy nie nej wynosi: 10 cm;
wiatry:
przewa a kierunek wiatru zachodniego (17-20%), drugorz dne znaczenie ma kierunek
po udniowo-zachodni (16-20%),
rednia roczna pr dko wiatru wynosi 3,0-3,5 m/s,
okres wegetacyjny trwa ponad 220 - 230 dni i jest najd szy w Polsce, pocz tek robót polnych
przypada na drug lub trzeci dekad marca.
2.1.6. Lasy
Tereny le ne w obr bie Cie le znajduj si g ównie w pó nocnej granicy obszaru oraz w dolinie
Ciesielskiej Wody. Powierzchnie le ne zajmuj g ównie bory mieszane wie e. W drzewostanie tych
zbiorowisk wyst puje równorz dny udzia gatunków szpilkowych i li ciastych, z dominacj sosny
zwyczajnej, dwóch gatunków d bów – szypu kowego i bezszypu kowego oraz klonem zwyczajnym i
bukiem zwyczajnym. Domieszk tworzy brzoza brodawkowata. Nad ciekami wyst puj natomiast gi
jesionowo-olchowe.
W pó nocnej cz ci opracowania, w granicach obszarów le nych, znajduje si fragment u ytku
ekologicznego „Olsy Soko owickie” obejmuj cego stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków ro lin,
zwierz t i grzybów, ich ostoje oraz miejsca sezonowego przebywania.
2.1.7.

wiat ro lin i zwierz t

Zgodnie z geobotanicznym podzia em ska, obszar gminy Ole nica nale y do prowincji Ni owoWy ynnej, dzia Ba tycki, pododdzia Pas Wy yn rodkowych, kraina Wa Trzebnicki, okr g arsko –
Trzebnicko -Ostrzeszowski, podokr g Równina Ole nicka.
Najcenniejszym przyrodniczo terenem w granicach opracowania jest fragment u ytku
ekologicznego „Olsy Soko owickie”, znajduj cy si w pó nocnej cz ci obr bu Cie le. Obejmuje on
stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków ro lin, zwierz t i grzybów, ich ostoje oraz miejsca
sezonowego przebywania.
Aktualne zagospodarowanie pozosta ej cz ci terenu obj tego planem sprawia, e nie mo na
uzna go za szczególnie cenny przyrodniczo. Dzia alno rolnicza doprowadzi a do powstania
monotonnego, homogenicznego krajobrazu rolniczego, pozbawionego zadrzewie ródpolnych, oczek
wodnych, czy wilgotniejszych obni
terenu. Melioracja doprowadzi a do znacznego zmniejszenia
powierzchni obszarów podmok ych.
Na niewielkich powierzchniach kowych u ytków zielonych wyst puj : trz lica modra, mia ek
darniowy, 4 gatunki ostro eni, dzi giel le ny, wi zówka b otna, firletka poszarpana, komonica b otna,
krwi ci g lekarski.
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Na polach uprawnych wyst puj zbiorowiska chwastów polnych: miot a zbo owa, rumianek
pospolity, chaber b awatek, wyka drobnokwiatowa, sporek polny, czerwiec roczny, maruna bezwonna,
gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, przetacznik perski, chwastnica jednostronna, mak polny.
wiat zwierz cy tego obszaru równie jest ubogi.
2.2. Stan rodowiska i zagro enia
2.2.1. Stan czysto ci powietrza atmosferycznego
Stan czysto ci powietrza w gminie kszta tuj g ównie:
systemy grzewcze (w obiektach indywidualnych, u yteczno ci publicznej, obiektach prowadz cych
dzia alno produkcyjn ),
emisje z procesów technologicznych z nielicznych zak adów produkcyjnych (dominuj drobne
zak ady produkcyjne i handlowo-us ugowe; tylko oko o 18% zak adów to zak ady produkcyjne),
rodki transportu,
zanieczyszczenia transgraniczne nap ywaj ce z terenów s siednich.
Na terenie gminy nie ma wi kszych zak adów przemys owych, które mog yby mi niekorzystny
wp yw na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Pewien wp yw na pogorszenie jako ci powietrza
mo e mie jedynie POL-DRÓG Przedsi biorstwo Drogowo-Mostowe Ole nica S.A. w Cie lach producent mas bitumicznych.
Przewa aj ce wiatry z sektora zachodniego i po udniowo-zachodniego sprzyjaj jednak
nap ywowi zanieczyszcze znad terenu Wroc awia oraz zanieczyszcze transgranicznych z
uprzemys owionych regionów Europy. Ponadto na jako powietrza w obr bie Cie le maj równie wp yw
zanieczyszczenia z terenu miasta Ole nica, gdzie g ówne ród o emisji stanowi Zak ad Gospodarki
Cieplnej w Ole nicy oraz producent mebli tapicerowanych AIDA Sp. z o.o. w Ole nicy.
ównym ród em niskiej emisji zanieczyszcze s lokalne kot ownie i piece w glowe u ywane
w indywidualnych gospodarstwach domowych. Wielko emisji z tych róde jest trudna do oszacowania
i wykazuje zmienno sezonow wynikaj
z sezonu grzewczego. Do ogrzewania stosuje si
najcz ciej paliwa sta e: w giel i koks, które – zw aszcza przy mniej sprawnych urz dzeniach spalania –
emituj do atmosfery: SO2, NO2, CO2, py y. Sporadycznie do ogrzewania obiektów stosowany jest gaz
propan-butan lub olej opa owy – paliwa bardziej korzystne z ekologicznego punktu widzenia ni paliwa
sta e. W piecach spala si równie ró nego rodzaju materia y odpadowe, w tym odpady komunalne,
które s ród em emisji dioksyn. Zanieczyszczenia z tego rodzaju ród a zawieraj znaczne ilo ci
popio u (ok. 20%), siarki (1-2%) oraz azotu (1%).
Znaczny wp yw na pogorszenie jako ci powietrza wywiera równie transport drogowy, którego
ród em s drogi o du ym nat eniu ruchu ko owego – szczególnie droga ekspresowa nr 8 i droga
krajowa nr 25. Zanieczyszczenia pochodz ce z komunikacji to g ównie: tlenek i dwutlenek w gla, tlenki
azotu, w glowodory, py y, metale ci kie, które wp ywaj na pogorszenie jako ci powietrza
atmosferycznego i powoduj wzrost st enia ozonu w troposferze. Istotne jest równie zapylenie
powstaj ce na skutek cierania si opon, ok adzin hamulcowych i nawierzchni dróg.
Zanieczyszczenia pochodz ce ze rodków transportu kumuluj si wzd
ci gów
komunikacyjnych, gdzie powoduj lokalne ska enie gleb, ro linno ci i wód. Zasi g rozprzestrzeniania
si tych zanieczyszcze jest jednak trudny do oszacowania, gdy na terenie gminy nie przeprowadzono
adnych bada w tej strefie. Badania wykonywane w innych cz ciach kraju umo liwiaj jednak okre li
przez analogi przybli on szeroko strefy najwi kszego oddzia ywania metali ci kich i toksycznych
sk adników spalin w odleg ci 50-70m od kraw dzi jezdni.
O ilo ci i jako ci zanieczyszcze atmosfery decyduje struktura zu ycia paliw. Znaczna ilo
gospodarstw indywidualnych u ywa do ogrzewania w gla kamiennego, cz sto niskokalorycznego,
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zawieraj cego du e ilo ci siarki i popio u. Niska emisja, zw aszcza zim , jest ród em py ów, gazów
szklarniowych, wielopier cieniowych w glowodorów aromatycznych (WWA) oraz dioksyn powstaj cych
w procesach spalania elementów wykonanych mi dzy innymi z plastiku, do tego dochodz niskie
rednie pr dko ci wiatru stwarzaj warunki s abego przewietrzania terenu, co czyni rodowisko
atmosferyczne relatywnie wra liwym na lokalne emisje – zw aszcza tzw. niskie (niewielka wysoko
emitora, brak urz dze oczyszczaj cych spalin).
W obr bie zabudowy ma miejsce tak e zwi kszona wra liwo
na zanieczyszczenia
komunikacyjne. S zwi zane z istniej cym systemem komunikacyjnym, który jest ród em
zanieczyszcze py owych, a tak e tlenkiem i dwutlenkiem w gla, tlenkiem azotu, dwutlenkiem siarki,
metalami ci kimi i WWA.
Produkcja rolna stanowi przyczyn rozproszonej emisji amoniaku, metanu i podtlenku azotu.
Okresowe wypalanie k równie powoduje degradacj powietrza, jak równie zniszczenia biologiczne.
Wed ug raportu WIO we Wroc awiu w 2015 roku najbli ej obszaru obj tego planem
znajdowa a si stacja pomiarowa w Ole nicy przy ul. Brzozowej, wykonuj ca pomiary pod k tem
ochrony zdrowia ludzi. Przeprowadzone w stacji pomiary wykaza y ponadnormatywne st enia py u
zawieszonego PM10. W 2015 r., podobnie jak w latach poprzednich, w ca ym powiecie ole nickim nie
zarejestrowano przekrocze norm jako ci powietrza okre lonych dla dwutlenku siarki SO2 i dwutlenku
azotu NO2.
2.2.2. Stan czysto ci wód powierzchniowych i podziemnych
Wody powierzchniowe
Stan czysto ci wód powierzchniowych na terenie gminy Ole nica zosta oceniony na podstawie
wyników bada monitoringu prowadzonego przez WIO we Wroc awiu. G ównymi ród ami zagro
dla jako ci wód powierzchniowych na terenie obr bu obj tego planem s :
niekontrolowane punkty zrzutów cieków (brak kanalizacji jest przyczyn powszechnego
odprowadzania cieków bytowo-gospodarczych z przydomowych szamb bezpo rednio go gruntu
lub cieków powierzchniowych),
rolnictwo bazuj ce g ównie na sztucznych nawozach i gnojowicy.
Wody podziemne
Na obszarze gminy Ole nica dominuj wody redniej jako ci (klasy II i III). Stan jako ciowy tych
wód pogarszaj podwy szone st enia manganu, elaza i bakterii Coli. Wykorzystanie tych wód do
celów pitnych musi by poprzedzone procesem uzdatniania, bowiem warto ci Mn, Fe przekraczaj
dopuszczalne normy dla wód przeznaczonych do spo ycia przez ludzi.
ród em zanieczyszcze wód podziemnych mog by wykorzystywane w rolnictwie zwi zki
nawozowe (g ównie nawozy naturalne) przenikaj ce w g b gleby. Pogorszenie jako ci wód
podziemnych obserwuje si równie na terenach zabudowanych. Spowodowane jest to zwi kszon
infiltracj zanieczyszcze z powierzchni terenu, które nie zawsze jest utrzymane na w ciwym
poziomie sanitarnym. Bardzo cz stym zjawiskiem jest tak e infiltracja odcieków z pryzm nawozowych i
kiszonek. W miejscowo ciach nieposiadaj cych kanalizacji sanitarnej, dochodzi do infiltracji cieków
bytowo – gospodarczych. Ma to miejsce z nieszczelnych szamb oraz z rowów przydro nych, do których
cieki, bez adnej neutralizacji kierowane s bezpo rednio z gospodarstw domowych. Na jako wód
podziemnych wp ywaj ponadto „dzikie wysypiska” odpadów komunalnych oraz niew ciwie
zlokalizowane cmentarze oraz grzebowiska zw ok zwierz cych.
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2.2.3. Stan gleb
Zanieczyszczenie gleb metalami ci kimi jest skutkiem przede wszystkim opadu py ów
nadmiernie zanieczyszczonego powietrza atmosferycznego. Wyró nia si trzy stopnie zanieczyszczenia
gleb w zwi zku z zawarto ci pierwiastków zanieczyszczaj cych gleby (g ównie metali ci kich), a
mianowicie:
I – gleby o naturalnie podwy szonej zawarto ci metali ci kich – mog by przeznaczone do
pe nego wykorzystania rolniczego z wy czeniem upraw ro lin do produkcji ywno ci o szczególnie
ma ej zawarto ci pierwiastków szkodliwych,
II – gleby abo zanieczyszczone – dopuszczalna jest uprawa ro lin zbo owych, okopowych i
pastewnych oraz u ytkowanie pastwiskowe, uprawy warzyw wymagaj ogranicze i kontroli ze wzgl du
na mo liwe zanieczyszczenie metalami ci kimi,
III – gleby rednio zanieczyszczone – wszystkie uprawy mog ulec ska eniu metalami ci kimi.
Klasyfikacj te wprowadzi Instytut Upraw Nawo enia i Gleboznawstwa w Pu awach (Kabata-Pendias A.
i in., 1995) i ma ona charakter zalece , a nie formalnych norm.
Zagro enie zanieczyszczenia gleb metalami ci kimi mo e wyst powa g ównie wzd
ruchliwych tras komunikacyjnych, g ównie wzd drogi ekspresowej nr 8 i drogi krajowej nr 25.
Potencjalnie, najwi ksze zagro enie dla gleb obszaru gminy mo e stanowi przeznaczanie
gruntów pod zabudow i jej degradacja zwi zana z zanieczyszczeniami ciekami komunalnymi,
rodkami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie i substancjami ropopochodnymi. Szkodliwy wp yw na
gleby mo e mie gnojowica u ywana przez rolników na polach i kach. Nadmiar azotu i fosforu,
którego jest ród em, mo e powodowa powstawanie rakotwórczych azotynów. Degradacja gleb
zwi zana jest równie z wodami p yn cymi nios cymi cieki bytowe, jak równie zanieczyszczeniami
powodowanymi przez ruch ko owy na trasach o jego du ym nat eniu.
2.2.4. Ha as
Ze wzgl du na rodowisko wyst powania mo emy dokona podzia u ha asu na trzy
podstawowe grupy:
ha as w przemy le (przemys owy),
ha as w pomieszczeniach mieszkalnych, u yteczno ci publicznej i terenach wypoczynkowych
(komunalny),
ha as od rodków transportu (komunikacyjny).
Wojewódzkie inspektoraty ochrony rodowiska prowadz badania ha asu przemys owego i
komunikacyjnego natomiast badaniami ha asu komunalnego zajmuj si wojewódzkie stacje sanitarnoepidemiologiczne. Ponadto zarz dcy dróg winni prowadzi badania uci liwo ci powodowane ha asem
pochodz cym z dróg.
Dopuszczalne poziomy ha asu w rodowisku okre lone s w za czniku do rozporz dzenia
Ministra Ochrony rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku.
Ha as przemys owy:
Poziomy ha asów przemys owych kszta tuj si w sposób indywidualny dla ka dego obiektu i
zale od zbioru maszyn i urz dze ha asotwórczych, izolacyjno ci obudowy hal przemys owych oraz
prowadzonego procesu technologicznego.
Zak ady przemys owe i warsztaty us ugowe s ród ami ha asu o ograniczonym zasi gu
oddzia ywania, wp ywaj one na warunki klimatu akustycznego, jednak e wp yw ten ma charakter
lokalny. Takie stacjonarne ród a ha asu mog jednak powodowa uci liwo ci dla osób
zamieszkuj cych w ich najbli szym s siedztwie i podlegaj ci ej presji tego zjawiska. G ówn
przyczyn zwi zan z wyst powaniem niekorzystnych warunków akustycznych powodowan
dzia alno ci zak adów us ugowych i przemys owych s cz sto b dne decyzje lokalizacyjne.
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Ha as komunikacyjny:
Podstawowym ród em ha asu komunikacyjnego na obszarze obj tym planem mo e by ruch
samochodowy, zw aszcza ruch ci arowy na drodze ekspresowej nr 8 i drodze krajowej nr 25, której
niektóre odcinki s siaduj bezpo rednio z terenami osadniczymi.
Czynnikami wp ywaj cymi na poziom ha asu komunikacyjnego s :
nat enie i p ynno ruchu,
procentowy udzia pojazdów ci arowych w strumieniu pojazdów,
pr dko strumienia pojazdów,
po enie drogi oraz rodzaj nawierzchni,
ukszta towanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna,
charakter obudowy trasy i rodzaj s siaduj cej z tras zabudowy.
Poziomy d wi ków, których ród em s rodki komunikacji drogowej wynosz od 75 do 95 dB. W
podziale na poszczególne rodzaje pojazdów przedstawiaj si nast puj co:
- pojazdy jedno ladowe 79–87 dB,
- samochody ci arowe 83–93 dB,
- autobusy i ci gniki 85–92 dB,
- samochody osobowe 75–84 dB,
- maszyny drogowe i budowlane 75–85 dB,
- wozy oczyszczania miasta 77–95 dB.
Ograniczenia w zainwestowaniu na terenach o przekroczonych standardach akustycznych
polegaj na zakazie lokalizacji obiektów mieszkalnych lub innych wymagaj cych ochrony przed
ha asem, je li wcze niej nie zostan podj te rodki ograniczaj ce emisj niekorzystnych fal
wi kowych do rodowiska. Poprawa warunków akustycznych mo e by osi gni ta poprzez:
ograniczenie tona u samochodów ci arowych przeje aj cych przez tereny zabudowane,
zainstalowanie ekranów akustycznych przy budynkach po onych najbli ej kraw dzi jezdni lub
zastosowanie pasów zieleni izolacyjnej tam gdzie jest to mo liwe.
2.3.

Istniej ce problemy ochrony rodowiska
Istotnym problemem dotykaj cym obszary rozwijaj ce si jest ochrona istniej cych zasobów
rodowiskowych i kulturowych. Szczególnie wa ne jest zachowanie istniej cych form zieleni, w
szczególno ci drzewostanów, zadrzewie i zakrzacze ródpolnych i k, stanowi cych miejsca
erowania, gniazdowania i schronienia wielu gatunków fauny.
Drastyczna ingerencja w biogeocenoz mo e przynie zmiany w rodowisku o skali
zdecydowanie szerszej ni sama ingerencja. Aby temu zapobiec w planie wyznacza si strefy ochrony
warto ci przyrodniczych oraz wprowadza si obowi zek zachowania powierzchni biologicznie czynnych.
Obszary chronione odgrywaj znacz
rol w procesie rozwoju i zagospodarowania gminy,
determinuj kierunki i mo liwo ci rozwojowe. Do obszarowych form ochrony przyrody na obszarze
planu zaliczy mo na:
fragment Projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 "Dolina
Ole nicy i Potoku Boguszyckiego", kod PLH020091. Jest to obszar obejmuj cy kompleks k
ko nych wilgotnych i wie ych oraz szuwarów po obu stronach rzeki Ole nicy i Boguszyckiego
Potoku, który ma kluczowe znaczenie dla przetrwania czerwo czyka fioletka (Lycaena helle) na
Dolnym sku. Obszar chroni rzadkie ju na Nizinie skiej zespo y ekstensywnych k wilgotnych
wie ych, kacze cowych i trz licowych) z rdestem w ownikiem (Polygonum bistorta) ro lin
ywicielsk g sienic czerwo czyka fioletka. Dodatkowo warto ostoi podwy sza obecno
piskorza, kumaka nizinnego, wydry oraz kilkunastu gatunków ptaków,
fragment ytku ekologicznego "Olsy Soko owickie", powo anego w 2005 roku Uchwa Nr
XIII/161/05 Rady Gminy Ole nica z dnia 24 marca 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 67 z dnia
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13.04.2007 roku poz. 1441). U ytek ten obejmuje bagna, naturalne zbiorniki wodne, b ce
stanowiskami rzadkich lub chronionych gatunków ro lin, zwierz t i grzybów, ich ostoje oraz miejsca
sezonowego przebywania o powierzchni 77,98 ha.
Na obszarze opracowania ochronie podlegaj :
grunty rolne klas I – III oraz grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia organicznego, których
ochrona polega m.in. na ograniczaniu przeznaczenia ich na cele nierolnicze, zapobieganiu
procesom ich degradacji i dewastacji oraz konieczno ci ich rekultywacji,
stanowiska chronionych ro lin i zwierz t,
wody powierzchniowe, których ochrona polega na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami,
zapobieganiu i przeciwdzia aniu naruszania równowagi przyrodniczej i wywo ywania zmian
ograniczaj cych lub powoduj cych ich nieprzydatno zarówno dla ludzi, zwierz t jak i ro lin,
wody podziemne, których ochrona polega na niedopuszczeniu do ich zanieczyszczenia oraz
zapobieganiu i przeciwdzia aniu szkodliwym wp ywom na obszary ich zasilania.
2.4.

Wp yw dotychczasowego sposobu zagospodarowania na stan rodowiska

Dotychczasowe zmiany w rodowisku na obszarze obr bu Cie le s w g ównej mierze
zwi zane ze zmianami u ytkowania i zagospodarowania terenu oraz ze stopniem zanieczyszcze wód,
gleb i powietrza atmosferycznego.
Najistotniejszym negatywnym skutkiem dotychczasowego sposobu u ytkowania jest trwa e
zniszczenie gleby, która w miejscach istniej cej zabudowy (w miejscu budynków i terenów
utwardzonych) zosta a zdj ta.
W wyniku zasiedlania nast powa o stopniowe przekszta canie obszarów le nych w pola
uprawne. Dzia alno rolnicza doprowadzi a do powstania monotonnego, homogenicznego krajobrazu
rolniczego, pozbawionego zadrzewie ródpolnych, czy wilgotniejszych obni
terenu. Melioracja
doprowadzi a do znacznego zmniejszenia powierzchni obszarów podmok ych, a istniej ce wcze niej
naturalne tereny kowe zaj y uprawy monokulturowe i pastwiska.
Gleby na terenie wsi s zanieczyszczane stosowanymi w uprawach nawozami (naturalnymi i
sztucznymi), stosowanymi rodkami ochrony ro lin (herbicydy), jak i poprzez py y pochodz ce w
przewadze spoza jej obszaru. Przeobra enia w morfologii by y zwi zane z zabudow terenów wiejskich,
na skutek ich rozwoju.
Na terenie obj tym opracowaniem w du ym stopniu uleg y zmianom stosunki wodne. Polegaj
one na zwi kszeniu tempa odp ywu wód g ównych cieków na skutek regulacji ich koryt, odwodnieniu
terenów dawnych mokrade i podmok ci w zwi zku z pracami melioracyjnymi, sztucznym obni eniu
lub cz ciowej likwidacji zwierciad a p ytkich wód podziemnych przez melioracyjne odwodnienie
drena owe, zmianie hydrogeologicznych warunków zalegania i kr enia systemów wód podziemnych
(szczelinowych i porowych) na skutek ich eksploatacji.
Rowy melioracyjne s zanieczyszczane przez zrzuty punktowe oraz na skutek obszarowego
dop ywu zanieczyszcze . P ytkie poziomy wód podziemnych ulegaj degradacji w rejonach
nieprawid owego sk adowania odpadów, sk adowania i dystrybucji paliw p ynnych i rodków
chemicznych i wskutek innych oddzia ywa antropogenicznych dochodz cych z powierzchni ziemi. Na
obszarach zabudowanych pogarsza si jako górnego poziomu wód podziemnych.
Stan czysto ci atmosfery, na który g ówny wp yw maj zanieczyszczenia pochodz ce spoza
gminy stopniowo poprawia si . Notuje si jednak wzrost presji ze strony rodków komunikacji, poniewa
odnotowane zosta o zwi kszenie nat enia ruchu samochodowego. Jednak i tu notuje si popraw na
skutek post pu technologii, w tym upowszechnienia katalizatorów.
Obecna sytuacja przyrodnicza obszaru wydaje si stabilna, nie obserwuje si dalszej degradacji
biocenoz. Istotne jest jednak zintensyfikowanie dzia w zakresie ekologizacji rolnictwa i le nictwa, w
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celu przyspieszenia odbudowy w ciwych struktur zadrzewieniowych, kowych i polnych biocenoz
oraz dzia ania maj ce ochroni najcenniejsze enklawy przyrodnicze po ród przekszta conych,
zabudowanych terenów.
2.5.

Potencjalne zmiany stanu rodowiska w przypadku braku realizacji postanowie planu

W przypadku braku realizacji ustale planu na tym terenie nie powinny wyst pi znacz ce
niekorzystne zmiany w rodowisku, gdy obszar zmiany planu jest silnie przekszta cony i
zurbanizowany, w zwi zku z czym nie mo na uzna go za szczególnie cenny przyrodniczo. Ponadto
obszar ten posiada obowi zuj cy plan miejscowy, na podstawie którego mo e powstawa nowa
zabudowa.

3. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3.1. Kszta towanie zabudowy i komunikacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okre la lokalne warunki, zasady i standardy
kszta towania zabudowy i urz dzania terenu, zasady rozwoju i funkcjonowania uk adu
komunikacyjnego, rozwoju infrastruktury technicznej oraz szczególne zasady zagospodarowania,
wynikaj ce z potrzeby ochrony rodowiska oraz warunki podzia u terenów na dzia ki.
Najwa niejsze ze wzgl du na potencjalne oddzia ywania na rodowisko s ustalenia dotycz ce:
przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj cych tereny o ró nych funkcjach lub zasadach
zagospodarowania,
zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego, zasad ochrony rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego,
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej
granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów.
Na obszarze obj tym projektem planu miejscowego wyst puje ró norodno
form
zagospodarowania. Wskutek procesów rozwojowych wsi, wykszta ci y si ró ne sposoby
zagospodarowania zwi zane z zasiedlaniem oraz dzia alno ci rolnicz . Wyst puj tu tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny dzia alno ci produkcyjnej, us ug komercyjnych oraz tereny upraw
rolniczych.
Tabela 1. Charakterystyka funkcji jednostek urbanistycznych i elementów obs ugi komunikacyjnej
wydzielonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Symbol wg
Przeznaczenie terenu
rysunku planu
RM
Tereny zabudowy zagrodowej
MN

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MNU

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us ugami

U

Tereny zabudowy us ugowej

UK

Tereny us ug sakralnych

US

Tereny us ug sportu i rekreacji

UT

Tereny us ug turystyki
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AG

Tereny aktywizacji gospodarczej

RU
ZC

Tereny obs ugi rolnictwa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych
Tereny cmentarzy

ZL

Tereny lasów i zadrzewie

ZD

Tereny zieleni dzia kowej

R

Tereny rolne

WS

Tereny wód otwartych i p yn cych

W

Tereny urz dze zaopatrzenia w wod
Uk ad komunikacyjny

3.2.

KDS

Droga klasy ekspresowej

KDG

Droga klasy g ównej

KDZ

Droga klasy zbiorczej

KDL

Droga klasy lokalnej

KDD

Droga klasy dojazdowych

KDPJ

Ci gi pieszo-jezdne

KDW

Drogi wewn trzne

KK

Tereny kolejowe

Cele ochrony rodowiska na szczeblu mi dzynarodowym, wspólnotowym i krajowym
istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania oraz sposoby, w jakich zosta y
uwzgl dnione podczas opracowywania dokumentu

Dokumenty ustanowione na szczeblu mi dzynarodowym
Idea zrównowa onego rozwoju, na której opiera si analizowany dokument, uwzgl dnia trzy
procesy pozostaj ce ze sob w równowadze: ochrona rodowiska i racjonalna gospodarka zasobami
naturalnymi, wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podzia korzy ci z niego wynikaj cych oraz rozwój
spo eczny. Poszczególne cele ochrony rodowiska ustanowione na szczeblu mi dzynarodowym,
równie oparte zosta y na bazie zasady zrównowa onego rozwoju. Zosta y one zapisane w tzw.
Protoko ach do Konwencji Narodów Zjednoczonych, do których Polska równie przyst pi a. W ród tych
Konwencji znajduj si :
1) Konwencja sporz dzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dost pie do informacji, udziale
spo ecze stwa w podejmowaniu decyzji oraz dost pie do sprawiedliwo ci w sprawach dotycz cych
ochrony rodowiska (Dz.U.2003.78.706 z pó n. zm.). Jej celem jest zagwarantowanie uprawnie
obywateli do dost pu do informacji, udzia u w podejmowaniu decyzji oraz dost pu do wymiaru
sprawiedliwo ci w sprawach dotycz cych rodowiska.
2) Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporz dzona w Nowym
Jorku w 1992 r. dnia 9 maja 1992 r. (Dz.U.1996.53.238). Celem podstawowym tej konwencji jest
doprowadzenie, zgodnie z w ciwymi postanowieniami konwencji, do ustabilizowania koncentracji
gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobieg by niebezpiecznej antropogenicznej
ingerencji w system klimatyczny. Dla unikni cia zagro enia produkcji ywno ci i dla umo liwienia
zrównowa onego rozwoju ekonomicznego poziom taki powinien by osi gni ty w okresie
wystarczaj cym do naturalnej adaptacji ekosystemów do zmian klimatu.
3) Protokó z Kioto do ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych, w sprawie zmian klimatu,
sporz dzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz.U.2005.203.1684). Celem dokumentu jest walka ze
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zmianami klimatu. Szczegó owy cel polega na ograniczeniu ca kowitej emisji gazów cieplarnianych
krajów rozwini tych o co najmniej 5% w latach 2008–2012 w stosunku do poziomu z 1990 r.
4) Konwencja o ocenach oddzia ywania na rodowisko w kontek cie transgranicznym, sporz dzona w
Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz.U.1999.96.1110). Celem konwencji jest podejmowanie przez
strony rodków maj cych na celu zapobieganie, redukcj i kontrolowanie znacz cego szkodliwego
oddzia ywania transgranicznego na rodowisko; ustanowienie procedury ocen oddzia ywania na
rodowisko oraz wzajemne powiadamianie si stron o planowanej potencjalnie szkodliwej
dzia alno ci.
5) Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odleg ci,
sporz dzona w Genewie dnia 13 listopada 1979 r. (Dz.U.1985.60.311 z pó n. zm.). Podstawowym
celem Konwencji dla stron jest zobowi zanie, by chroni cz owieka i jego rodowisko przed
zanieczyszczeniem powietrza oraz d
do ograniczenia i tak dalece, jak to jest mo liwe, do
stopniowego zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza, w czaj c w to
transgraniczne zanieczyszczanie powietrza na dalekie odleg ci.
6) Konwencja o zakazie u ywania technicznych rodków oddzia ywania na rodowisko w celach
militarnych lub jakichkolwiek innych celach wrogich, otwarta do podpisania w Genewie dnia 18 maja
1977 r. (Dz.U.1978.31.132). Celem tej konwencji jest ustanowienie skutecznego zakazu
wykorzystania technicznych rodków oddzia ywania na rodowisko w celach militarnych lub w
jakichkolwiek innych celach wrogich dla wyeliminowania niebezpiecze stwa, które takie
wykorzystanie stwarza dla ludzko ci, oraz potwierdzenie woli dzia ania na rzecz urzeczywistnienia
tego celu.
Sama prognoza oraz ca a procedura jej sporz dzania jest wyrazem uwzgl dnienia ustale
dokumentu nr 1. Cele dokumentu nr 2 i 3 zosta y uwzgl dnione poprzez zalecenia propagowania w
gminie urz dze grzewczych opartych o niskoemisyjne lub zeroemisyjne techniki grzewcze. Wyrazem
uwzgl dnienia celów dokumentu nr 4 jest rozdzia 4.2.5. „Oddzia ywanie transgraniczne” niniejszej
prognozy, gdzie omówiono zagadnienia ewentualnego transgranicznego oddzia ywania projektu planu
na rodowisko. Cele dokumentu nr 5 zosta y uwzgl dnione w projekcie planu tak e poprzez
zamieszczenie zalece stosowania niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych urz dze grzewczych. Nie ma
podstaw aby s dzi , e ustalenia projektu w jakikolwiek sposób naruszaj ustalenia konwencji nr 6.
Dokumenty ustanowione na szczeblu wspólnotowym
Cele ochrony rodowiska ustanowione na szczeblu wspólnotowym, zosta y zapisane w
uchwa ach, dyrektywach i rozporz dzeniach Rady Unii Europejskiej. Najwa niejsze z punktu widzenia
ochrony rodowiska s :
1) Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie
oceny wp ywu niektórych planów i programów na rodowisko. Celem niniejszej dyrektywy jest
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony rodowiska i przyczynienie si do uwzgl dniania aspektów
rodowiskowych w przygotowaniu i przyjmowaniu planów i programów w celu wspierania sta ego
rozwoju, poprzez zapewnienie, e zgodnie z niniejsz dyrektyw dokonywana jest ocena wp ywu na
rodowisko niektórych planów i programów, które potencjalnie mog powodowa znacz cy wp yw na
rodowisko.
2) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa dziernika 2000 r.
ustanawiaj ca ramy wspólnotowego dzia ania w dziedzinie polityki wodnej. Celem niniejszej
dyrektywy jest ustalenie ram dla dzia na rzecz ochrony ródl dowych wód powierzchniowych,
wód przej ciowych, wód przybrze nych oraz wód podziemnych.
3) Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sk adowania odpadów. Celem
niniejszej dyrektywy jest poprzez surowe wymagania eksploatacyjne i techniczne dotycz ce
odpadów i sk adowisk zapewnienie rodków, procedur i zasad post powania zmierzaj cych do
zapobiegania lub zmniejszenia w jak najwi kszym stopniu, negatywnych dla rodowiska skutków
sk adowania odpadów w trakcie ca ego cyklu istnienia sk adowiska, w szczególno ci
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4)

5)

6)

7)

zanieczyszczenia wód powierzchniowych, wód gruntowych, gleby i powietrza oraz skutków dla
rodowiska globalnego, w cznie z efektem cieplarnianym, a tak e wszelkiego ryzyka dla zdrowia
ludzkiego.
Dyrektywa 96/61/EC z 24 wrze nia 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania
zanieczyszcze . Celem niniejszej dyrektywy jest osi gni cie zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom rodowiska naturalnego i ich kontroli, powodowanych przez rodzaje dzia alno ci
wymienione w za czniku I. Okre la ona rodki maj ce na celu zapobieganie oraz, w przypadku
braku takiej mo liwo ci, zmniejszenie emisji do powietrza, rodowiska wodnego i gleby, na skutek
wspomnianych powy ej dzia , cznie ze rodkami dotycz cymi odpadów, w celu osi gni cia
wysokiego poziomu ochrony rodowiska naturalnego jako ca ci, bez uszczerbku dla przepisów
dyrektywy 85/337/EWG i innych odpowiednich przepisów wspólnotowych.
Dyrektywa 96/62/EU z dnia 27 wrze nia 1996 r. w sprawie jako ci powietrza. Ogólnym celem
niniejszej dyrektywy jest zdefiniowanie podstawowych zasad wspólnej strategii po wi conej:
zdefiniowaniu i okre leniu celów odno nie do jako ci otaczaj cego powietrza na terenie Wspólnoty,
wyznaczonych tak, aby unika , zapobiega lub ogranicza szkodliwe oddzia ywanie na zdrowie
ludzkie i rodowisko jako ca ; ocenie jako ci otaczaj cego powietrza w Pa stwach
Cz onkowskich na podstawie wspólnych metod i kryteriów; uzyskaniu odpowiednich informacji o
jako ci otaczaj cego powietrza i zapewnieniu, by informacje te by y udost pnione publicznie,
mi dzy innymi w formie progów alarmowych; utrzymaniu jako ci otaczaj cego powietrza tam, gdzie
jest ona dobra, oraz jej poprawie w pozosta ych przypadkach.
Rozporz dzenie (WE) Nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r.,
dopuszczaj ce dobrowolny udzia organizacji w systemie eko-zarz dzania i audytu we Wspólnocie
(EMAS). Celem tego rozporz dzenia jest ustanowienie wspólnotowego systemu eko-zarz dzania i
audytu, dopuszczaj cego dobrowolny udzia organizacji, zwany EMAS, s
cy ocenie i
doskonaleniu efektów dzia alno ci rodowiskowej organizacji oraz dostarczaniu odpowiednich
informacji opinii publicznej i innym zainteresowanym stronom. Celem EMAS jest wspieranie ci ego
doskonalenia efektów dzia alno ci rodowiskowej organizacji.
Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dost pu do informacji o
rodowisku. Celem Dyrektywy jest zagwarantowanie ka dej osobie fizycznej lub prawnej w ca ej
Wspólnocie swobodnego dost pu do informacji o rodowisku b cych w posiadaniu w adzy
publicznej w formie pisemnej, wizualnej, przekazu ustnego lub baz danych, dotycz cych stanu
rodowiska, dzia lub rodków, które wp ywaj lub mog wp ywa niekorzystnie na rodowisko
oraz takich, które maj na celu jego ochron .

Niniejsza prognoza uwzgl dnia cele dokumentu wymienionego w pkt 1 poprzez zawarcie oceny
wp ywu na rodowisko przedmiotowego projektu planu. Uwzgl dnia tak e cele dokumentu
wymienionego w pkt 2 poniewa zawiera ustalenia co do sposobów ochrony wód powierzchniowych i
wód podziemnych. Ocena projektu planu pod tym k tem znalaz a si m.in. w podrozdziale 4.2.1 Wp yw realizacji ustale planu na poszczególne elementy rodowiska – Woda. Projekt planu
uwzgl dnia cele dokumentu z pkt 3 poniewa jego ustalenia rozwi zuj problem gospodarowania
odpadami w gminie. Cele dokumentu z pkt. 4 zosta y wype nione, poniewa na terenie obj tym
projektem planu nie przewiduje si dzia alno ci wymienionych w za czniku I do dokumentu z pkt 4.
Jako, e w projekcie planu zawarte s propozycje odno nie ochrony powietrza uwzgl dnione s tym
samym cele wymienione w dokumencie z pkt 5. Cele wymienione w dokumencie nr 6 zosta y osi gni te
w tym samym dokumencie. Na mocy prawodawstwa polskiego zarówno projekt planu jak i niniejsza
prognoza b
udost pniane spo ecze stwu, wobec czego cele ochrony rodowiska wymienione w
dokumencie z pkt 7 zostan osi gni te.
Dokumenty ustanowione na szczeblu krajowym
Cele ochrony rodowiska ustanowione na szczeblu mi dzynarodowym i wspólnotowym
zasymilowane zosta y do polskiego systemu prawnego ze wzgl du na nasze cz onkostwo w Unii
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Europejskiej. Na szczeblu krajowym, podstawowymi dokumentami okre laj cymi cele ochrony
rodowiska s :
1) „Polityka ekologiczna pa stwa w latach 2009-2012 z perspektyw do roku 2016", uchwalona 22
maja 2009 roku. Polityka ekologiczna jest dokumentem, który przez okre lenie celów w zakresie
ekologii wskazuje dzia ania konieczne dla w ciwej ochrony rodowiska naturalnego, w ród celów
wymienia si : dzia ania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównowa onego rozwoju;
przystosowanie do zmian klimatu; ochrona ró norodno ci biologicznej.
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. Poz. 21 z pó n. zm.). Celem ustawy
jest okre lenie rodków s
cych ochronie rodowiska, ycia i zdrowia ludzi zapobiegaj cych i
zmniejszaj cych negatywny wp yw na rodowisko oraz zdrowie ludzi wynikaj cy z wytwarzania
odpadów i gospodarowania nimi oraz ograniczenie ogólnych skutków u ytkowania zasobów i
poprawiaj cych efektywno takiego u ytkowania.
3) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U.2015.196 z pó n.
zm.). Celem tej ustawy jest okre lenie wymaga w zakresie ochrony z kopalin, wód podziemnych
oraz innych elementów rodowiska w zwi zku z wykonywaniem dzia alno ci w zakresie: prac
geologicznych, wydobywania kopalin ze z , podziemnego bezzbiornikowego magazynowania
substancji, podziemnego sk adowania odpadów.
4) Ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie,
udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (tekst
jedn. Dz.U.2013 r. Poz. 1235 z pó n. zm.). Celem tej ustawy jest okre lenie zasad i trybu
post powania w sprawach: udost pniania informacji o rodowisku i jego ochronie, ocen
oddzia ywania na rodowisko, transgranicznego oddzia ywania na rodowisko; zasady udzia u
spo ecze stwa w ochronie rodowiska; okre lenie organów administracji w ciwych w tych
sprawach.
5) Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (tekst jedn. Dz.U.2013.1136 z pó n. zm.).
Celem ustawy jest zapobieganie powstawaniu w przemy le wydobywczym odpadów wydobywczych,
ograniczanie ich niekorzystnego wp ywu na rodowisko oraz ycie i zdrowie ludzi.
6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U.2013 r. Poz. 627 z pó n.
zm.). Celem ustawy jest okre lenie zasad i form ochrony przyrody ywej i nieo ywionej oraz
krajobrazu.
7) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U.2014
r. Poz. 1446 z pó n. zm.). Celem ustawy jest okre lenie przedmiotu, zakresu i formy ochrony
zabytków oraz opieki nad nimi, zasad tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami oraz finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy
zabytkach, a tak e organizacji organów ochrony zabytków.
8) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.2015.469). Celem ustawy jest
regulacja gospodarowania wodami zgodnie z zasad zrównowa onego rozwoju, a w szczególno ci
kszta towanie i ochron zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarz dzanie zasobami wodnymi.
9) Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (tekst jedn. Dz.U.2013 r. Poz. 1232 z
pó n. zm.). Celem ustawy jest okre lenie zasad ochrony rodowiska oraz warunków korzystania z
jego zasobów, z uwzgl dnieniem wymaga zrównowa onego rozwoju, a w szczególno ci: zasad
ustalania warunków ochrony zasobów rodowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii
do rodowiska, kosztów korzystania ze rodowiska.
10) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (tekst jedn. Dz.U.2015.909 z
pó n. zm.). Celem ustawy jest regulacja zasad ochrony gruntów rolnych i le nych oraz rekultywacji i
poprawiania warto ci u ytkowej gruntów.
Projekt planu uwzgl dnia cele wymienione w "Polityce ekologicznej pa stwa [...]" poniewa
podstawowym za eniem przy sporz dzaniu dokumentu planistycznego by o gospodarowanie na
zasadach zrównowa onego rozwoju. Projektowany dokument zawiera pewne ustalenia co do
przeciwdzia ania zmianom klimatu. Za korzystne dla bioró norodno ci uznaje si zapobieganie
rozpraszaniu zabudowy poprzez skupianie nowej zabudowy w obr bie ju istniej cej oraz lokalizacja
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terenów aktywno ci gospodarczej na obszarze o niskiej warto ci przyrodniczej. Cele ochrony
rodowiska w pozosta ych dokumentach realizowane s poprzez wymogi prawne wymienione w tych
aktach, wg których sporz dzony zosta przedmiotowy plan.
3.3.

Ochrona zabytków

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadza ustalenia dotycz ce
obszarów i obiektów podlegaj cych ochronie konserwatorskiej, w formie ustale , nakazów i zakazów
dla stref ochrony konserwatorskiej, stanowisk archeologicznych oraz obiektów zabytkowych. Plan
wyznacza:
stref „A” cis ej ochrony konserwatorskiej obejmuj
obszar, na którym elementy uk adu
przestrzennego miejscowo ci lub jej cz ci, tzn. rozplanowanie, zabudowa oraz zwi zany z nimi
teren i krajobraz zachowa y si w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekszta conym, a
tak e teren wpisany do rejestru zabytków. Jest to obszar uznany za szczególnie wa ny pod
wzgl dem przekazu historycznego i kulturowego. W strefie tej obowi zuje bezwzgl dny priorytet
wymaga konserwatorskich nad wszelk prowadzon wspó cze nie dzia alno ci inwestycyjn ,
gospodarcz i us ugow oraz konieczno opracowania planu szczegó owego rewaloryzacji. Wobec
powy szego pierwsze stwo maj wszelkie dzia ania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne, zarówno w
przypadku przyrodniczych elementów krajobrazu, jak i w stosunku do historycznej struktury
technicznej, instalacji wodnych, sieci komunikacyjnych oraz zabudowy,
stref ochrony historycznego uk adu ruralistycznego wsi obejmuj
obszary, w których
elementy dawnego uk adu przestrzennego miejscowo ci lub jej cz ci, tzn. rozplanowanie, kszta t
zewn trzny zabudowy, a tak e jej powi zania z zieleni i krajobrazem zachowa y si w stosunkowo
dobrym stanie i ca
stanowi warto kulturow w skali lokalnej. Dzia alno konserwatorska w
strefie zmierza do zachowania zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym
przede wszystkim zabudowy, uk adu dróg, podzia u i sposobu zagospodarowania dzia ek. Zmierza
równie do restauracji i modernizacji technicznej obiektów o warto ciach kulturowych z
dostosowaniem wspó czesnej funkcji do warto ci obiektów i obszarów,
stref „W” cis ej ochrony archeologicznej dla rozpoznanych i potencjalnych obszarów
eksploracji archeologicznej, które winy by wykluczone z dzia alno ci inwestycyjnej, mog cej
naruszy jej specyficzn form ,
stref „OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych, któr obejmuje
miejscowo ci o metryce redniowiecznej i nowo ytnej w granicach jej wspó czesnego siedliska oraz
obszarów o zachowanych reliktach pradziejowego i historycznego osadnictwa,
stanowiska archeologiczne, na obszarze których dopuszcza si uprawy rolnicze, ogrodowe itp.,
przy czym nale y unika zbyt g bokiej orki, stanowi cej zagro enie dla znajduj cych si w ziemi
zabytków archeologicznych. Na obszarze stanowisk archeologicznych dopuszczalne jest równie
lokalizowanie inwestycji, pod warunkiem uzgodnienia i uzyskania zezwolenia od Dolno skiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przeprowadzenia ratowniczych bada
archeologicznych metod wykopaliskow . Badania te uwolni teren przeznaczony pod inwestycj
od archeologicznej substancji zabytkowej i umo liwi jednocze nie przeprowadzenie tej e
inwestycji,
obszary i obiekty wpisane do ewidencji zabytków.
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4. Prognozowane oddzia ywania na rodowisko i ich skutki
4.1. Zachowanie istniej cych oddzia ywa
Dotychczasowe zagospodarowanie obr bu Cie le doprowadzi o do wyst pienia konfliktów
pomi dzy stanem rodowiska a charakterem zagospodarowania. Ma to miejsce szczególnie na
obszarze zainwestowanym, gdzie najwa niejszym problemem s emisje zanieczyszcze do atmosfery
oraz do wód. Efektem podejmowanych od wielu lat dzia proekologicznych jest jednak ograniczenie
uci liwo ci zwi zanej z emisj spalin i py ów. Poprawa stanu czysto ci powietrza atmosferycznego
mo e wp ywa w sposób szczególny na zdolno do regeneracji rodowiska naturalnego. Niestety,
problemem pozostaje nadal tzw. emisja „niska", czyli pochodz ca z ogrzewania w indywidualnych
systemach grzewczych, które charakteryzuje niska sprawno wykorzystania paliwa oraz emisja
dioksyn. Ponadto wzrasta presja ze strony rodków komunikacji, ze wzgl du na wzrost nat enia ruchu
samochodowego.
Najwa niejszym problemem gminy jest szata ro linna, ukszta towanie terenu oraz wody
powierzchniowe oraz podziemne, które uleg y najwi kszej degradacji. Dlatego te nale y zahamowa
zmiany w ukszta towaniu i pokryciu terenu oraz zmiany stosunków wodnych, tj. wykluczenie z melioracji
obszarów wilgotnych znajduj cych si w obni eniach dolin rzecznych. Kierunki przekszta ce
rodowiska powinny koncentrowa si na przeciwdzia aniu negatywnym skutkom zwi zanym z
zanieczyszczeniem powietrza i wody.
Realizacja planu miejscowego nie rozwi e w pe ni problemu zanieczyszczenia rodowiska, w
tym zanieczyszczenia wód powierzchniowych, powierzchni ziemi czy powietrza. Mo liwe jest natomiast
przeciwdzia anie tym zagro eniom poprzez:
uregulowanie gospodarki wodno- ciekowej i odpadowej poprzez:
wprowadzenie systemu oczyszczania cieków burzowych,
organizacj kompleksowego systemu zbierania, wywozu i unieszkodliwiania odpadów,
ograniczenie stosowania rodków ochrony ro lin i nawozów oraz odpowiednie ich sk adowanie,
zabudowa biologiczna rzek,
likwidacj „dzikich” wysypisk mieci,
zmian modelu intensywnej gospodarki rolnej:
ograniczenie stosowania rodków ochrony ro lin i nawozów sztucznych,
proekologiczne przekszta cenie rolnictwa (rolnictwo ekologiczne) – dostosowanie kierunków
produkcji i stosowanych agrotechnik do warunków siedliskowych i wra liwo ci rodowiska
gruntowo-wodnego,
utrzymanie istniej cych oczek wodnych, zadrzewie i zakrzacze ochron ródpolnych,
likwidacj monokultur rolnych ,
ochron rowów melioracyjnych przed zanieczyszczeniami sp ywaj cymi z pól uprawnych,
ochron powietrza poprzez:
likwidacj róde ma ej emisji – modernizacja lokalnych kot owni,
zabudowa ci gów komunikacyjnych pasami zieleni, jako ochrony przed spalinami.
4.2. Prognozowane nowe oddzia ywania na rodowisko
4.2.1. Przewidywane

znacz ce

oddzia ywania

ustale

planu,

w

tym

oddzia ywania

bezpo rednie, po rednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, rednioterminowe i
ugoterminowe, sta e i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot
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ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralno

tego obszaru, a tak e na rodowisko, w

szczególno ci na zwierz ta i ro liny.
Omawiaj c prognozowane oddzia ywanie ustale planu na rodowisko nale y rozpatrywa ich
wp yw na takie elementy jak rze ba terenu, warunki gruntowo-wodne, gleba, atmosfera, warunki
bytowania ro lin oraz warunki ycia ludzi.
W ocenie przewidywanych rozwi za nale y bra pod uwag kryteria dotycz ce:
intensywno ci przekszta ce (nieistotne, nieznaczne, zauwa alne, du e, zupe ne),
czasowo ci trwania oddzia ywania (sta e, okresowe, epizodyczne),
zasi gu przestrzennego oddzia ywa
(miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne,
ponadregionalne),
trwa ci oddzia ywania i przekszta ce (nieodwracalne, cz ciowo odwracalne, przej ciowe,
mo liwe do rewaloryzacji).
Realizacja ustale zmiany planu mo e spowodowa powstanie nowych róde oddzia ywa na
rodowisko, lecz nie b
to oddzia ywania znacz ce, gdy obszar zmiany planu jest silnie
przekszta cony i zurbanizowany, w zwi zku z czym nie mo na uzna go za szczególnie cenny
przyrodniczo. Ponadto obszar ten posiada obowi zuj cy plan miejscowy, na podstawie którego
mog aby powstawa wi kszo projektowanej tu zabudowy.
Wp yw ustale planu miejscowego na rodowisko b dzie zale
zarówno od rodzaju,
charakteru i wielko ci inwestycji, czasu ich trwania, jak równie od odporno ci terenu na degradacj .
W zwi zku z uruchomieniem nowych terenów pod zabudow mieszkaniow , us ugow czy
przemys ow zniszczeniu ulegnie biologicznie czynna warstwa gleby. Rozwój bazy mieszkaniowej
spowoduje zwi kszenie zapotrzebowania na energi ciepln , co wi za si b dzie ze zwi kszeniem
emisji zanieczyszcze do atmosfery oraz zwi kszonym zapotrzebowaniem na wod . Jednocze nie
wraz ze wzrostem ilo ci mieszka ców powi ksza si ilo
cieków i odpadów powstaj cych w
gospodarstwach, dlatego niezb dne jest pod czenie terenów do sieci infrastruktury technicznej.
Negatywny wp yw na rodowisko mog mie równie wszystkie wi ksze zak ady produkcji
przemys owej oraz wi ksze zak ady us ugowo-rzemie lnicze zlokalizowane w zabudowie mieszkaniowej
(np: lakiernictwo, blacharstwo, mechanika pojazdowa itp.). Precyzyjne okre lenie tego wp ywu jest
jednak ograniczone, gdy zasi g i zakres oddzia ywania na rodowisko poszczególnych zak adów
dzie zale ny od charakteru przemys u.
Du ym zagro eniem dla rodowiska naturalnego oraz uci liwo ci dla mieszka ców mo e by
równie ha as oraz spaliny wytwarzane przez samochody obs uguj ce nowo powsta e tereny
zainwestowane. Zwi kszona emisja spalin o wysokiej zawarto ci o owiu oraz samego paliwa
(nadmierne obci enie silników), mo e by ród em ska enia nie tylko atmosfery, ale równie gleb i
ro linno ci po onych w bezpo rednim s siedztwie g ównych ci gów komunikacyjnych. W celu
zachowania funkcjonalno ci przydro nych zadrzewie , konieczne jest uzupe nienie szpalerów
gatunkami odpornymi na zanieczyszczenia.
W granicach opracowania planu miejscowego nie wyst puj , ani nie s przewidziane do
realizacji, przedsi wzi cia zaliczane do kategorii przedsi wzi
znacz co oddzia ywuj cych na
rodowisko.
Ponadto podkre li nale y, e projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obr bu Cie le zosta sporz dzony na podstawie ustale zmiany SUiKZP gminy Ole nica; nie
narusza wi c jego ustale .
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Wp yw realizacji ustale planu na poszczególne elementy rodowiska:
Ró norodno

biologiczna, fauna i flora

Szata ro linna w granicach planu jest znacznie zró nicowana pod wzgl dem charakteru siedlisk
ich warto ci przyrodniczych oraz stopnia przekszta ce , w zale no ci od funkcji i u ytkowania terenu
oraz charakteru powierzchni biologicznie czynnych. Tereny ju zurbanizowane charakteryzuj si
wyst powaniem stosunkowo ubogiej fauny i flory. Wyst puj tu g ównie gatunki, które przystosowa y si
do zmienionego, zurbanizowanego rodowiska.
Realizacja projektu planu spowoduje przekszta cenie znacznych powierzchni biologicznie
czynnych pod inwestycje zwi zane z wprowadzaniem nowej zabudowy, realizacj dróg i dojazdów. Na
obszarach przeznaczonych do zainwestowania zanika b
pó naturalne zbiorowiska ro linne.
Zmniejszy si ró norodno gatunkowa wyst puj cej tam fauny i flory. Terenów przeznaczonych pod
nowe inwestycje nie mo na uzna za szczególnie cenne przyrodniczo, nie wyst puj tu stanowiska
chronionych ro lin ani zwierz t.
Wp yw na ró norodno biologiczn mog mie te dopuszczone, jako przeznaczenie
uzupe niaj ce na terenach dzia alno ci gospodarczej, farmy fotowoltaiczne. Realizacja paneli
onecznych przyczynia si bowiem do zacienienia terenu i wyparcia ro lin preferuj cych
nas onecznienie. Nie dojdzie tu jednak do znacz cych strat w wiecie ro linnym, wp ywaj cych na
obni enie ró norodno ci biologicznej gminy, gdy wskazane w planie tereny pod aktywno
gospodarcz i panele fotowoltaiczne nie nale do obszarów cennych przyrodniczo. S to tereny
rolnicze, wzd
g ównych szlaków komunikacyjnych, nieprezentuj ce wi kszych warto ci
przyrodniczych, które w obowi zuj cym planie w wi kszo ci s ju przeznaczone pod dzia alno
gospodarcz .
Realizacja elektrowni fotowoltaicznych mo e powodowa kolizj ptaków z panelami
fotowoltaicznymi, np. przy próbie l dowania na panelach mog cych imitowa tafl wody; zaleca si
rozwi zanie w/w zagro enia poprzez zastosowanie paneli posiadaj cych bia e granice i bia e paski
podzia u, które zmniejszaj przyci ganie i poprawiaj rozpoznanie panelu jako przeszkody; ponadto
zaleca si zastosowanie w panelach wartwy antyrefleksyjnej chroni cej ptaki przed o lepieniem.
Zgodnie z artyku em „Wp yw elektrowni s onecznych na rodowisko przyrodnicze” napisanym
przez prof. Dr. Hab. P. Trojanowskiego w „Czystej Energii” prawid owa lokalizacja elektrowni s onecznej
(na terenach niewykorzystywanych intensywnie przez ptaki, a takimi terenami s obszary wskazane w
niniejszym mpzp) mo e przyczyni si do powstania alternatywnych miejsc erowania, np. dla
uszczaków (fragmenty trawiaste i krzewy pomi dzy panelami i sektorami) oraz gniazdowania (panele
zak adane na specjalnych stojakach, które mog by wykorzystywane przez niektóre gatunki do
umieszczania gniazd). W celu zmniejszenia mo liwo ci kolizji ptactwa wodnego powinno si sadzi
niskopienne ywop oty pomi dzy panelami, co zmniejsza ryzyko kolizji. Fragmenty trawiaste pomi dzy
ogniwami nie powinny by uprawiane z wykorzystaniem sztucznego nawo enia, herbicydów i
pestycydów, powinno si je wykasza r cznie. Powinno si zezwoli na spontaniczn sukcesj
ro linno ci pomi dzy pasami, np. zió i chwastów. Nale y równie unika budowy oraz napraw
eksploatacyjnych o wi kszej skali w szczycie sezonu l gowego. Powy sze rozwi zania zaleca si
zastosowa w przypadku niniejszych lokalizacji.
Najcenniejsze dla rodowiska miejsca na obszarach wyznaczonych w planie pod nowe
zainwestowanie (g ównie pod zabudow ), mog znajdowa si jedynie wzd cieków wodnych i na
granicy wi kszych kompleksów le nych. Z tego wzgl du, dla zachowania i ochrony korytarzy
ekologicznych cieków i zbiorników wodnych, pozostawiono bez zainwestowania 10-cio metrowy pas
(nieprzekraczalna linia zabudowy) wzd
brzegów tych cieków i zbiorników. Jednocze nie w celu
zapewnienia swobodnej migracji zwierz t i ochrony strefy ekotonowej, charakteryzuj cej si
wielowarstwow struktur , du ym bogactwem gatunkowym oraz zró nicowanym strefowym uk adem
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ro linno ci, która mo e wytwarza si na granicy lasów, pozostawiono bez zainwestowania 20-sto
metrowy pas (nieprzekraczalna linia zabudowy) wzd granicy wi kszych kompleksów le nych.
Zapisy planu w sposób optymalny chroni system ekologiczny obr bu oraz lokaln
bioró norodno . Plan k adzie nacisk na kszta towanie walorów krajobrazowych oraz ograniczenie
niekorzystnego, charakteru i intensywno ci zmian w rodowisku.
Nie stwierdza si zasadniczego negatywnego wp ywu ustale planu na rodowisko biotyczne
jak i abiotyczne, w tym na tereny o najwy szych walorach przyrodniczych.
Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, d ugoterminowe, sta e.
Ludzie
Zapisy planu zapewniaj ochron i kszta towanie adu przestrzennego oraz ponadlokalnych i
lokalnych interesów publicznych w zakresie komunikacji, in ynierii i ochrony rodowiska. Ustalenia z
zakresu kszta towania terenów publicznych umo liwi jak najlepsz organizacj tych obszarów, co
wp ynie pozytywnie na mo liwo ich wykorzystania przez ludno . Realizacja zapisów z zakresu
ochrony krajobrazu pozytywnie wp ynie na walory estetyczne terenu, co równie przyczyni si do
poprawy warunków ycia ludno ci. Projekt planu przewiduje dodatkowo ochron najcenniejszych
przyrodniczo i kulturowo obszarów na terenie opracowania, co równie korzystnie wp ynie na jako
ycia na tych terenach.
Potencjaln uci liwo dla mieszka ców mog stanowi tereny aktywno ci gospodarczej. Aby
zminimalizowa ich negatywny wp yw wprowadzono zapis w tek cie planu, i uci liwo prowadzonej
dzia alno ci gospodarczej w zakresie emisji wibracji, ha asu, zanieczyszczenia powietrza, substancji
zapachowych, niejonizuj cego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i
wód, nie mo e powodowa przekrocze obowi zuj cych standardów rodowiskowych okre lonych w
przepisach odr bnych oraz wywo ywa konieczno ustanowienia obszaru ograniczonego u ytkowania.
W przypadku s siedztwa zabudowy mieszkaniowej z terenem aktywno ci gospodarczej, wprowadzono
ponadto konieczno wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej, wielopoziomowej, w pasie o szeroko ci
min. 10m.
Dopuszczone, jako przeznaczenie uzupe niaj ce na terenach dzia alno ci gospodarczej, farmy
fotowoltaiczne nie s ród em ha asu oraz infrad wi ków, zanieczyszcze do powietrza w zwi zku z
czym nie stanowi ród a zagro enia dla ludzi. Stosowane obecnie pow oki antyrefleksyjne, powoduj ,
e tylko niewielka cz
promieniowania jest odbijana. Przyczyniaj si jednak bez w tpienia do
pogorszenia walorów estetycznych. Panele s oneczne pod warunkiem zastosowania odpowiednich
rozwi za chroni cych przed o lepieniem (pow ok antyrefleksyjnych, k t nachylenia) mog by
swobodnie realizowane wzd dróg i przy zabudowie mieszkaniowej.
ród negatywnych nast pstw realizacji ustale zapisanych w planie nale y wymieni
uci liwo ci zwi zane ze zwi kszeniem ha asu komunikacyjnego i zanieczyszczenia powietrza,
wywo anego przez samochody obs uguj ce nowopowsta e tereny zainwestowane.
Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, d ugoterminowe, sta e.
Woda
Realizacja ustale planu nie spowoduje bezpo redniego zagro enia wód powierzchniowych i
podziemnych. cieki wytwarzane na terenie planu odprowadzane b
do kanalizacji sanitarnej, a
zapisy dotycz ce zakazu odprowadzania nieoczyszczonych cieków do wód: powierzchniowych,
podziemnych i do gruntu, zagwarantuj dalsz ochron wód przed zanieczyszczeniami.
Na terenach przeznaczonych pod dzia alno
inwestycyjn wyst pi ograniczenia
infiltracyjnego zasilania warstwy wodono nej w wyniku uszczelniania cz ci powierzchni terenu oraz
zmniejszenie parowania z warstwy wodono nej wywo ane pokryciem powierzchni warstw
nieprzepuszczaln . Zjawiska te najprawdopodobniej jednak b
si równowa
i ich wp yw na bilans
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wodny b dzie niewielki. Utwardzenie pod a na terenach inwestycyjnych wywo aj równie
przyspieszony sp yw wód opadowych oraz ewentualn mo liwo zanieczyszczenia wód podziemnych i
powierzchniowych, dlatego bardzo istotne b dzie prowadzenie surowej gospodarki wodno- ciekowej.
Podczas realizacji prac budowlanych mo e nast pi lokalne obni enie zwierciad a wody
gruntowej na skutek prowadzonego pompowania odwadniaj cego. Zakres i wielko tego zjawiska
dzie uzale niona od zastosowanych technik podczas wykonywania prac a tak e od wielko ci
zag bie . Tak szczegó owe rozwi zania realizacyjne na etapie planu nie s znane.
Projekt planu nie przewiduje na terenie planu dzia alno ci w wyniku, której wyst powa oby
znaczne zagro enie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.
Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, krótkoterminowe, chwilowe.
Powietrze
Realizacja ustale planu spowoduje zwi kszon emisj zanieczyszcze do atmosfery,
zwi zan z uruchomieniem nowych terenów inwestycyjnych. B
to:
tzw. “niska emisja” z indywidualnych róde ogrzewania,
zanieczyszczenia komunikacyjne, spowodowane wzrostem ruchu samochodowego obs uguj cego
nowe tereny inwestycyjne.
Wielko emisji zale na b dzie od faktycznej liczby powsta ych emitorów oraz od wzrostu
nat enia ruchu, w zwi zku z czym ca kowita warto emisji na etapie sporz dzania planu i prognozy
jest trudna do okre lenia.
Ponadto mo e by odczuwalny lokalny wzrost zanieczyszcze w trakcie realizacji inwestycji,
kiedy stosowany b dzie sprz t ci ki, samochody ci arowe. Wielko ci te s trudne do oszacowania na
etapie planu, gdy realizacja poszczególnych inwestycji nie jest okre lona w czasie. Realizacja mo e
odbywa si jednocze nie lub poszczególne przedsi wzi cia mog by realizowane pojedynczo w
nieokre lonym przedziale czasowym.
Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, krótkoterminowe i d ugoterminowe.
Powierzchnia ziemi
Przekszta cenia powierzchni ziemi b
wyst powa na terenach przeznaczonych pod
inwestycje zwi zane z wprowadzaniem nowej zabudowy, realizacj dróg, dojazdów oraz infrastruktury
technicznej. B
to g ównie oddzia ywania na terenach przyleg ych do ju istniej cych terenów
zurbanizowanych wsi, zwi zane z wprowadzeniem nowej zabudowy. Dzia ania te spowoduj :
bezpowrotne zniszczenie biologicznie czynnej warstwy gleby i jej walorów produkcyjnych,
dalsz niwelacj , plantowanie oraz utwardzenie powierzchni terenu,
trwa e przekszta cenie struktury gruntu do g boko ci wykonania wykopów pod budynki i
infrastruktur techniczn ,
zniszczenia warunków funkcjonowania dotychczasowej fauny i flory.
Projekt planu nie przewiduje na terenie planu dzia alno ci w wyniku, której wyst powa oby
zagro enie zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, d ugoterminowe, sta e.
Krajobraz
Realizacja ustale planu uporz dkuje funkcjonalnie teren, zachowa warto ci historyczno kulturowe, wyeksponuje w krajobrazie wsi warto ciowe elementy, wzbogaci tereny zieleni
wkomponowuj c je w struktur przestrzenn . Szczegó owe wymagania zapisane w ustaleniach planu
przyczyni si do zachowania adu przestrzennego.
W wyniku realizacji ustale projektu planu nast pi trwa e przekszta cenie krajobrazu terenów
przeznaczonych pod now dzia alno inwestycyjn . B
to oddzia ywania na terenach przyleg ych do
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ju istniej cych terenów zurbanizowanych wsi, zwi zane z wprowadzeniem nowej zabudowy. Tereny
otwarte zostan przekszta cone w obszary zabudowane.
Na krajobraz b dzie mia a wp yw forma powstaj cej zabudowy oraz towarzysz ca jej ziele .
Dzi ki szczegó owym zapisom planu z zakresu wymaga architektonicznych i ochrony krajobrazu nowe
budynki i budowle powinny harmonijnie wpisywa si w otaczaj cy krajobraz.
Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, d ugoterminowe, sta e.
Klimat
W wyniku realizacji ustale projektu planu nast pi zmiany w wielko ci powierzchni
utwardzonych i zabudowanych, a tak e zwi kszenie ilo ci róde ciep a w wyniku wprowadzenia
nowej zabudowy. Lokalnie teren zabudowany b dzie charakteryzowa si podwy szona temperatur
powierza, wi kszymi dobowymi wahaniami temperatury powietrza, zwi kszonym zacienieniem
niektórych terenów oraz powstawaniem du ych pr dko ci wiatru przy naro nikach budynków, silnymi
podmuchami wiatru i unoszeniem si kurzu. Jednak ze wzgl du na fakt, i plan obejmuje tereny ju
zurbanizowany, zmiany spowodowane wprowadzeniem ustale planu nie b
istotne.
Ha as
Na omawianym terenie g ównym ród em ha asu jest i b dzie ruch samochodowy zwi zany z
istniej cym uk adem komunikacyjnym oraz obs uguj cy nowo powsta e tereny zainwestowane. Nast pi
wzrost poziomu ha asu komunikacyjnego, spowodowany zwi kszeniem liczby mieszka ców.
Potencjalnym ród em ha asu mog by tak e us ugi i przemys . Problem ten starano si jednak
rozwi za poprzez ograniczenia dla lokalizacji dzia alno ci generuj cej ha as. Na terenach
mieszkaniowych oraz mieszkaniowo - us ugowych wprowadzono zakaz lokalizowania obiektów
uci liwych. Poziom ha asu na terenach dzia alno ci gospodarczej natomiast b dzie si ró nie
kszta towa w zale no ci od rodzaju dzia alno ci gospodarczej, ale uci liwo
nie powinna
przekracza granic dzia ki.
Promieniowanie niejonizuj ce
ród ami niejonizuj cego promieniowania elektromagnetycznego maj cego negatywny wp yw na
rodowisko mog by :
linie przesy owe energii elektrycznej,
stacje elektroenergetyczne,
stacje radiowe i telewizyjne,
stacje telefonii komórkowej,
urz dzenia diagnostyczne,
niektóre urz dzenia przemys owe.
Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ustalono obowi zek zachowania normatywnych
odleg ci zabudowy od istniej cych i projektowanych linii elektroenergetycznych. Na terenie
niniejszego opracowania okre lono przebieg trasy linii elektroenergetycznych redniego napi cia.
Stacje i linie elektroenergetyczne oprócz promieniowania elektromagnetycznego wytwarzaj
równie ha as i wibracje, uzewn trzniaj ce si szczególnie w okresach podwy szonej wilgotno ci
powietrza.
Dobra materialne
Nie przewiduje si negatywnych oddzia ywa ustale planu na istniej ce formy ochrony
rodowiska kulturowego. Na rysunku oraz w ustaleniach planu wskazano obiekty zabytkowe i
historyczne uk ady urbanistyczne, które zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi poddane zostaj
ochronie.
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Tereny s siednie
Z uwagi na lokalny, miejscowy, charakter oddzia ywa wynikaj cych z realizacji ustale planu,
nie przewiduje si znacz cego oddzia ywania ustale projektu planu na rodowisko terenów s siednich.
Obszary Natura 2000
Na pó nocno-wschodnim skraju obr bu Ciesle znajduje si fragment projektowanego
Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 "Dolina Ole nicy i Potoku Boguszycjiego", kod
PLH020091. Projekt planu pozostawia jednak ten obszar, jak i jego najbli sze s siedztwo w
dotychczasowym sposobie zagospodarowania, w zwi zku z czym nale y stwierdzi , i realizacja
ustale zapisanych w projekcie planu miejscowego nie b dzie wywiera negatywnego wp ywu na ten
obszar.
4.2.2. Rozwi zania maj ce na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj przyrodnicz
negatywnych oddzia ywa

na

rodowisko, mog cych by

rezultatem realizacji

projektowanego dokumentu, w szczególno ci na cele i przedmiot ochrony obszaru
natura 2000 oraz integralno

tego obszaru

Projekt planu miejscowego wprowadza dla wydzielonych jednostek urbanistycznych dodatkowe
ustalenia i ograniczenia, które maj na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddzia ywa na
rodowisko. Za najwa niejsze w tym wzgl dzie nale y uzna nast puj ce zapisy:
zakaz lokalizowania przedsi wzi mog cych znacz co oddzia ywa na rodowisko, za wyj tkiem
przedsi wzi dotycz cych sieci i urz dze infrastruktury technicznej oraz dróg,
uci liwo
prowadzonej dzia alno ci gospodarczej w zakresie emisji wibracji, ha asu,
zanieczyszczenia powietrza, substancji zapachowych, niejonizuj cego promieniowania
elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód, nie mo e powodowa przekrocze
obowi zuj cych standardów rodowiskowych okre lonych w przepisach odr bnych oraz wywo ywa
konieczno ustanowienia obszaru ograniczonego u ytkowania,
uci liwo prowadzonej dzia alno ci gospodarczej nie mo e przekroczy warto ci dopuszczalnych
na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytu prawny,
zakaz odprowadzania nieoczyszczonych cieków do wód: powierzchniowych, podziemnych i do
gruntu,
wymóg utrzymania poziomu ha asu w granicach dopuszczalnych norm okre lonych przepisami
odr bnymi na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej okre lonych na rysunku planu
symbolami MN, na terenach zabudowy jednorodzinnej z us ugami okre lonych na rysunku planu
symbolami MNU oraz na terenach zabudowy zagrodowej RM, jak dla zabudowy mieszkaniowo –
us ugowej,
na terenach AG przylegaj cych do terenów funkcji MN okre la si wymóg zachowania 10 m zieleni
izolacyjnej, wielopoziomowej, w formie nasadze drzewiastych i krzewiastych,
zasada, i wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz z towarzysz cymi
urz dzeniami, do poszczególnych obiektów, powinny by usytuowane pod lub nad ziemi (linie
elektroenergetyczne niskiego i redniego napi cia napowietrzne lub kablowe oraz telefoniczne
wy cznie kablowe),
obowi zek zachowania normatywnych odleg ci zabudowy od istniej cych i projektowanych linii
elektroenergetycznych,
gromadzenie sta ych odpadów bytowo-gospodarczych w szczelnych pojemnikach i kontenerach
zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na
zorganizowane sk adowisko odpadów.
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Wprowadzone rozwi zania ograniczaj negatywny wp yw na rodowisko i zdrowie ludzi, zosta y
dostosowane do planowanej funkcji i potrzeb wynikaj cych z uwarunkowa ekofizjograficznych.
4.2.3. Rozwi zania alternatywne do rozwi za zawartych w projektowanym dokumencie wraz z
uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadz cej do tego
wyboru albo wyja nienie braku rozwi za

alternatywnych, w tym wskazania

napotkanych trudno ci wynikaj cych z niedostatków techniki lub luk we wspó czesnej
wiedzy
W trakcie prac nad wyznaczaniem terenów o poszczególnym przeznaczeniu analizowano
wnioski z one do planu, zapisy w studium i innych dokumentach wy szego rz du oraz wyniki innych
opracowa planistycznych dla gminy Ole nica. W rezultacie przeprowadzonych analiz przyj to wariant
optymalny, planuj c zagospodarowanie zwarte, b ce w g ównej mierze uzupe nieniem zabudowy
istniej cej, ograniczaj c w ten sposób znacz
ingerencj w rodowisko. Z uwagi na du ilo
wnioskowanych zmian do sposobu zagospodarowania przestrzennego, podj cie wariantu
odrzucaj cego wi kszo wniosków wi za oby si ze wzrostem niekontrolowanego zainwestowania
ró nymi formami zabudowy oraz ograniczy oby to rozwój gospodarczy gminy.
W trakcie sporz dzania projektu planu nie napotkano na trudno ci wynikaj ce z niedostatków
techniki lub luk we wspó czesnej wiedzy. Rozwi zania zastosowane w projekcie planu s w pe ni
zasadne z ekologicznego oraz ekonomicznego punktu widzenia. Zaproponowane rozwi zania w
zakresie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania, warunków dla projektowanej
zabudowy oraz zasad obs ugi technicznej i komunikacyjnej, gwarantuj prawid owe funkcjonowanie
omawianego obszaru. Projekt zawiera sformu owania zapewniaj ce ochron w zakresie rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego oraz kszta towania adu przestrzennego, a w szczególno ci ma na
uwadze ochron Obszarów Natura 2000. Przyj te w projekcie planu ustalenia nie naruszaj równie
zasady zrównowa onego rozwoju. Nie istnieje zatem potrzeba wskazania alternatywnego, w stosunku
do przedstawionego w projekcie planu, rozwi zania w zakresie zagospodarowania obr bu Cie le.
4.2.4. Propozycje dotycz ce przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowie
projektowanego dokumentu oraz cz stotliwo

jej przeprowadzania

Metody analizy skutków realizacji planu mo na podzieli na zapobiegawcze i kontrolne. Do
pierwszych nale y nadzór budowlany, prowadzony na miejscu w ramach uprawnie kierownika nadzoru
oraz przez s by nadzoru budowlanego szczebla powiatowego. Winny one systematycznie
monitorowa proces inwestycyjny co do zgodno ci zapisów planu oraz techniczno-technologicznych
za
wykonawczych. Podobn rol pe ni b
etapowe i ko cowe odbiory prac, przeprowadzane
przez specjalistyczne s by do tego uprawnione (stra po arna, s by sanitarne, s by ochrony
rodowiska).
Na etapie proinwestycyjnego funkcjonowania obiektów, musz by przeprowadzane analizy
kontrole, wynikaj ce z uprawnie i rozstrzygni ustawowych, przez organy pa stwowe do tego
powo ane (WIO , stra po arna) oraz instytucje zawiaduj ce infrastruktur . Kontrole powinny
obejmowa mi dzy innymi:
monitoring systemów unieszkodliwiania cieków, w tym okresowa (raz w roku) kontrola szczelno ci
i systematycznego opró niania zbiorników bezodp ywowych (szamb) na cieki sanitarne oraz ich
likwidacja po zako czeniu budowy kanalizacji sanitarnej,
kontrol podczyszczania wód opadowych (raz w roku),
ci
kontrola systemu gospodarki odpadami,
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kontrolne pomiary jako ci powietrza atmosferycznego,
kontrolne pomiary imisji ha asu na granicy terenu lokalizacji przedsi wzi cia (o ile ha as wyst pi).
4.2.5. Informacje o mo liwym transgranicznym oddzia ywaniu na rodowisko
Dla planowanych przedsi wzi wynikaj cych z realizacji ustale planu miejscowego z uwagi
na miejscowy zasi g wyklucza si mo liwo transgranicznego oddzia ywania na rodowisko zgodnie z
art. 104 ustawy „O udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie" z dnia 3 pa dziernika 2008
roku.
5. Podsumowanie i streszczenie w j zyku niespecjalistycznym
Realizacja ustale zmiany planu mo e spowodowa powstanie nowych róde oddzia ywa na
rodowisko, lecz nie b
to oddzia ywania znacz ce, gdy obszar zmiany planu jest silnie
przekszta cony i zurbanizowany, w zwi zku z czym nie mo na uzna go za szczególnie cenny
przyrodniczo. Ponadto obszar ten posiada obowi zuj cy plan miejscowy, na podstawie którego
mog aby powstawa wi kszo projektowanej tu zabudowy.
Wp yw ustale planu miejscowego na rodowisko b dzie zale
zarówno od rodzaju,
charakteru i wielko ci inwestycji, czasu ich trwania, jak równie od odporno ci terenu na degradacj .
W zwi zku z uruchomieniem nowych terenów pod zabudow mieszkaniow , us ugow czy
przemys ow zniszczeniu ulegnie biologicznie czynna warstwa gleby. Rozwój bazy mieszkaniowej
spowoduje zwi kszenie zapotrzebowania na energi ciepln , co wi za si b dzie ze zwi kszeniem
emisji zanieczyszcze do atmosfery oraz zwi kszonym zapotrzebowaniem na wod . Jednocze nie
wraz ze wzrostem ilo ci mieszka ców powi ksza si ilo
cieków i odpadów powstaj cych w
gospodarstwach, dlatego niezb dne jest pod czenie terenów do sieci infrastruktury technicznej.
Negatywny wp yw na rodowisko mog mie równie wszystkie wi ksze zak ady produkcji
przemys owej oraz wi ksze zak ady us ugowo-rzemie lnicze zlokalizowane w zabudowie mieszkaniowej
(np: lakiernictwo, blacharstwo, mechanika pojazdowa itp.). Precyzyjne okre lenie tego wp ywu jest
jednak ograniczone, gdy zasi g i zakres oddzia ywania na rodowisko poszczególnych zak adów
dzie zale ny od charakteru przemys u.
Du ym zagro eniem dla rodowiska naturalnego oraz uci liwo ci dla mieszka ców mo e by
równie ha as oraz spaliny wytwarzane przez samochody obs uguj ce nowo powsta e tereny
zainwestowane. Zwi kszona emisja spalin o wysokiej zawarto ci o owiu oraz samego paliwa
(nadmierne obci enie silników), mo e by ród em ska enia nie tylko atmosfery, ale równie gleb i
ro linno ci po onych w bezpo rednim s siedztwie g ównych ci gów komunikacyjnych. W celu
zachowania funkcjonalno ci przydro nych zadrzewie , konieczne jest uzupe nienie szpalerów
gatunkami odpornymi na zanieczyszczenia.
Projekt zmiany planu miejscowego zawiera ustalenia i ograniczenia, które maj na celu
zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddzia ywa na rodowisko. Za najwa niejsze w tym
wzgl dzie nale y uzna nast puj ce zapisy:
zakaz lokalizowania przedsi wzi mog cych znacz co oddzia ywa na rodowisko, za wyj tkiem
przedsi wzi dotycz cych sieci i urz dze infrastruktury technicznej oraz dróg,
uci liwo
prowadzonej dzia alno ci gospodarczej w zakresie emisji wibracji, ha asu,
zanieczyszczenia powietrza, substancji zapachowych, niejonizuj cego promieniowania
elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód, nie mo e powodowa przekrocze
obowi zuj cych standardów rodowiskowych okre lonych w przepisach odr bnych oraz wywo ywa
konieczno ustanowienia obszaru ograniczonego u ytkowania,
uci liwo prowadzonej dzia alno ci gospodarczej nie mo e przekroczy warto ci dopuszczalnych
na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytu prawny,
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zakaz odprowadzania nieoczyszczonych cieków do wód: powierzchniowych, podziemnych i do
gruntu,
wymóg utrzymania poziomu ha asu w granicach dopuszczalnych norm okre lonych przepisami
odr bnymi na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej okre lonych na rysunku planu
symbolami MN, na terenach zabudowy jednorodzinnej z us ugami okre lonych na rysunku planu
symbolami MNU oraz na terenach zabudowy zagrodowej RM, jak dla zabudowy mieszkaniowo us ugowej.
zasada, i wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz z towarzysz cymi
urz dzeniami, do poszczególnych obiektów, powinny by usytuowane pod lub nad ziemi (linie
elektroenergetyczne niskiego i redniego napi cia napowietrzne lub kablowe oraz telefoniczne
wy cznie kablowe),
obowi zek zachowania normatywnych odleg ci zabudowy od istniej cych i projektowanych linii
elektroenergetycznych,
gromadzenie sta ych odpadów bytowo-gospodarczych w szczelnych pojemnikach i kontenerach
zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na
zorganizowane sk adowisko odpadów.
6.

wiadczenie autora

wiadczam, e zgodnie z art. 74a ust. 2 pkt 2 ustawy o udost pnianiu informacji o rodowisku
i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na
rodowisko uko czy em, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy szym, jednolite studia magisterskie
i posiadam, co najmniej 5-letnie do wiadczenie w pracach w zespo ach przygotowuj cych prognozy
oddzia ywania na rodowisko, oraz bra em udzia w przygotowaniu, co najmniej 5 prognoz
oddzia ywania na rodowisko, w zwi zku z tym spe niam ustawowe wymogi dla autora prognozy
oddzia ywania na rodowisko.
Jestem wiadomy odpowiedzialno ci karnej za z

enie fa szywego o wiadczenia.

………………………………………..
(podpis)
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